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2. Samrådets genomförande 
Förslaget till upphävande av stadsplaner för Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 9:1 har 

varit ute på samråd under perioden 20 december till och med 10 januari 2023. Efter 

samrådet ska de synpunkter som har kommit in under yttrandetiden sammanställas i en 

samrådsredogörelse. I redogörelsen gör kommunen ett ställningstagande till eventuella 

ändringar.  

3. Detaljplanens genomförande 
Detaljplanen genomförs med ett standardförfarande, vilket innebär att förslaget skickas 

ut för samråd och granskning innan antagande. 

4. Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under samrådstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 10 yttranden. 

Inkomna yttrande redovisas och kommenteras nedan.  

5. Inkomna synpunkter 

1. Länsstyrelsen 

LÄNSSTYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING 

Länsstyrelsen har med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden, inget att erinra mot förslaget till upphävande av detaljplan.  

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR 

Enligt 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen (PBL). 

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Delar av området berörs av riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap. 6 § MB. Påverkas 

inte av planförslaget.  

 

STRANDSKYDDSOMRÅDE ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

För sjön Läen gäller ett generellt strandskydd på 100 meter. Inom planområdet är 

strandskyddet idag upphävt men då detaljplanerna delvis upphävs återinträder 

strandskyddet i det aktuella planområdet. I samband med bygglov eller andra åtgärder 

inom området får dispens från strandskyddet sökas.  

 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Påverkas inte av planförslaget.  

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Enligt 5 kap. 11a § PBL och 6 kap. 11 och 12 §§ MB. Kommunen har i en undersökning, 

enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen (2017:966), kommit fram till att ett 

genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. 

En strategisk miljöbedömning har därmed inte upprättats. Kommunen bedömer att 
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förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens 

bedömning. 

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN 

Enligt 5 kap. 14 § Plan- och bygglagen. 

KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIGARE PLANLÄGGNING 

Det föreslagna området är inte särskilt redovisat i kommunens gällande översiktsplan 

antagen 2018. Gällande detaljplaner för området är 07-LEO-138 B, 07-LEO-276 B, 0761-

P85/2 B samt 0761-P88/5 B. 

Förenklat standardförfarande 

Kommunen kan använda sig av förenklat standardförfarande vid upphävande av 

detaljplan vars genomförandetid har gått ut och om detaljplanen: 

1. är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 

kap. 16 §, 

2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, SFS 

2014:900 eller 

3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på det valda planförfarandet.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

2. Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna till rubricerat ärendet. Trafikverkets 

bedömning är att detaljplanen inte har någon påverkan på statlig transportinfrastruktur 

och har därmed inget att erinra.  

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

3. Region Kronoberg 

Region Kronoberg har tagit del av rubricerad detaljplan och har ingenting att erinra. 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

4. E.ON 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och har inga synpunkter på upphävd stadsplan så länge starkströmsföreskrifter 

fortsatt respekteras. Markhöjden får inte förändras under invid ovannämnda ledningar. 

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller 

ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören.   
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KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

5. Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktigt frågor där planen måste förbättras. 

Plankartan 

Inbördes gränser mellan samtliga fyra berörda stadsplaner tillsammans med 

planbeteckningar bör läggas in i plankartan för att förtydliga.  

Område inom planområdet är inte planlagt 

I nordöstra delen av planområdet finns mark som idag inte är planlagd. Någon plan kan 

därmed inte upphävas inom detta område. Detta behöver åtgärdas.   

Fastighetsgränser med osäkert läge som gränsar till planområdesgräns 

Gränsen för de delar av stadsplanerna som avses upphävas berör på flera ställen mot 

Läen och i norr osäkra fastighetsgränser. De aktuella gränserna saknar både enligt 

digitala registerkartan och grundkartan inmätta gränspunkter. Lantmäteriet vill påminna 

om att stadsplanerna inte påverkas om gränserna visar sig ha ett annat läge. Risken 

med att upphäva planerna utan att ha koll på gränsernas rätta läge är att antingen en 

del av planen ligger inne på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den 

planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. Det är lämpligt att så snart som 

möjligt utreda gränserna och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga 

gränsmarkeringar. Visar sig gränserna vara juridiskt oklara krävs det en 

fastighetsbestämning för att bestämma dess lägen. Läs gärna mer om förbättring av 

kvaliteten på fastighetsgränser i grundkartan i Lantmäteriets informationsblad via 

denna länk. När gränsens läge är klarlagd kan därefter eventuellt anpassning av planen 

till fastighetsgränsernas rätta lägen göras. Glöm inte att rapportera in eventuella 

förbättringar av gränspunkters lägesosäkerhet till Lantmäteriet. Är ni osäkra på hur det 

ska gå till - kontakta Lantmäteriets geodatasamordnare. 

Redovisning av befintliga rättigheter 

I planbeskrivningen upptas ledningsrätt 07-HOJ-415.1 och trädsäkringsservitut 0761–

09/1.1. Dessa verkar inte gälla inom området. Anledning att uppta dessa i 

planbeskrivningen saknar därför. 

Planekonomisk bedömning 

Under rubriken står att ”Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att 

uppföra föreliggande detaljplan”. Detta borde ändras till att handla om upphävande av 

delar av stadsplaner.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

En illustrationskarta har lagts till i planbeskrivningen som redovisar de fyra berörda 

stadsplaner. Planområdets nordöstra gräns har setts över i plankartan. 
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Fastighetsgränserna har vid kontroller visat sig stämma mycket bra i hela området och 

att de gränser som används i grundkartan har tillräcklig kvalité för upphävandet. 

Felskrivning om befintliga rättigheter och planekonomisk bedömning har korrigerats.  

6. Villaägarna Kronoberg 

Villaägarna Kronoberg avstår från att yttra sig i detta ärende.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

7. Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon 

ytterligare information att tillföra som har bäring på detta.   

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

8. Fastighetsägare till Prästkragen 1 

Jag motsätter mig och ifrågasätter anledningen till upphävandet. Min oro beror på 

utbyggnad av vindkraft som jag hört. Med hänvisning till lagändringen som nyligen trätt i 

kraft. Jag oroar mig även över att vi i området och allmänheten inte få tillträde till den 

fina och välbesökta stigen längs sjökanten från Hägnaviken till Strandvägen.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Tack för ditt yttrande. Ett litet förtydligande; Marken ägs idag i huvudsak av en privat 

aktör och ej av Lessebo kommun. Syftet är att upphäva delar av gällande stadsplaner för 

Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 9:1 som anger markanvändning för allmänt ändamål, 

Park då markinnehavet i dagsläget inte överensstämmer med verkligheten. Syftet är 

även att möjliggöra ett markbyte genom lantmäteriförrättning där del av den privata 

fastigheten Flädingsnäs 1:3 överlåts till kommunen för att säkerställa gång- och 

cykelvägen utmed sjön Läen. Samtidigt som del av Lessebo 9:1 som ägs av kommunen 

överlåts till Flädingsnäs 1:3. Därför är avsikten att upphäva delar av stadsplaner för att 

möjliggöra ett genomförande av lantmäteriförrättning. Upphävandet i sig innebär dock 

ingen förändring av den fysiska miljön eller markanvändning inom området. 

I Lessebo kommun har intresset för vindkraft historiskt varit litet. Lessebo kommun har i 

dagsläget inga planer att uppföra vindkraftsverk på den aktuella platsen.  

Det finns idag en befintlig gång- och cykelväg inom området samt en befintlig gångstig 

längs sjökanten som är lokaliserade på planlagd mark för parkändamål. Genom 

förslaget om upphävande av stadsplaner skulle hela gång- och cykelvägen/stigen bli 

utom plan men kommunen kvarstår som ansvarig för drift och underhåll av stråket. 

Allmänheten kommer även fortsatt att kunna röra sig i området och tillgängligheten till 

sjön för allmänheten kommer inte att förändras jämfört med idag.  

9. Fastighetsägare till Prästkragen 4 

Vi motsätter oss och ifrågasätter anledningen till upphävandet.  
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KOMMUNENS KOMMENTAR  

Tack för ditt yttrande. Ett litet förtydligande; Marken ägs idag i huvudsak av en privat 

aktör och ej av Lessebo kommun. Syftet är att upphäva delar av gällande stadsplaner för 

Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 9:1 som anger markanvändning för allmänt ändamål, 

Park då markinnehavet i dagsläget inte överensstämmer med verkligheten. Syftet är 

även att möjliggöra ett markbyte genom lantmäteriförrättning där del av den privata 

fastigheten Flädingsnäs 1:3 överlåts till kommunen för att säkerställa gång- och 

cykelvägen utmed sjön Läen. Samtidigt som del av Lessebo 9:1 som ägs av kommunen 

överlåts till Flädingsnäs 1:3. Därför är avsikten att upphäva delar av stadsplaner för att 

möjliggöra ett genomförande av lantmäteriförrättning. Upphävandet i sig innebär dock 

ingen förändring av den fysiska miljön eller markanvändning inom området jämfört med 

idag. 

10. Fastighetsägare till Prästkragen 5 

Jag motsätter mig och ifrågasätter anledningen till upphävandet. Min oro beror på 

uppbyggnad av vindkraft med hänvisning till lagändringen som nyligen trätt i kraft. Jag 

oroar mig även över att allmänheten inte kommer att få tillträde till den vackra och 

välbesökta stigen längs sjökanten från Hägnaviken till Strandvägen.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Tack för ditt yttrande. Ett litet förtydligande; Marken ägs idag i huvudsak av en privat 

aktör och ej av Lessebo kommun. Orsaken till förslag om upphävande av del av gällande 

stadsplaner är att den privata aktören önskar slå ihop sina egna fastigheter till en 

sammanhängande fastighet (skogsfastighet). Gällande stadsplaner anger 

markanvändning för allmänt ändamål, Park, vilket innebär att endast ett offentligt organ 

får vara huvudman för den marken. Fastighetsregleringen kan inte genomföras då 

ägandet stridet mot gällande stadsplan eftersom det inte är ett offentligt organ som 

kommer vara huvudman för den del av fastigheten som avses regleras. Avsikten är 

därför att upphäva de fyra aktuella stadsplaner för att man ska kunna få igenom sin 

ansökan om lantmäteriförrättning. 

I Lessebo kommun har intresset för vindkraft historiskt varit litet. Lessebo kommun har i 

dagsläget inga planer att uppföra vindkraftsverk på den aktuella platsen. Det finns idag 

en befintlig gång- och cykelväg inom området samt en befintlig gångstig längs sjökanten 

som är lokaliserade på planlagd mark för parkändamål. Genom förslaget om 

upphävande av stadsplaner skulle hela gång- och cykelvägen samt gångstigen bli utom 

plan men kommunen kvarstår som ansvarig för drift och underhåll av gång- och 

cykelvägen/gångstigen. Allmänheten kommer även fortsatt att kunna röra sig i området 

och tillgängligheten till sjön för allmänheten kommer inte att förändras jämfört med 

idag.  

____________________ 

Sayf Noel, Planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen 


