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Detaljplan för fastigheterna Bergsrådet 13 m.fl. 
Ingenjörsgatan 
Lessebo samhälle 
Lessebo kommun 
Kronobergs län 
 
PLANBESKRIVNING 
Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och 
förklarar innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. 
 

 
Planområdets ungefärliga lokalisering 

 
Handlingar 
Plan- och genomförandebeskrivning 2019-01-29 
Behovsbedömning 2019-01-15 
Plankarta 2019-01-16 
Granskningsredogörelse efter första granskningen 2019-01-29 
Riskutredning 2017-12-01  

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Detaljplaneprocessen 
Planarbetet påbörjades under 2017. Förslaget till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, det är inte av betydande 
intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas inte 
medföra en betydande miljöpåverkan och genomförs därför med 
standardförfarande. Målet är en antagen detaljplan under 2019.  
 
I samrådsskedet och tidigare granskning har berörda givits möjlighet att lämna 
synpunkter på det aktuella planförslaget. Synpunkterna har sammanställts i en 
samrådsredogörelse och i ett granskningsutlåtande. Efter denna granskning är 
nästa steg antagande av detaljplanen innan den kan vinna laga kraft.  
 
Syfte och huvuddrag 
Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för bostad och skola. Syftet med 
planändringen är att möjliggöra för mer bostadsbebyggelse än tidigare samt 
torgverksamhet och en allmän parkering. Planområdet ligger inom riksintresse för 
kulturmiljö vilket medför att stor hänsyn måste tas till detta vid exploatering. 
 
Planens förenlighet med 5 kap MB 
Enligt 5:e kapitel miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att 
uppställda miljökvalitetsnormer iakttas. Miljökvalitetsnormen för luft och vatten 
bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att användningen som planen 
tillåter är av en begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. I närområdet finns 
det inga kända industrier eller andra verksamheter som kan påverka 
genomförandet av planen. Läs mer under rubriken Miljökvalitetsnormer. 
 
Behovsbedömning av miljökonsekvenserna 
Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande negativ miljöpåverkan. En 
särskild miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 
 
Plandata 
Läge och areal 
Planområdet är beläget i centrala Lessebo, vid Gula skolan. Planområdet omfattar 
ca 16 350m2, varav ca 10 550m2 är kvartersmark. 
 
Markägare 
Bergsrådet 13 Lessebo kommun 
Bergsrådet 14 Lessebo kommun 
Bergsrådet 15 HSB BRF Centrum i Lessebo 
Bergsrådet 11 Lessebo kommun 
Lessebo 9:1 Lessebo kommun 
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Översiktsplan 
Gällande översiktsplan antagen 2018-09-24 pekar ut det aktuella området som 
befintliga bostäder, verksamheter, detaljhandel och skola. Delar av det aktuella 
planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. 
 
Detaljplaner 
För planområdet finns idag följande detaljplaner: 

• Del av kv. Bergsrådet, laga kraft 1991-05-24, upphävs i sin helhet 
• Del av kv. Bergsrådet, laga kraft 1993-04-23, upphävs delvis 

 
Del av kv. Bergsrådet, laga kraft 1991-05-24 som upphävs i sin helhet 
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Del av kv. Bergsrådet, laga kraft 1993-04-23 som upphävs inom område 
markerat med rött. 
 

Kommunala beslut 
Plan- och miljönämnden tog beslut 2017-04-19 40 § att ge plan- och 
miljöförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det utpekade 
området. 
 
Förutsättningar och förändringar 
Mark och vegetation 
Planområdet är till stora delar bebyggt eller hårdgjort. Det södra området som 
saknar bebyggelse är en gammal villaträdgård där det idag är klippt gräs med 
några större lövträd och buskar. De större träden ger platsen karaktär och bör i 
möjligaste mån sparas. 
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Planområdet idag. Inom området finns både bebyggda ytor och en större gräsyta. 
 
Geotekniska förhållande 
Fastigheterna består av morän vilket är en av de vanligaste jordformerna som 
finns i Sverige. Detta bör inte medföra några problem för eventuell bebyggelse. 
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Markföroreningar 
I Länsstyrelsens gis-databas är planområdet inte utpekat som potentiellt 
förorenat. Det finns inte någon dokumentation som påtalar att industrier eller 
farliga verksamheter har funnits i närområdet. 
 
Radon 
Planområdet ligger inte inom riskområde för höga halter av markradon. Om höga 
radonvärden uppmäts i samband med exploatering av marken ska ny bebyggelse 
konstrueras radonsäkrad. 
 
Risk för skred/höga vattenstånd 
Planområdet ligger inte i ett riskområde. 
 
LIS-område 
Planområdet ligger utanför lis-områden. 
 
Vindkraft 
Planområdet ligger utanför vindkraftsområde. 
 
Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Om fornlämningar skulle 
påträffas i samband med exploatering av planområdet ska arbetet avbrytas och 
kontakt tas med Länsstyrelsen. 
 
Buller 
Planområdet påverkas av trafikbuller 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. 
 
Nedanstående kartor visar på en bullerkartläggning utifrån befintliga byggnader. 
Den föreslagna byggnadens påverkan på ljudnivåerna är därmed inte medtagen i 
beräkningen. Beräkningen är gjord 2 meter över mark och utförd enligt nordisk 
beräkningsmodell i Novapoints programvara, vilket är sammankopplat med 
Autocad. 
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I gällande förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader står det 
följande om buller från spårtrafik och vägar: 
 
3 §   Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
   1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
   2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första 
stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 
 
4 §   Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 
   1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
   2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
 
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- 
och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att 
minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 
 
5 §   Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 
ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 
 

 
Kartan visar dygnsekvivalent ljudnivå. Svart byggnadskropp representerar ny byggnad.  
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Kartan visar dygnsmaximal ljudnivå. Svart byggnadskropp representerar ny byggnad. 
 

 
Kartan visar maximal ljudnivå under natt. Svart byggnadskropp representerar ny byggnad. 
 
Bedömningen för den föreslagna byggnaden är att 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
fasad klaras. Byggnaden har placerats så att byggnadskroppen bildar en 
bullerbarriär mot väg 25 vilket gör att torget innanför byggnaden blir mindre 
bullerpåverkat och kommer därmed få lägre ljudnivå än kartorna ovan redovisar. 
 



9(23) 
Dnr: SBN 2019/10-214 

Vid byggnation är det viktigt att gällande riktlinjer kring buller följs. För att uppnå 
god ljudnivå i lägenheterna är det bra om lägenheterna blir genomgående med en 
sida vänd från bullerkällan. Även fasadmaterial, fönster och ventilation ska väljas 
med hänsyn till dess bullerdämpande effekt. Speciellt viktigt är detta om någon 
tillbyggnation ska utföras på det befintliga bostadshuset som ligger inom 20 meter 
från vägbanans mitt.  
 
Bebyggelsen idag 
I planområdet finns det ett flerbostadshus med affärer i bottenplan, en q-märkt 
skolbyggnad ”Gula skolan” samt några mindre gårdshus som är q-märkta.  
Gårdsbyggnaderna har kopplingar till bruksmiljön för pappersbruket och är 
uppförda under tidigt 1900-tal. De byggnader som i befintliga planer är q-märkta 
kommer att fortsätta vara det.  

 
Byggnader som är q-märkta i planen. Även den gamla skolbyggnaden är q-märkt. 
 
Framtida bebyggelse 
Den största förändringen som kommer kunna ske inom planområdet är att den 
södra fastigheten Bergsrådet 13 planläggs för ett flerbostadshus i 4 våningar 
istället för som i gällande plan parhus i två våningar. Både skolfastigheten och 
Bergsrådet 13 planläggs även som Centrumändamål för att få en mer flexibel plan. 
Ett exempel på hur denna bebyggelsen på Bergsrådet 13 skulle kunna placeras är 
möjligt att se i illustrationen nedan. 
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Förslag på hur fastigheten Bergsrådet 13 skulle kunna utformas med ett nytt flerbostadshus. 
 
Nedan finns illustrationer som visar hur skuggningen från en föreslagen byggnad 
på Bergsrådet 13 i 4 våningar kan påverkar närområdet, vit huskropp. Tiderna har 
valts med hänsyn till de månader på året som flest uteaktiviteter utförs. 
 

 
15 maj 15:00 
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15 juni 18:00 
 

 
15 juli 16:00 
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15 augusti 18:00 
 

 
15 september 15:00 
 
Offentlig service 
I Lessebo samhälle finns bland annat vårdcentral, skola och bibliotek. 
 
Kommersiell service 
I centrala Lessebo finns det ett varierande utbud av butiker, några restauranger, 
apotek samt systembolag. 
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Tillgänglighet och kollektivtrafik 
I närheten av planområdet finns det flera busshållplatser, dels en där bussar till 
Kosta stannar och en där bussar till Växjö via Hovmantorp stannar. Till Lessebo 
station är det ca 800 m, därifrån går tåg mot Kalmar, Växjö, Malmö och Göteborg. 
 
Lek och rekreation 
I Lessebo samhälle finns det flera grönytor samt närhet till skogsområden som kan 
användas till rekreation. Cirka 300 meter från planområdet ligger Intaget, en park 
som bland annat används i samband med midsommarfirande. Närmaste lekplats 
finns vid Folkets hus ca 500 meter från planområdet. Inom planområdet 
möjliggörs det för en torgyta som skulle kunna utformas med lekredskap och 
trevliga platser att sitta på. 

 
Översikt över Lessebo samhälle. 
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Gator och trafik 
Genom planområdet går Ingenjörsgatan som är kommunal. Från gatan angörs den 
allmänna parkeringen samt det planerade torget och bostäderna på Bergsrådet 
13. Riksväg 25 passerar väster och söder om området. Planområdet angörs från 
riksvägen. 
 
Farligt gods 
Planområdet ligger inom påverkansområde för farligt gods då det ligger inom 150 
meter från riksväg 25. Med hänsyn till detta har en riskanalys tagits fram av ÅF 
Infrastructure AB 2017-12-01, vilken pekar på att inga nya bostäder är lämpliga att 
placera inom 30 meter. Den enda ytan som kommer närmare än detta avstånd är 
fastigheten Bergsrådet 15, vilken redan är bebyggd.  
 
I riskanalysen påpekas det dock att även om bostäder och andra byggnader 
placeras mer än 30 meter från riksvägen bör ventilationen anpassas. Detta kan 
göras genom att friskluftsintaget placeras bortvänt från vägen samt så långt bort 
som möjligt från vägen. 
 
Riskutredningen bifogas i sin helhet till detaljplanen. 

 
Rött området illustrerar skyddsavståndet på 30 meter bebyggelsefritt område inom fastigheten 
Bergsrådet 13 som idag är obebyggd. 
 
Parkering 
Parkering ska lösas inom den egna fastigheten för bostäderna. De 
parkeringsmöjligheter som är inritade som P-PLATS i plankartan ska vara allmänna 
och vara till för besökare till butikerna och torget. 
 
Antalet som måste finnas inom respektive bostadsfastighet är 1,0 p-plats per 
lägenhet.  



15(23) 
Dnr: SBN 2019/10-214 

 
Ytor markerade med blått är tänka parkeringsytor inom planområdet. 
 
Servitut 
Det finns inom planområdet tre servitut:  

• 0761-95/14.1, last, ledningsrätt 
• 07-LEO-485.1, förmån, officialservitut 
• 0761IM-11/274.1, last avtalsservitut 

 
Riksintresse 
Delar av planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Ingen av de 
q-märkta byggnaderna är specifikt utpekat av Länsstyrelsen i deras skrift om 
Lessebo bruksmiljö. Dock är byggnaderna byggda under början av 1900-talet och 
tillhör miljön runt pappersbruket. Samtliga byggnader som sedan tidigare är 
q-märkta kommer att förbli det i det nya planförslaget. Kartan nedan visar 
området som påverkas av riksintresset. 
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De byggnader som berörs inom planområdet är skolbyggnaden ”Gula skolan” och 
några mindre hus som ligger längs med ”grisagatan” och har tidigare varit uthus till 
den bostad som låg på fastigheten Bergsrådet 13. Intill dessa finns även en 
jordkällare som ska bevaras. 
 
”Gula skolan” har i plankartan fått bestämmelsen: Byggnaden får inte rivas. 
Fasadens karaktär och utformning ska bevaras. Uthusen har i plankartan fått 
bestämmelsen: Värdefull kulturmiljö ska bevaras. Ändring av byggnaderna får inte 
förvanska dess karaktär eller anpassning till närområdet. 
 
Nya byggnader och ombyggnationer ska följa närområdets karaktär. 

 
Område markerat med rött ingår i riksintresset för kulturmiljövård. 

I kommunens översiktsplan antagen 2018 finns riktlinjer för bebyggelse inom 
området för Kulturmiljövård. 
Inom områden för all form av kulturmiljövård: 

• Är det inte tillåtet att förändra områdets eller det enskilda husets karaktär. 
• Måste all nybyggnation och exploatering ske på ett sätt som passar in med 

omgivningen och den historiska bebyggelsen. 
• Får mindre fasadändingar ske om de inte påverkar områdets karaktär eller 

utseende negativt. 
• Vid planläggning måste hänsyns tas till det befintliga områdets karaktär. 

Den nya bebyggelsen får inte utvecklas på ett sätt som förändrar områdets 
karaktär vad gäller höjd eller utseende. 

• Vid samtliga lovprövningar ska jämförelse ske med den ursprungliga 
bebyggelsemiljön. Detta ska göras utifrån en ritning som visar åtgärdens 
utseende och placering i området. Detta gäller både för områden som är 
klassade som riksintresse och för de som inte är det. 
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Dessutom berörs planområdet av riksväg 25 vilken är rekommenderad farled för 
farligt gods. 
 
Strandskydd 
Planområdet berörs inte av strandskydd.  
 
Miljökvalitetsnormer 
Huvudavrinningsområde är Ronnebyån. Recipienten och vattenförekomsten är 
LESSEBOÅN: Öjen-Läen. LESSEBOÅN: Öjen- Läen är ca 2 km lång och rinner genom 
morän vid Lessebo samhälle. Fyra vandringshinder finns på sträckan. 
 
Miljökvalitetsnormen och kvalitetskraven är God ekologisk status 2027 och God 
kemisk ytvattenstatus. 
 
Enligt VISS statusklassning 2017 är den sammanvägda ekologiska statusen för 
vattendragsförekomsten Lesseboån: Öjen - Läen klassad till Dålig status. Den 
sammanvägda ekologiska statusen baseras på statusen för fisk som har klassats 
till Dålig status. Tillförlitligheten i klassningen bedöms vara medel (C). 
Konnektiviteten dvs passerbarhet för fisk har klassats till Dålig status pga påverkan 
av vandringshinder och rensning. Hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd har 
klassats till Otillfredsställande status, men det är osäkert hur dessa parametrar 
påverkar den ekologiska statusen. Statusen för näringsämnen är klassad till Måttlig 
status pga höga fosforhalter och att vattenförekomsten påverkas av 
avloppsreningsverk och industri. Statusen för krom och zink har klassats till God 
status och statusen för arsenik visar på Måttlig status. 
 
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. Analys av åtgärder som kan genomföras är 
nödvändig. För att situationen ska bli bättre är det dock viktigt att de åtgärder som 
är möjliga genomförs. Vattenförekomsten får därför tidsundantag 2021 på grund 
av tekniskt omöjligt. 
 
Utöver halten för bly överskrids gränsvärdena 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. 
 
Den största ökningen av dagvatten kommer bli genom torgytan samt den nya 
föreslagna bebyggelsen på Bergsrådet 13. Torgytan samt ytan närmast riksväg 25 
som är tänkt som parkering till det planerade flerbostadshuset har i plankartan 
fått bestämmelser som reglerar att max 70 % av ytan får hårdgöras. Detta görs för 
att kunna infiltrera dagvatten och därmed minska flödet ut från planområdet samt 
att en rening kan ske.  
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Det dagvatten som bildas inom planområdet går via dagvattenledningar till ett 
skogsområde innan det infiltreras till Lesseboån och sedan vidare till Öjen. Detta 
medför att dagvattnet renas via infiltration innan det når sjön. På detta sätt 
bedöms Öjen inte få någon negativ påverkan av planens genomförande.  
 

 
Vattnets väg från planområdet till Sjön Öjen. 

 
Då planområdets exploatering inte medför ändringar som avser recipientens 
konnektivitet är bedömningen att detaljplanen inte har någon negativ påverkan på 
recipientens ekologiska status gällande konnektivitet.  
 
Bedömningen är att det aktuella planförslaget inte kommer att medföra 
överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende luft- eller 
vattenföroreningar. 
 
Planförslaget 
Detaljplanen innebär att parkeringen framför gula skolan på fastigheten 
Bergsrådet 14 blir allmän. På fastigheterna Bergsrådet 14 och 15 innebär 
detaljplanen i övrigt inga direkta ändringar. På fastigheten Bergsrådet 13 planläggs 
det för ett allmänt torg samt bostäder. Tidigare har fastigheten varit planlagd för 
endast bostäder. Planen möjliggör att ett flerbostadshus kan byggas i fyra våningar 
med en byggnadshöjd om max 12 meter. De gamla uthusen och jordkällaren som 
ligger längs med ”grisagatan” kommer bevaras. 
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Plankartan 
 
Planens konsekvenser 
Planförslaget innebär ingen större förändring i hur området kommer användas i 
förhållande till dagens läge. Det finns redan idag bebyggelse inom planområdet 
och den aktuella planändringen handlar om att denna bebyggelse ska kunna 
kompletteras med ny bostadsbebyggelse samt ett torg. 
 
Miljöpåverkan 
Planen möjliggör att något större ytor kan hårdgöras vilket ställer krav på 
dagvattenhanteringen. Mängden hårdgjorda ytorna har dock reglerats i plankartan 
vilket möjliggör att en god dagvattenhantering kan lösas inom planområdet. 
 
Planförslaget bedöms inte bidra till några betydande negativa miljökonsekvenser 
förutom att biltrafiken till området kan komma att öka, men detta anses vara en 
marginell ökning. Planen möjliggör en förtätning inom tätorten med gångavstånd 
till service och kollektivtrafik vilket innebär att de som bor inom planområdet inte 
kommer behöva vara bilberoende. 
 
Inga områden som av skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar 
eller naturvärden, berörs. 
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Social påverkan 
Detaljplanen bedöms ha en positiv social påverkan. Inom området planeras för ett 
torg som kan bli en framtida mötesplats för kommunens invånare. Offentliga 
platser bidrar till att människor från olika grupper kan mötas vilket har en positiv 
påverkan på den sociala hållbarheten. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Planen innebär att kommunen får mer allmän plats att sköta i form av en allmän 
parkering samt ett torg. Planen innebär även att delar av kommunens mark kan 
säljas vidare för bostadsbebyggelse vilket blir en intäkt. Syftet med planen är att 
skapa ett attraktivare centrum i Lessebo med ett trevligt torg vilket kan bidra till att 
fler besöker Lessebo vilket kommer gynna den handel som finns på platsen idag. 
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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 
Handläggning 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kapitlet 6 § Plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). 
 
Översiktlig tidplan 
Beslut om samråd juni 2017 
Samråd juni-juli 2017 
Beslut om granskning december 2017 
Granskning december-januari 2017-2018 
Granskning 2 februari-mars 2019 
Antagande maj 2019 
Laga kraft juni 2019 
 
Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot 
detaljplanen inkommer.  
 
Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när 
erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där 
detaljplanen föranleder sådana åtgärder. 
 
Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på 
fastighetsägarens initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren. 
 
Huvudmannaskap 
Lessebo kommun är huvudman för allmän plats. 
 
Ansvarsfördelning och konsekvenser 
Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Upprätta detaljplanen. 
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Kommunstyrelsen i Lessebo kommun 
Bekosta upprättandet av detaljplanen med tillhörande utredningar. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsförändring 

• Del av Bergsrådet 13 som i plankartan är belagt som TORG ska överföras till 
Lessebo 9:1. 

• Del av Bergsrådet 14 som i plankartan är belagt med P-PLATS ska överföras 
till Lessebo 9:1. 

• Bergsrådet ga:1 upphävs då parkeringen, P-PLATS, övergår till allmän plats 
med kommunalt huvudmannaskap. 

 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning söks och bekostas av respektive fastighetsägare. 
 
Ekonomiska frågor 
Kommunala intäkter 
I samband med försäljning av fastigheten Bergsrådet 13 får kommunen intäkter. 
 
Tekniska frågor 
Tekniska undersökningar 
Då planområdet delvis tidigare har varit exploaterat och delvis är i nuläget är en 
geoteknisk undersökning i samband med byggnation inte nödvändig. 
 
Vatten och avlopp 
Ledningar för både vatten och avlopp går i Ingenjörsgatan samt genom 
parkeringen vid Gula skolan. 
 
Ledningar 
Fjärrvärmeledningar går genom planområdets östra och norra del. För de ytor där 
fjärrvärmeledningarna går läggs ett 4 meter brett u-område ut. Samma gäller för 
de elledningar som är allmännyttiga och går där det kan komma att bli byggnation. 
En stor del av elledningarna går i gatan. Det är exploatören som bekostar eventuell 
flytt/åtgärder eller skada på ledningar i samband med genomförande av 
detaljplanen. 
 
Fjärrvärme, el och tele 
Anslutning sker mellan fastighetsägare och huvudman för respektive teknisk 
infrastruktur. 
 
Inga brännbara byggnader eller upplag får placeras närmare än 5 meter från 
transformatorstationen. 
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Dagvatten 
Stora delar av planområdet är i dagens läge bestående av hårdgjord yta. Genom 
planförslaget kommer mer yta kunna hårdgöras vilket gör att 
dagvattenledningarna kan komma att behöva ses över. I plankartan har det 
reglerats att max 70 % av torgytan och den ytan som kan bli parkering till det 
planerade flerbostadshuset får hårdgöras. Dessa bestämmelser medför att det 
kommer finnas ytor för infiltration och rening inom planområdet. 
 
Avfall 
Hantering av avfall ska ske i enlighet med kommunens avfallsplan. 
 
Administrativa frågor 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2019-01-29 
 
Rebecka Olsson 
Planarkitekt 
Lessebo kommun 


