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Samrådets genomförande 

Förslaget till ändring för del av Lessebo 9:1 (Idrottsplatsen) har varit ute för samråd under 

perioden 15 januari till och med 6 februari. 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 skickas ut för 

samråd och granskning innan antagande. 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 

Under yttrandetiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot yttranden. Nedan 

redovisas en sammanfattning av respektive yttrande som har kommit in. 

Inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslagen ändring av detaljplan. Länsstyrelsen betonar 

dock vikten av god byggnadskultur och att särskild omsorg läggs vid estetisk utformning av 

ny bebyggelse, där hänsyn tas till omgivande stads- eller landskapsbild. Att ta tillvara 

befintliga kulturmiljöer och integrera dem i ny bebyggelse är en förutsättning för att skapa 

en god bebyggd miljö.  

Bemötande 

Synpunkterna noteras. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att detta är en viktig fråga som 

kommer att prioriteras i byggskedet.  

Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra mot förslagen ändring av detaljplan. Inga statliga vägar 

berörs av planförslaget och Trafikverket ser positivt på kommunens ambition att möjliggöra 

ett bättre utnyttjande av befintlig fastighet.  

Bemötande 

Synpunkterna noteras.  

E.ON 

I yttrandet framförs att E.ON inom området har en regionnätsluftledning 50 kV, en 

transformatorstation, markförlagda låg- och mellanspänningskablar, kabelskåp samt en 

lågspänningsluftledning. Transformatorstationen ser ut att hamna utanför plankartan. Efter 

inmätning av markförlagda kablar som går ut från transformatorstationen och söderut kan 

konstaterats att likaså dessa hamnar utanför plankartan. Det finns dock en 

lågspänningsluftledning inom plankartan som går längst östra sidans mittpunkt, samt en 

markförlagd lågspänningsledning som matar idrottsplatsens byggnad.  

Vidare framförs att för elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som plank 

eller liknande inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på 

närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens 
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medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation 

och underhåll försvåras.  

Lågspänningsluftledningen omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 

2008:1, samt ELSÄK-FS 2010:1. Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat höjd över mark, 

avstånd från ledning till byggnad, brännbart upplag och parkeringsplatser. För att kunna 

bibehålla ledningarna måste ovannämnda föreskrifter följas. Det får inte göras avkall på el, 

person eller driftssäkerhet. Markhöjden får ej förändras under eller invid ovannämnda 

ledningar.  

Kraftledningar enligt ovan är underkastade Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, ELSÄK-

FS 2008:1 samt 2010:1. En luftledning för lågspänning får enligt 6 kap. 5 § ELSÄK-FS 2008:1 

vara framdragen över eller invid byggnad under förutsättning att den endast med särskilda 

hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak, (2,5 meter). 

För vår regionnätsledning har vi ledningsrätt akt.nr. 0761-06/06, vilket bland annat innebär 

att ledningen har en 35 m bred skogsgata. För att säkra denna luftledning kommer vi kräva 

ett 35 meter brett l-område, varav 17,5 meter från närmaste faslina får man inte bygga något.  

Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas vilket sker genom 

beställning av kabelvisning via E.ON:s kundsupport. Eventuella kostnader i samband med 

planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar 

bekostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen. 

Bemötande 

Synpunkterna beaktas. Planbeskrivningen uppdateras med information om att kablarnas 

exakta läge måste säkerställas innan markarbete påbörjas samt att flyttning och ändringar 

bekostas av exploatören. Hänsyn tas även till var exempelvis kommande byggnader och 

upplag får finnas för tillgängligheten till kablarna, vilket säkerställer att de får vara orörda och 

ligga kvar i samma läge.  

Då den avsedda E.ON:s regionnätsledningen löper utmed den västra delen av området inom 

ett område som i gällande detaljplanen har beteckningen E, med förklaringen ”Inom området 

får ej vidtas åtgärd som hindrar framdragande och bibehållande av elektriska luftledningar” 

bedöms införandet av ett I-område i plankartan inte som nödvändigt. Regionnätsledning 

med restriktionsområdet som påpekas i yttrandet bibehålls på nuvarande plats och hamnar 

utanför planområdet. Avståndet mellan planområdets östra gränsen och regionnätsledningen 

är idag på cirka 90 meter och om man önskar att uppföra anläggningar måste man vara extra 

vaksam över avstånden till regionnätsledningen så att de placeras på behörigt avstånd från 

faslinorna.  
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Lantmäteriet 

Delar av planen som skulle kunna förbättras. (Under denna rubrik redovisas synpunkter som 

inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt 

Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen). Lantmäteriet vill påpeka att enligt 

övergångsreglerna gäller bestämmelsen i 39 § Byggnadsstadgan som en planbestämmelse. 

Det kan vara bra om denna bestämmelse beaktas i planarbetet.  

Bemötande 

Kommentaren noteras. Före 1 juli 1987 fanns generella bestämmelser om byggnaders 

placering i 39 § byggnadsstadgan som bland annat innebär att byggnader skulle placeras 4,5 

meter från tomtgräns. Genom övergångsbestämmelser gäller dessa generella bestämmelser 

nu som planbestämmelse i äldre planer. Sedan 1 juli 1987 regleras byggnaders placering 

genom planbestämmelser i detaljplanen. Detta innebär att om byggnaders placering inte 

regleras i detaljplan så finns det ingen bestämmelse om placering. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att bestämmelsen om att byggnader ska 

placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns tas bort då en sådan bestämmelse inte bedöms 

nödvändig. Eftersom det inte längre är lämpligt att styra bebyggelse så specifikt med 

utformningsbestämmelser. Ett förtydligande angående detta görs i planbeskrivningen. I 

bygglovskedet prövar den lokala miljö- och byggnadsnämnden att planerad byggnad och 

dess avsedda verksamhet uppfyller detaljplanen samt vissa frågor om närmare placering, 

utformning och brandsäkerhet.  

 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 


