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Detaljplan för Ekeberga 1:9 m.fl, Kosta,
Lessebo kommun, Kronobergs län
Planbeskrivning

Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN maj 2021

Inledning
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en
plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt
den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka
konsekvenserna blir när planen genomförs. Plankartan är den handling som är juridiskt
bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark, kvartersmark
(privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till grund för
kommande bygglovsprövning. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen
rättsverkan.
Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan för att avgöra
om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller inte. Om
kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan
behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Planhandlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på
samhällsbyggnadsförvaltning

Planens syfte och huvuddrag
Ansökan om planbesked för fastigheten Ekeberga 1:9 m.fl, inkom 2020-06-30 från
Lessebo-Hovmantorps pastorat. Syftet med detaljplanen är att ändra gällande
markanvändning för fastigheterna Ekeberga 1:9 och Ekeberga 1:27 från kyrkligt
ändamål till bostäder. Detaljplanen genomförs i syfte att anpassa planen till nuvarande
användning sedan flera år tillbaka.
Bakgrunden är att fastigheten Ekeberga 1:9 (prästgården) har köpts av en privatperson
för permanentboende. Även fastigheten Ekeberga 1:27 har köpts av en privatperson
sedan 1982 för permanentboende. Ett genomförande av planförslaget kommer inte att
tillföra ytterligare bebyggelse utan kommer att säkerställa och bekräfta den
markanvändning som finns idag inom området och därmed göra befintlig bebyggelse
planenlig.
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Planprocessen
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse.
Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för
granskning. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten
som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter.

Planbesked

Beslut

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.

Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden
sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som
inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att
överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen.
Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har
anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När planen har vunnit
laga kraft börjar bestämmelserna gälla och den blir juridiskt bindande.

Plandata
Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet är beläget i den södra delen av Kosta, Lessebo kommun. Området
avgränsas i öster av Stora vägen, i norr av befintlig bostadsbebyggelse i villakaraktär, i
väster av åkermark och i söder av Ekeberga kyrkan med tillhörande kyrkogård. Längre
norrut ligger Kosta samhälle med små 1 ½ plans hus från 1940-talet. Fastigheterna som
berörs av planförslaget är Ekeberga 1:9 (cirka 7 304 kvadratmeter) och Ekeberga 1:27
(cirka 1 718 kvadratmeter) som alla ägs av privata fastighetsägare. Planområdets areal
är drygt 9 022 kvadratmeter.
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Berörda fastigheter:
Ekeberga 1:9
Ekeberga 1:27

-

Fastighetsägare:
Privat fastighetsägare
Privat fastighetsägare

Ekeberga 1:9, befintlig
bostadsfastighet, ca 7 304 kvm

Ekeberga 1:27, befintlig
bostadsfastighet, ca 1 718 kvm

Figur 3 – Befintliga bostadsfastigheter. Röda streckade färgen visar aktuell planområdesgräns.

Tidigare ställningstaganden
Övriga kommunala beslut
Kommunstyrelsen tog beslut 2020-09-01 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Lessebo kommun har genomfört en undersökning och bedömer att detaljplanen inte
medför en betydande miljöpåverkan. En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt
miljöbalken kommer inte att upprättas eftersom planen inte innebär någon betydande
påverkan på miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten. Det finns inga fasta
fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS-databas. Det finns inte heller områden
med som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden
berörs.
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Översiktsplan
Gällande översiktsplan antagen 2018 pekar ut det aktuella planområdet som ”befintliga
offentliga verksamheter”. Hur området är tänkt att utvecklas är inte preciserat i
översiktsplanen och vid framtagandet har det gjorts en avvägning gällande
detaljeringsgraden. Enligt en tidigare definition kan kyrkligt ändamål även inbegripa
bostadsändamål. Kommunen bedömer att i ändamålet ” befintliga offentliga
verksamheter” ingår även de två befintliga bostadsfastigheterna. Planförslaget strider
därmed inte mot översiktsplanen.
Detaljplan

Figur 4 – Bilden visar ett urklipp ur gällande byggnadsplan, lagakraftdatum 1968-03-29.

Gällande stadsplan för området är ”Förslag till ändring och utvidgning av
byggnadsplanen i västra delen av Kosta brukssamhälle”, lagakraftvunnen den 29 mars,
1968. Den anger att marken får nyttjas för kyrkligt ändamål ”K1” dock inte för
begravningsändamål. Inom område betecknat med ”K1” får byggnad uppföras till den
höjd och med det antal våningar byggnadens ändamål kräver. Byggrätten styrs inte i
gällande plan.

Förutsättningar och förändringar
Mark och vegetation
Vegetationen inom planområdet består främst av enklare trädgårdsvegetation i form av
klippta gräsmattor med träd och buskar. Planområdet är i stort sett helt plant.
Kommunen bedömer att inga naturvärden kommer att påverkas negativt av planens
genomförande, då ytan till stor del redan är exploaterad. Inga skyddsvärda träd eller
trädallé finns inom planområdet. Planförslaget medför inga förändringar jämfört med
nuläget.
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Befintlig bebyggelse
Inom fastigheten Ekeberga 1:9 finns idag en äldre prästgård som idag används som
bostadshus. Prästgården användes som prästbostad till Ekeberga kyrkan till år 2008 då
prästgården såldes till privatperson. 2001 styckades fastigheten upp till en fristående
fastighet för prästgården. Prästgårdens huvudbyggnad uppfördes 1929 och har sedan
dess utökats med bland annat komplementbyggnad och altan. Prästgårdsbyggnaden är
en tvåvåningsbyggnad. Fasadklädseln är vitmålad stående locklistpanel med vitmålade
detaljer. Fönstren är spröjsfönster. Taket är brutet och valmat, klätt med enkupigt röda
lertegel. På den ena sidan av takfallet finns fyra takkupor med fönster upptagna.
Skorstenarna är två, murade och putsade. Entrén är vänd mot gården och försedd med
en stentrappa. Bilderna nedan visar prästgården som den ser ut idag.

Figur 5 – Prästgårdens framsida

Figur 6 – Prästgårdens baksida
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Prästgården är idag inte skyddad i gällande stadsplan och planförslaget innebär därmed
en förbättring för att skydda och värna om det ursprungliga prästgårdens karaktär och
historia. Prästgården anses ha ett högt kulturvärde och är bevarandevärt för sitt läge på
fastigheten samt att det varit en del i ett sammanhang med Ekeberga kyrkan. Det har
varit ett socialt element med sin funktion som prästbostad. Prästgården skyddas i
detaljplanen genom rivningsförbud (betecknas på plankartan med r1), vilket innebär att
prästgården inte får rivas. Kommunen får bestämma att byggnader som omfattas av
förbudet mot förvanskning enligt 8 kap 13 § PBL inte får rivas. Rivningsförbudet avser
byggnadens grundstomme. Brandskadad byggnad ska återställas exteriört. Totalförstörd
byggnad får ersättas med ny byggnad med liknande karaktär, placering och
byggnadsvolym.
Prästgården har även givits en skyddsbestämmelse (betecknas på plankartan med q1)
som innebär att byggnaden har ett bevarandevärde och inte får förvanskas. Genom
skyddsbestämmelsen ”q1” kan prästgårdens värdebärande karaktärsdrag, specifika
byggnadsdetaljer och ursprungliga exteriöra uttryck skyddas och bibehållas. Vissa
byggnadsdelar kan dock få bytas ut så länge byggnadens karaktär bevaras. Ändring av
byggnaden får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till närområdet. Vård och
underhållsarbete skall utföras på ett sådant sätt att byggnadens kulturhistoriska värden
inte minskar. Vid utvändiga underhållsarbeten avgörs kraven på utförande, material och
materialkvalitet vid bedömningen i bygglovsprövningen med hänsyn tagen till vad som
ska göras och förbudet mot förvanskning. Vid bygglov ska samråd ske med en
byggnadsantikvarisk expertis. Detta bidrar till att kyrkomiljön levandegörs vilket är
positivt både för bevarandet och för att föra historien om platsen vidare.
Övriga planbestämmelser anpassas också i stort till dagens situation. På de angränsande
fastigheterna är bebyggelsen i form av bostadsbebyggelse i villakaraktär, uppförda i en
eller två våningar med inredd vind. Högsta byggnadshöjd sätts till 6 meter och höjden är
anpassad till omgivande bebyggelse inom närområdet, vilken där avser bebyggelse
kring Ekeberga kyrka. Byggnadshöjd innebär högsta höjd för byggnad där yttertak
möter ytterfasad. Byggrätten begränsas med en byggnadsarea på 500 kvadratmeter. Med
byggnadsarea menas den area byggnaderna upptar på marken och avser all bebyggelse
dvs. även komplementbyggnader och liknande. Minsta fastighetsstorlek regleras till
3 000 kvadratmeter så att prästgårdens karaktär bevaras som en stor fastighet med stor
trädgård och inte förvanskas genom ovarsam förtätning/avstyckning.
Inom fastigheten Ekeberga 1:27 finns idag ett befintligt bostadshus i två våningar
uppfört under 1930-talet med tillhörande komplementbyggnader som garage och förråd
som tidigare har använts som kantorsbostad av kyrkan. Fasadklädseln är gulmålad
stående locklistpanel med vitmålade detaljer. Fönstren är spröjsfönster. Sadeltaket är
klätt med röda tegelpannor. Fastigheten Ekeberga 1:27 har varit avstyckat och upplåten
för denna byggnad under mycket lång tid och länsantikvarien har i ett yttrande från
1974 förklarat sig inte motsätta sig den begärda avstyckningen.
Huvudbyggnaden har genomgått flera exteriöra förändringar i form av bland annat
tilläggsisolering, takbyte, insättning av nya fönster och dörrar, det har även tillkommit
nya komplementbyggnader. I övrigt bevarar exteriören i stort sett sitt ursprungliga skick
beträffande fasad och färgsättning. En planbestämmelse har därför införts som anger att
fasadmaterial ska vara av trä och målas med kulör där ursprunglig eller befintlig
Dnr: KS 2020/222
Dnr: SBN 2020/92

7(19)

färgsättning är vägledande. Eventuell förändring av färgsättning ska bestämmas i
samråd med Myndighetsnämnden. Detta regleras i plankartan med bestämmelsen ”f1”.
Huvudbyggnadens exteriör bedöms i sammanhanget inte ha längre sådana
kulturhistoriska värden att det finns skäl att ge det rivningsförbud eller andra
skyddsbestämmelser i plankartan. Byggnadshöjd regleras till 6 meter. Planförslaget
tillåter att 20% av fastigheten får bebyggas.

Figur 7 – Befintligt bostadshus

Radon
Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd
radonförekomst. Om höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av marken
ska ny bebyggelse konstrueras radonsäkrade.
Markföroreningar
Enligt översiktsplanen och Länsstyrelsens GIS-databas är planområdet inte utpekat som
potentiellt förorenat. Enligt 10 kap. 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet
oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om
det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Vattenskyddsområde
Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde. Varken vattenskydd eller
strandskydd påverkas av planförslaget.
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Geotekniska förhållande
Enligt Statens Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i och omkring
planområdet av mullhaltig ytjord och organisk jord som vilar på sandig morän. Moränen
har ett stort innehåll av block och sten.
Risk för skred/höga vattenstånd
Det finns inga uppgifter som tyder på att det inom planområdet skulle förekomma risk
för ras eller skred. Inga kända förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar
finns i anslutning till området.
Servitut
Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för fjärrvärme (0761–16/11.1),
elektronisk kommunikation (0761–16/13.1) samt vatten- och avloppsledningar (0761–
04/11.1). För de ytor där befintliga ledningar går läggs ett 4 meter brett u-område ut på
plankartan. I detta område har även prickmark lagts till. Inom u-områden får ingen
verksamhet eller åtgärder vidtas som kan hindra eller försvåra underhåll av ledningarna.
Gällande ledningsrätt inom planområdet påverkas inte och är fortsatt gällande.
Lek och rekreation
I Kosta samhälle finns det lekmöjligheter och runtom samhället mycket skog för
rekreation. Cirka 1,5 km från planområdet finns Kostas elljusspår.
Närområdets kulturhistoriska värde
Planområdet angränsar till Ekeberga kyrka som byggdes i ny klassicistisk stil och
invigdes 1826. Kyrkan är byggd i trä och den är orienterad med tornet i söder och koret
(kyrkans främre del) i norr. I tornets övre våning med ljudluckor i de fyra väderstrecken
har kyrkklockorna sin plats. 1868 blev fasaden förändrad genom att den reveterades och
vitkalkputsades. Taket är täckt med koppar.

Figur 8 – Ekeberga kyrka
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Väster om kyrkan finns bårhuset som är byggt av tegel. Norr om kyrkan ligger
prästgården. Ekonomibyggnaderna till kyrkogården ligger öster om kyrkan. Det är två
enplansbyggnader i trä med gulmålad locklistpanel och tegeltak. Vid
ekonomibyggnaderna finns en parkering. Området runt kyrkan består av grusade
gångar, trädallé, gräs och parkeringsytor. På andra sidan gatan, längs Stora vägen (väg
938) ligger kyrkans församlingshem. Denna byggnad är en faluröd träbyggnad från
sekelskiftet med tillhörande ekonomibyggnad. Kyrkan och dess omgivande miljö med
kyrkogård har ett särskilt kulturhistoriskt värde. Kyrkan har ett starkt symbolvärde samt
ett traditionsvärde då den är ett kulturelement som vittnar om händelser tillika sociala
värden och värderingar för sina användare och samhället genom tiderna.
Kyrkobyggnaden liksom kyrkogården omfattas av skydd enligt kulturmiljölagen (SFS
1988:950).

Figur 9 – Kyrkogårdens trädallé

Figur 10 – Bårhuset
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Figur 11 – Ekonomibyggnader

Figur 12 – Församlingshemmet

Kollektivtrafik
Mellan Kosta och Lessebo finns det relativt bra bussförbindelser. Busshållplats finns
vid Stora vägen intill planområdet.
Gator och trafik
Öster om planområdet går genomfartsleden Stora vägen. Övriga gator inom eller
angränsande är mindre lokalgator. Infart till de två berörda fastigheterna sker från Stora
vägen som går öster om planområdet.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Planområdet ligger utanför LIS-områden.
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Riksintresse
Planområdet ligger inom ett riksintresseområde för Försvarsmakten; område med
särskilt behov av hinderfrihet enligt miljöbalken 3 kap. Planförslaget innefattar inga
höga objekt som kan påverka flygsäkerheten och bedöms därför inte ha någon negativ
inverkan på riksintresset.
Det aktuella planområdet ligger söder om en kulturmiljö av riksintresse, Kosta (G32)
som är landets mest särpräglade glasbruksmiljö med bevarad struktur, bebyggelse och
funktioner. Planområdet berörs inte av riksintresseområde för kulturmiljövård. Kartan
nedan visar Kosta samhälle med gränsen för riksintresset markerad med en röd linje.
Ekeberga kyrkan och dess kyrkomiljö är belägna utanför gränsen.

Fornlämningar
Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade
fornlämningar inom det aktuella planområdet. Alla fornlämningar såväl kända som
okända är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering
eller andra markarbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska
arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Offentlig och kommersiell service
I Kosta samhälle finns ett stort utbud av kommersiell service i form av bland annat
skola, bibliotek, butiker och olika restauranger. Lessebo tätort har en hälsocentral och
ligger cirka 10 km bort.
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Gång- och cykelleder
Kartan nedan är ett utdrag ut översiktsplanen för Kosta samhälle. De gröna stråken visar
gång- och cykelleder inom samhället.

Gång- och cykelleder
Planområde

Buller
Planförslaget anses inte leda till några betydande tillskott vad gäller buller och innebär
ingen större förändring i hur området kommer användas i förhållande till dagens läge.
Planområdet ligger inte heller i direkt närhet till gator med mycket genomfartstrafik.
Planområdet påverkas av trafikbuller från Stora vägen som går genom Kosta samhälle.
Längs en del av Stora vägen finns även gångbana. Det finns ingen information om
antalet fordon som passerar planområdet men bedömningen är att det är färre än på
riksvägen som går förbi Kosta där det passerar drygt 1 000 fordon/dygn. Hastigheten är
40 km/h förbi planområdet vilket ger bullernivåer på cirka 55 dBA ekvivalent ljudnivå
vid en bostadsbyggnads fasad 10 meter från vägen enligt Boverkets skrift ”Hur mycket
bullrar vägtrafiken?”. Detta innebär att bullervärdena håller sig inom de ramar som gör
att ljudnivån vid bostadsfasad är acceptabel, men eventuellt tillkommande uteplats bör
ordnas väster om den befintliga bebyggelsen på fastigheterna för att uppfylla kravet på
buller vid uteplatser. Eftersom fastigheterna redan är befintliga bedöms inga större
förändringar ske i trafiken i och med detaljplaneförslaget. Detta innebär att inga
bulleråtgärder behöver utföras.
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Dagvatten
Dagvatten är tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, och
andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Enligt SGU:s
genomsläpplighetskarta har området medelhög genomsläpplighet vilket ger möjlighet
till viss infiltration av dagvatten.

Figur 13 – Genomsläpplighetskarta från SGU, gul färg utgör medelhög genomsläpplighet

Området är i princip redan bebyggt vilket gör att en eventuell ökning av andelen
hårdgjorda är begränsad. Idag tas dagvattnet omhand lokalt genom infiltration på
respektive fastighet. Avledning och fördröjning av dagvatten sker genom att dagvatten
avleds ytligt ifrån hårdgjorda ytor till grönytor eller att stuprör ifrån tak förses med
utkastare som avleder takvattnet till grönytor inom fastigheten. Det finns inga
kommunala dagvattenledningar i anslutning till planområdet. En planbestämmelse ”b1”
har lagts in i plankartan som reglerar att endast 80% av fastighetsarean får hårdgöras. Denna
planbestämmelse gäller för fastigheten Ekeberga 1:9.
För minskat behov av dagvattenhantering kan eventuell ny bebyggelse förses med
vegetationstäckta tak, gröna tak. Vegetationstäckta tak samlar upp, fördröjer och renar
regnvatten. För ytterligare minskat behov av dagvattenhanteringen kan hårdgjorda ytor
så som parkeringsplatser anläggas med genomsläppliga markbeläggningar. Gräs, grus
och gräsarmering är några exempel på markbeläggningar som möjliggör infiltration av
dagvatten. Då planområdet omfattar en mycket begränsad yta och endast berör två
bostadsfastigheter kommer ingen påverkan att ske vad gäller dagvattenhanteringen utan
den kommer förbli samma som den nuvarande situationen.
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Ställningstagande till betydande miljöpåverkan
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Det aktuella planområdet kommer inte att medföra
överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende luft- eller
vattenföroreningar. Anledningen till detta är att verksamheten som planen tillåter är av
begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. Planförslaget bedöms inte heller innebära
någon betydande negativ miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning
bedöms därmed inte behöva upprättas.
Miljökvalitetsnormer för luft
Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda
människors hälsa och miljö. Planområdets läge, låga trafikflöden, hastighet i anslutning
till planområdet bedöms medföra låga halter av ämnen/partiklar.
Miljökvalitetsnormerna för luft riskerar inte att överskridas inom planområdet.
Miljökvalitetsnormer för vatten
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har
Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt
åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten.
Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och
vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk
status ska nås 2021.
Recipienten och vattenförekomsten för dagvattnet från planområdet är Lyckebyån.
Enligt VISS statusklassning uppnår Lyckebyån inte god status för prioriterade ämnen på
grund av bly och blyföreningar samt de överallt överskridande ämnena bromerad
difenyleter och kvicksilverföreningar. Kadmium visar god status och övriga prioriterade
ämnen har inte provtagits. Kvalitetskravet är att uppnå god kemisk ytvattenstatus med
undantag för kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE). I Sverige överskrids dessa
gränsvärden i fisk i samtliga vattenförekomster. Då det i dagsläget saknas tekniska
förutsättningar att åtgärda problemet är kvicksilver och PBDE undantagna i form av
mindre stränga krav. Krav ställs istället på att halten av kvicksilver och PBDE inte får
öka.
Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status då gränsvärdet för bly överskrids. Det
är oklart vilka åtgärder som är möjliga och mest kostnadseffektiva för att nå god kemisk
status. Vattenförekomsten får därför tidsundantag 2027 eftersom det är tekniskt
omöjligt. Den sammanvägda ekologiska statusen för vattenförekomsten Lyckebyån är
klassad till måttlig status. Klassningen baseras på statusen för fisk som har klassats till
måttlig status och konnektivitet dvs passerbarhet för fisk som klassats till dålig status.
Försurning har klassats till måttlig status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska
ha god ekologisk status 2027. Vattenförekomsten har fått tidsfrist till 2027 då den inte
omfattas av något områdesskydd eller är utpekad som nationellt värdefull. Skälet till
tidsfristen är orimliga kostnader på grund av otillräcklig lagstiftning och administrativ
kapacitet att genomföra åtgärder.
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Kommunen bedömer att planens genomförande innebär att gällande
miljökvalitetsnormer för vatten inte kommer att överskridas. Anledningen till detta är
verksamheten som planen tillåter är av begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan.
Spillvatten från planområdet planeras att omhändertas genom det kommunala vattenoch spillvattennätet. Dagvattnet ska hanteras med lokalt omhändertagande inom
respektive fastighet. Fördröjning kan ske genom att dagvatten avleds ytligt ifrån
hårdgjorda ytor till grönytor eller att stuprör ifrån tak förses med utkastare som avleder
dagvatten. Detta medför att dagvattnet renats innan det når recipienten och bedöms
därför inte medföra någon påverkan på de biologiska eller fysikaliska-kemiska
faktorerna. En planbestämmelse ”b1” har lagts in i plankartan som reglerar att endast 80%
av fastighetsarean får hårdgöras. Denna planbestämmelse gäller för fastigheten Ekeberga
1:9. Varken den ekologiska eller den kemiska statusen bedöms förändras negativt på
grund av planförslaget. Planförslaget bedöms heller inte påverka vattenförekomstens
statusklassningar. Planens genomförande bedöms inte få någon negativ konsekvens för
vattenkvalitén då användningen inte skiljer sig mycket från nuvarande.

Konsekvenser av planförslaget
Genomförandet av detaljplanen innebär att en del av området får nya planbestämmelser
i förhållande till stadsplanen från 1968. Den befintliga planen tillåter idag kyrkligt
ändamål som användning för respektive fastighet. I nuläget är det inte tillåtet att
använda fastigheterna för bostadsändamål. Planförslaget medför att användningen
ändras till bostadsändamål. I realiteten är fastigheterna redan idag ianspråktaga av den
verksamhet som planförslaget syftar till och konsekvenserna av förändringen får därför
anses vara mycket små. Planförslaget innebär vidare ingen större förändring i hur
området kommer användas i förhållande till dagens läge. Det finns redan idag
bostadsbebyggelse i planområdet och det aktuella planförslaget handlar om att denna
bebyggelse ska kunna bekräftas eftersom den utgör den befintliga karaktären i området.
Den befintliga prästgården skyddas med planbestämmelser, vilket ger bedömningen att
områdets karaktär och kyrkomiljö inte får någon betydande negativ påverkan utan
snarare en positiv påverkan genom att kyrkomiljöns karaktär förstärks och bevaras.
Inga fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller områden som
av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs.
Vägar, ledningar och de samhällsnyttiga funktioner som finns idag kommer inte att
påverkas av detaljplanens genomförande.
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Genomförandebeskrivning
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och
planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900).
Översiktlig tidplan för genomförande
Samråd
oktober 2020
Granskning

januari 2021

Antagande

april 2021

Laga kraft

maj 2021

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär
stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.
Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens
initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.
Huvudmanskap
Ingen allmän plats finns i planen.
Kostnader för planläggning
Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande
detaljplan.
Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.

Fastighetsrättsliga frågor
Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.
Ansvarsfördelning
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att detaljplanen upprättas.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. Kostnader för fastighetsregleringar i
samband med eventuella framtida avstyckningar eller dylikt står respektive
fastighetsägare för.

Ekonomiska frågor
Kommunala intäkter och ekonomiska konsekvenser
Kommunen får inga intäkter i och med detaljplaneförslaget. De föreslagna
förändringarna bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för kommunen. För den
enskilde fastighetsägaren innebär planförslaget en möjlighet att utveckla fastigheten och
därmed dess värde.
Ersättning på grund av skyddsbestämmelser och rivningsförbud
Enligt 14 kap. 10 § (PBL) har den som äger en fastighet som berörs av
skyddsbestämmelser rätt till ersättning för den skada som bestämmelsen medför. De
restriktioner som föreslås i form av bestämmelse om rivningsförbud och
skyddsbestämmelser (så kallade r och q- bestämmelser) för att bevara en kulturhistoriskt
värdefull byggnad ger en rättighet för fastighetsägare att lämna ersättningsanspråk till
kommunen. Detta innebär inte någon automatisk rätt till ersättning. Ersättning kan
endast bli aktuellt i de fall då pågående markanvändning på grund av
skyddsbestämmelserna avsevärt försvåras, exempelvis om värdeminskningen för
fastigheten blir betydande och för eventuella övriga ekonomiska skador som
fastighetsägaren drabbas av till följd av detaljplanen. Ersättningsanspråk måste lämnas
inom två år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.
I detta fall bedömer kommunen att fastighetsägaren inte förhindras att fortsätta använda
prästgården på det sätt som gjordes innan planen. Prästgården som får rivningsförbud
bedöms vara i normalt/gott skick. Idag är markanvändningen kyrkligt ändamål och kan
enbart nyttjas för kyrkligt ändamål. I nuläget är det inte tillåtet att använda fastigheten
för bostadsändamål. Med ändrad markanvändningen blir bostäder planenligt vilken i sin
tur ökar fastighetens värde. Fastighetsägaren har inte rätt till ersättning på grund av att
byggnaden skyddas mot förvanskning och rivning i planen eftersom det inte försvårar
den pågående markanvändningen avsevärt. Planen förtydligar vad som kan tillgodoses
utan att kyrkomiljön förvanskas. Fastighetsägaren bedöms såldes inte förorsakas skada
och rätt till ersättning för kulturmiljöns skyddsbestämmelser i enlighet med plan- och
bygglagens kap 14 § 8 bedöms inte finnas.

Barnkonsekvenser
Att ta i anspråk en allmäntillgänglig platsmark för bostadsändamål kan påverka barnens
vardag och livsmiljö. Marken som tas i anspråk är relativt liten till ytan och ser man till
helheten påverkar bortfallet inte möjligheterna för rekreation och naturupplevelser i
närområdet. Sammantaget bedöms ett genomförande av planförslaget ha en marginell
påverkan på barnens vardag och livsmiljö.
Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter under
planprocessen.
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Tekniska frågor
Tekniska undersökningar
Då planområdet sedan tidigare är exploaterat och marken tidigare har blivit undersökt
krävs ingen markundersökning.
Vatten och avlopp
Fastigheterna inom planområdet är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.
Ledningar
Befintliga ledningar inom planområdet ska behållas i sitt befintliga läge och bedöms
inte påverkas av detaljplaneförslaget. För de ytor där befintliga ledningar går läggs ett 4
meter brett u-område ut på plankartan. I detta område har även prickmark lagts till.
Inom u-områden får ingen verksamhet eller åtgärder vidtas som kan hindra eller
försvåra underhåll av ledningarna.
Prickmark som inte får förses med byggnad införs närmast gatumarken i öster.
Inom planområdet har E.ON ett befintligt elnät som består av markförlagda serviskablar
in till befintliga byggnader samt tillhörande kabelskåp. Kablarnas exakta läge måste
säkerställas innan markarbetet påbörjas. Tre meters avstånd till byggnader krävs och
åtgärder som påverkar ledningarnas åtkomst för först ske efter kontakt tagit med E.ON.
Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller
ändringar av E.ON:s befintliga anläggningar bekostas av exploatören
Fjärrvärme, el och tele
Anslutning samt kostnaden för detta sker mellan fastighetsägare och huvudman för
respektive teknisk infrastruktur.
Avfall
Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan.

Administrativa frågor
Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. Nu aktuellt planförslag föreslås
få en ny genomförandetid på fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft. Detta är
den kortaste genomförandetid en detaljplan kan ges och åren bestäms utifrån
rimligheten att genomföra planen. Under genomförandetiden har fastighetsägarna en
garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan
synnerliga skäl. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men
kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning.

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i
samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.
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