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Så här görs ett upphävande av detaljplan 
 

UPPDRAG – Lessebo kommun har ansökt om planbesked för att upphäva del 

av gällande stadsplaner i området. Det är kommunen som beslutar om 

planbeskedet och vid positivt planbesked tas beslut om att påbörja ett 

upphävande av detaljplan.  

 

SAMRÅD – Förslag till planhandlingar upprättas. Myndigheter, sakägare och 

andra berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. Under samrådet är det 

viktigt att samrådskretsen informeras om att samrådet är det enda tillfället att 

lämna synpunkter. Inkomna synpunkter under samrådet sammanställts i en 

samrådsredogörelse. 

 

ANTAGANDE – Kommunstyrelsen antar upphävandet. Kommunen ska anslå 

det justerade protokollet med beslutet att upphäva en detaljplan på 

kommunens anslagstavla. På anslagstavlan ska kommunen samma dag även 

anslå en underrättelse med information om beslutet och upplysningar om var 

beslutet finns tillgängligt samt vad den som vill överklaga beslutet måste göra.  

 

LAGA KRAFT – Beslutet att upphäva en del av detaljplanen får laga kraft 

tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens 

anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och 

att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planbesked Beslut Samråd Antagande Laga kraft
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1 DETALJPLANENS SYFTE 

1.1 SYFTE 
Syftet är att upphäva delar av gällande stadsplaner för Flädingsnäs 1:3 och del av 

Lessebo 9:1 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. 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.   

2 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 

2.1 HELA DETALJPLANEN 
2.1.1 GEOGRAFISKT LÄGE OCH AREAL 

Planområdet är beläget i västra delen av Lessebo, Lessebo tätort, väster om 

Brogatan. Området avgränsas i norr och söder av befintlig industribebyggelse vid 

Brogatan, i väster av skogsmark och sjön Öjen samt i öster av järnvägsspåret (Kust 

till kustbanan). Totalt storlek för området för upphävandet är cirka 1,7 hektar.  

 

Lokalisering av planområdet i en tätortsöversikt – Lessebo. 

2.2 GENOMFÖRANDETID 
Upphävandet har ingen genomförandetid utan verkställs vid det datum beslutet vinner 

laga kraft.  
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2.3 ALLMÄN PLATS 
Marken inom aktuellt område där en del av gällande stadsplaner föreslås upphävas 

består av allmän platsmark för Park. Det finns idag en befintlig bilväg inom som är 

lokaliserad på planlagd mark för parkändamål. Genom förslaget om upphävande av 

stadsplaner skulle en liten del av bilvägen bli utom plan men kommunen kvarstår som 

ansvarig för drift och underhåll av vägen. I övrigt har kommunen efter upphävandet 

inget formellt ansvar för åtgärder inom områden som upphävs.  

2.4 BEFINTLIGT 
Området består av två fastigheter, Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 9:1. 

Flädingsnäs 1:3 omfattar cirka 650 kvadratmeter och ägs av en privatperson. Del av 

Lessebo 9:1 omfattar cirka 16 000 kvadratmeter och ägs av Lessebo kommun. Idag 

är marken inom planområdet obebyggt och består av glest uppväxt skog med ett 

inslag av ädellövträd och triviallövträd. Inom området finns idag ett par mindre stigar 

och en kommunal bilväg som löper genom området i sydvästlig-nordöstlig riktning.  

 

Illustrationen visar vilken del av den som ämnas upphävas samt markinnehav. 

Området som ämnas upphävas är utpekat och markerat med svart streckad linje.  

2.5 VARFÖR UPPHÄVANDE AV STADSPLAN VALTS 
Efter att kommunen har skickat in ansökan om förrättning till Lantmäteriet som 

innebär att ett mindre område av den kommunägda stamfastigheten Lessebo 9:1 

överförs till den privatägda fastigheten Flädingsnäs 1:3 kom det fram att markområdet 

är detaljplanelagt för allmän plats, Park och Planteringsområde varför förrättningen 

inte kunde genomföras. Därför är avsikten att upphäva delar av stadsplaner för att 

möjliggöra ett genomförande av lantmäteriförrättning då kommunen inte i nuläget ser 

något behov av att berörda delar ska vara allmän plats. 
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2.6 ÄRENDEINFORMATION 
Aktuellt upphävande för del av gällande stadsplaner följer Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) samt Boverkets föreskrifter om detaljplan (BFS 2020:5) och upprättas med 

ett förenklat standardförfarande.  

3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 KOMMUNALA 

3.1.1 DETALJPLAN  

Befintliga stadsplaner för området är totalt tre. För del av fastigheten Lessebo 9:1 

gäller förslag till stadsplan ”07-LEO-138 B” över Lessebo köping, lagakraftvunnen den 

11 maj 1951 samt förslag till ändring av stadsplan ”07-LEO-423 B” för ett område 

nordväst om kv. Skogen, lagakraftvunnen den 26 juni 1969. Båda stadsplanerna 

syftar till allmänt ändamål, Park eller Plantering, men någon Park eller Plantering är 

inte iordningsställd i området. För fastigheten Flädingsnäs 1:3 gäller förslag till 

ändring och utvidgning av stadsplan ”0761-P85/4 B” för Sågverksområdet, 

lagakraftvunnen den 15 april 1985. Denna gäller även inom del av Lessebo 9:1 i 

område som avses upphävas. Stadsplanen medger allmänt ändamål, Park eller 

Plantering. Om upphävandet antas och får laga kraft upphör tidigare stadsplaner att 

gälla inom det aktuella området, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu 

aktuella området.  

 

Gällande stadsplaner för aktuellt planområde. 
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En gemensam illustrationskarta över de inbördes gränserna mellan de aktuella 

stadsplanerna.  

3.1.2 PLANBESKEDSANSÖKAN 

Enligt kommunstyrelsen beslut 2023-01-10 ska ett förslag till upphävande av del av 

stadsplaner för Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 9:1 tas fram.  

3.1.3 PLANPROGRAM 

Kommunen har inte funnit det nödvändigt att ta fram ett särskilt planprogram för 

området.  

3.1.4 PLANBESKED  

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog till Kommunstyrelsen ett positivt planbesked. 

Kommunstyrelsen valde då att bevilja planbesked i enlighet med 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

3.1.5 ÖVERSIKTSPLAN 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som 

”befintliga verksamheter, inkluderar industri” och därmed bedöms inte strida mot 

översiktsplanen eftersom ingen industri/verksamhet drivs inom det aktuella 

planområdet idag. Planområdet är inte heller utpekat som ett grönområde i gällande 

översiktsplan.  
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Utdrag ur markanvändningskarta från gällande översiktsplan. För det aktuella 

området finns ingen särskild markanvändning angiven.   

3.2 REGIONALA 
Det aktuella upphävandet är av en mindre omfattning och medför ingen påverkan på 

planeringsdokument som syftar till regional samordning. Någon redovisning av dessa 

dokument görs därför inte i den här planbeskrivningen.  

3.3 RIKSINTRESSEN 
3.3.1 NATURVÅRD OCH FRILUFTSLIV 

Inga värden kopplar till rekreation och friluftsliv bedöms finnas på platsen idag och ett 

upphävande påverkar följaktligen inte möjligheten till rekreation och friluftsliv. Stora 

delar av aktuellt område reglerar marken till park eller plantering. Någon sådan har 

dock aldrig uppförts och marken utgörs idag av gles skogsmark. Planområdet 

omfattar varken jordbruksmark eller ekologiskt särskilt känsliga områden. Möjligheten 

för bilister, cyklister och gångtrafikanter att röra sig i området förändras inte utifrån hur 

den idag används.   
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3.3.2 KULTURMILJÖVÅRD 

Området berörs inte av kulturreservat och har inte någon annan värdefull kulturmiljö. 

Området omfattas inte av riksintresse för kulturmiljö, inrymmer inga byggnadsminnen 

eller andra möjliga objekt/miljöer för kulturminnesvård. 

3.3.3 TRAFIKKOMMUNIKATION 

Planområdet är beläget cirka 50 meter från Kust- till kustbanans spårområde, vilket är 

klassat som riksintresse för kommunikationer. Upphävandet av stadsplanerna 

påverkar inte riksintresset.   

3.3.4 TOTALFÖRSVAR 

Området ligger inom ett område med särskilt behov av hinderfrihet på grund av 

Försvarsmaktens verksamhet. Upphävandet av stadsplanerna påverkar inte 

riksintresset.   

3.4 HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 KAP. 

MILJÖBALKEN 
Upphävandet motverkar inte några kommunala planeringsintressen, riksintressen 

eller hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. Miljöbalken.  

3.5 MILJÖKVALITETSNORMER 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i Miljöbalken om kvaliteten på mark, vatten, luft 

eller miljön i övrigt. Miljökvalitetsnormerna anger bland annat förorenings- och 

störningsnivåer som inte får överskridas. Upphävandet av stadsplanerna innebär 

ingen ändrad markanvändning och därmed ingen förändrad påverkan på 

miljökvalitetsnormerna för vatten, luft och buller.  

3.6 MELLANKOMMUNALA INTRESSEN 
Inga mellankommunala intressen berörs av upphävandet.  

3.7 MILJÖ 
3.7.1 STRANDSKYDD  

Sjön Öjen har ett strandskydd på 100 meter i vatten och på land. I samband med nu 

aktuellt upphävande av stadsplanerna återinträder strandskyddet. Under den tid det 

inte finns någon gällande detaljplan för området kommer åtgärder inom 100 meter 

från sjön att kräva strandskyddsdispens. Frågan om strandskydd hanteras vidare när 

detaljplaneläggning för området blir aktuellt.  

3.7.2 DAGVATTEN 

Ett upphävande enligt förslaget kommer inte att påverka befintliga vatten-, dagvatten- 

och avloppsförhållanden. Ett planlöst läge förändrar emellertid inte rådande 

förhållanden sett till VA-ledningar och dagvattenlösningar.  
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3.7.3 VATTENSKYDDSOMRÅDE 

Planområdet ligger inte inom något vattenskyddsområde. 

3.8 HÄLSA OCH SÄKERHET 
3.8.1 RISK FÖR EROSION, RAS OCH SKRED  

Marken bedöms inte vara utsatt för någon ökad risk kopplat till påverkan genom 

erosion, ras och skred.  

3.8.2 FÖRORENAD MARK 

Enligt Länsstyrelsens EBH (Efterbehandling av förorenade områden) karta finns inga 

kända markföroreningar inom planområdet. Om föroreningar skulle påträffas vid till 

exempel markarbeten ska tillsynsmyndigheten genast underrättas enligt 10 kap. 

Miljöbalken.   

3.8.3 OMGIVNINGSBULLER 

Upphävandet bedöms inte påverka befintlig trafiksituation och medför inga åtgärder i 

trafikmiljön. Vid en eventuell bygglovsansökan behöver ny bebyggelse uppfylla 

gällande riktvärden för trafikbuller, vilket säkerställs i bygglovskedet.  

3.9 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  
Området har inte föregåtts av någon geoteknisk undersökning. Enligt jordartskarten 

från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i och omkring 

planområdet av morän med jordlager som har medelhög genomsläpplighet. Moränen 

har ett stort innehåll av block och sten. Jorddjupet i planområdet bedöms vara 5–10 

meter. Topografin är i delar flack och i delar kuperad. Inom planområdet finns det få 

nivåskillnader, där marknivåer varierar mellan cirka +151 och +149 möh.  

3.10 KULTURMILJÖ 
3.10.1 ARKEOLOGI OCH FORNLÄMNINGAR  

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Fornlämningar är skyddade enligt 

kulturmiljölagen. Enligt lagen fordras Länsstyrelsen tillstånd för att rubba, ta bort, 

gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada fornlämning eller dess 

fornlämningsområde.  

3.11 TRAFIK  

3.11.1 BILVÄG 

Inom planområdet löper en kommunal asfalterad bilväg som leder fram till 

återvinningsanläggningen i Lessebo. Befintlig bilväg mellan Brogatan och 

återvinningsanläggningen kommer fortsatt finnas kvar även om det inte planläggs. 

Kommunen är väghållare för vägen och ansvarar därmed för drift och skötsel av 

vägområdet. Upphävandet medför ingen förändring i nuvarande bilvägsnät.   
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4 PLANERINGSUNDERLAG 

4.1 KOMMUNALA 
4.1.1 GRUNDKARTA 

En grundkarta är upprättad för planområdet, daterad 2023-01-02 i plansystem 

SWEREF99 15 00 och höjdsystem RH2000.  

4.1.2 UNDERSÖKNING ENLIGT 6 KAP. 6§ PLAN- OCH BYGGLAGEN 

(2010:900) 

Enligt sjätte kapitlet I Miljöbalken ska kommunen göra en undersökning för att ta reda 

på om detaljplanen antas medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningen är den 

process som ska komma fram till om ett förslag till en detaljplans genomförande kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Hela planområdet är idag reglerat som allmän platsmark men kommunen ser inga 

skäl till detta eftersom ytan idag inte används till något särskilt ändamål och det 

avsedda syftet i de tidigare stadsplanerna har inte blivit anlagt/genomförts. Ett 

upphävande av stadsplanerna innebär i princip att området kommer att användas för 

samma markanvändning som idag ”normalt skogsbruk”. I och med upphävandet 

kommer stadsplanerna släckas ut inom planområdet. Ett upphävande innebär att det 

uppstår ett planlöst läge för marken inom planområdet. Om någon avser att utföra en 

lovpliktig åtgärd på fastigheten Flädingsnäs 1:3 behöver kommunen göra en 

bedömning om åtgärden kräver bygglov eller om den måste prövas med ny 

detaljplan. Då området omfattas av strandskydd prövas åtgärder såsom nybyggnation 

med mera genom dispensansökningar enligt Miljöbalken.  

Kommunen bedömer att planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan och att 

en miljökonsekvensbeskrivning inte är nödvändig. Planens upphävande strider inte 

mot mark- och vattenanvändningen i översiktsplanen. Detaljplanen är inte av 

betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.  

5 KONSEKVENSER 

5.1 FASTIGHETER OCH RÄTTIGHETER  
För fastigheterna Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 9:1 innebär ett upphävande att 

fastigheterna inte ska vara allmän platsmark och att det som är Gata, plantering eller 

park blir planlöst (oplanerad mark). Det innebär att kommunen inte längre har rätt 

eller skyldighet att lösa in marken. Upphävandet medför inga fastighetsrättsliga 

konsekvenser.  
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5.2 NATUR 
5.2.1 GRÖNOMRÅDE  

Området är idag ett obebyggt sammanhängande skogsområde som används idag för 

skogsbruk och inte nyttjas eller sköts av kommunen. Planområdet är inte utpekat som 

ett grönområde i gällande översiktsplan (2018). Vegetationen inom planområdet 

bedöms inte som särskilt unikt eller värdefullt. I och med upphävandet kan marken 

fortsatt vara skogsmark. Ett upphävande av aktuellt område innebär därför ingen 

försämring av naturmiljön.  

5.3 MILJÖ 
5.3.1 MILJÖBEDÖMNING 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en undersökning om betydande 

miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalken. Undersökningen har genomförts enligt 

avdelningens bedömningsmall och bedömningen är att ingen betydande 

miljöpåverkan uppkommer som en följd av planens genomförande. Kommunens 

beslut om betydande miljöpåverkan biläggs detaljplanens samrådshandlingar. 

5.4 MILJÖKVALITETSNORMER 
Kommunen ser inte att upphävandet av detaljplanen kommer att bidra till att någon av 

miljökvalitetsnormerna överskrids eller påverkas negativt.  

5.5 SOCIALA 

5.5.1 BARNPERSPEKTIVET 

I januari 2020 trädde lagen om barnkonventionen i kraft vilka ska synliggöra barns 

rättigheter i samhället. Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska vad som bedöms vara 

barnets bästa beaktas vid alla åtgärder som rör barn. Som barn betraktas alla 

människor under 18 år. 

Upphävandet innebär att delar av gällande stadsplaner som idag reglerar park eller 

plantering blir utan detaljplan. Själva upphävandet kommer inte innebära någon 

förändring av markanvändningen då rådande markanvändning ”normalt skogsbruk” 

kan fortsätta. Barns möjlighet till friluftsliv och boendenära naturmiljö och därmed 

uppväxtvillkor påverkas på så sätt inte av förslaget till upphävande för del av 

stadsplanerna och barn riskerar i denna del inte att diskrimineras eller särbehandlas 

på annat sätt. Upphävandet bedöms därför inte ha någon positiv eller negativ 

påverkan. Barn- och utbildningsnämnden är med på sändlistan när upphävandet 

skickas ut på samråd.   

5.6 MELLANKOMMUNALA FRÅGOR 
Planförslaget innebär inga mellankommunala frågor.  



Upphävande av del av stadsplaner för Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 9:1 i 
Lessebo 
 

14 (16)      PLANBESKRIVNING 

6 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

6.1 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Här beskrivs de fastighetsrättsliga åtgärderna som behövs för att planen ska kunna 

genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt.  

6.1.1 FÖRÄNDRAD FASTIGHETSINDELNING 

Cirka 5600 kvadratmeter mark skall överföras från den kommunägda stamfastigheten 

del av Lessebo 9:1 till den privatägda fastigheten Flädingsnäs 1:3 inom planområdet. 

När detta sker ska marken sättas samman genom fastighetsreglering och bilda en 

sammanhängande fastighet. Förrättningskostnader bekostas av den som ansöker om 

åtgärden, i detta fall är det kommunstyrelsen i Lessebo kommun.  

6.1.2 RÄTTIGHETER 

Fastigheterna Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 9:1 belastas av en ledningsrätt; 

07-HOJ-415.1, Levande, Last, Ledningsrätt, Vatten- och avlopp. Befintlig ledningsrätt 

kommer således fortsätta att gälla även efter det att upphävandet vunnit laga kraft 

och konsekvensen av upphävandet blir att ledningsrätten istället gäller utanför 

planlagt område. 

6.2 TEKNISKA FRÅGOR 
Här redovisas särskilda tekniska åtgärder som är av betydelse för planens 

genomförande.  

6.2.1 LEDNINGAR 

Inom den delen som upphävs har E.ON markförlagda låg- och 

mellanspänningskablar i osäkert läge. Kablarnas exakta läge måste säkerställas 

innan markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs genom E.ON.  

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 

medgivande uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får 

utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför 

ledningen så att reparation och underhåll försvåras. E.ON har även en 

transformatorstation (LBO-029) och det upphävda området kommer att drabbas av 

restriktionsområde där man inte få placera byggnader inom 5 meter från 

transformatorbyggnaden. E.ON förutsätter att elnätet kan bibehållas i oförändrat 

skick. E.ON önskar också tillfrågas i samband med kommande bygglovsansökningar.  
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6.3 EKONOMISKA FRÅGOR 
Här redovisas en ekonomisk bedömning över väsentliga delar av vad genomförandet 

av detaljplanen kan antas innebära för berörda parter.  

6.3.1 PLANEKONOMISK BEDÖMNING 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden av upphävandets 

upprättande. Kostnaderna för fastighetsreglering bekostas också av 

kommunstyrelsen. 

6.4 ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Här redovisas de organisatoriska åtgärderna som behövs för att planen ska kunna 

genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt.  

6.4.1 TIDPLAN  

Samråd påbörjas i januari 2023.  

Planen planeras antas i kommunstyrelsen mars 2023. 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar upphävandet.  

6.4.2 ANSVARSFÖRDELNING 

Lessebo kommun ansvarar för upphävandet av stadsplanerna.  

E.ON Energidistribution AB är huvudman för eldistributionsnätet inom planområdet. 

Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs anläggningar i 

samband med det upphävda planförslaget bekostas av exploatören. 

6.5 PRÖVNING ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 
Upphävandet bedöms inte medföra några prövningar enligt annan lagstiftning.  

6.6 MEDVERKANDE 
Upphävandet har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  
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