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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Lessebo kommun arbetar med en ny detaljplan för Härden 9 m.fl. i centrala delen av tätorten Lessebo. Syftet 

med detaljplanen är att uppdatera gällande stadsplaner till nuvarande användningar så att de stämmer 

överens med dagens verkliga situation. Detaljplanen syftar även till att pröva möjligheten att förtäta med 

bostäder samt möjliggöra för etablering av centrumverksamheter i bottenplan i ett centralt läge i Lessebo. 

Planens flexibilitet syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter över lång tid.   

Planområdet är delvis beläget inom en kulturmiljö av riksintresse, Lessebo [G 31]. Riksintresset motiveras 

med att det är bruksmiljö med bebyggelse från 1700- och 1800-talen med omland (Bymiljö). Uttryck för 

riksintresset som berör det aktuella planområdet utgör järnbruk anlagt år 1658 och under 1800-talet 

omvandlat till träindustri och pappersbruk.   

Länsstyrelsen har 2023-01-27 yttrat sig i samrådet och önskat följande:   

• en djupare kulturhistorisk redogörelse för den miljö som det hänvisas till på plankartan och som 

bestämmelserna motiveras med.  

• en beskrivning de planerade förändringarnas påverkan på riksintresset.   

• en närmare dokumentation och konsekvensbeskrivning av den bebyggelse som riskerar att rivas 

eller ändras som konsekvens av planens genomförande.  

1.2 UPPDRAGET 

Uppdraget har varit att ta fram en redovisning av platsens historiska utveckling och kulturvärden samt ta fram 

en miljökonsekvensbeskrivning som visar på konsekvenserna av planens genomförande.  

 

 

Figur 1 Planområdets läge i Lessebo, planområdet markerat med blått. Källa:Lantmäteriet, bearbetning WSP 
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1.3 MATERIAL OCH METOD 

Material och metod har varit att söka och granska arkivhandlingar och litteratur, särskilt beskrivningar av 

riksintresset, äldre kartmaterial, äldre fotografier och äldre planhandlingar. Ett historiskt kartöverlägg har 

tagits fram och analyserats så att platsens historiska utveckling kan redovisas på karta. Dagens 

bebyggelsemiljö har karaktäriserats utifrån ålder, placering, form, fasad- och takmaterial samt kulör. 

Konsekvensbeskrivningen har gjorts som en redovisning av påverkan och dess konsekvenser på platsens 

karaktärsdrag och kulturhistoriska värden. Slutligen ges rekommendationer för att mildra eventuella negativa 

konsekvenser samt stärka kulturmiljöns värden.  

1.4 KORT ORIENTERING OM OBJEKTET 

Detaljplaneområdet omfattar delar av två kvarter i centrum av tätorten Lessebo, kvarteret Härden i norr och 

kvarteret Smedjan och City i söder (fastigheterna har olika namn men fysiskt är det ett kvarter). Kring 

kvarteren går gatorna Stationsgatan i norr, Storgatan (Rv 25) i öster, Pappersmakargatan i väster och mellan 

kvarteren går Bruksgatan. Bebyggelsen är i en till tre våningar och blandad såväl till funktion, material och 

form. Bebyggelseområdet som kvarteren ingår i har tydlig centrumkaraktär med funktioner som offentlig och 

privat service samt bostäder, en del av tomterna nyttjas för ytparkering. 

 

Figur 2 Karta med planområdet markerat med svart linje. Källa Lessebo kommun 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR  

2.1 GÄLLANDE DETALJPLANER 

För kvarteret Härden gäller en detaljplan lagakraftvunnen 1984-11-06. Syftet med denna detaljplan var att ge 

utrymme för en tillbyggnad av kommunhuset och i samband med detta sågs resten av kvarteret över. För de 

fastigheter som ingår i planförslaget medger gällande detaljplan för Härden 9 parkeringsändamål (Tp) och för 

Härden 4 handelsändamål (H) i högst två våningar (II) med högsta byggnadshöjd om 7 meter. Tillåten 

byggnadsarea är reglerad genom bestämmelse att mark inte får bebyggas (prickmark). 

För de fastigheter som ingår i kvarteret Smedjan och City gäller två detaljplaner. För fastigheten Smedjan 10 

gäller förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för de centrala delarna av Lessebo köping 

lagakraftvunnen 1955-09-30 med syftet att erhålla en mer arkitektonisk utformning av stadsplanen. För 

Smedjan 10 medger den bostadsändamål (B) i högst två våningar (II) till en höjd av 8 meter, vind får inredas, 

byggrätten är begränsad med kors- och prickmark.   

För fastigheterna Smedjan 3, 4, 5, 9 och 12 samt City 1, 2, 3, 4 och 5 gäller förslag till ändring av stadsplan 

för kv. City och Smedjan lagakraftvunnen 1973-01-15. Stadsplanen medger för City 5 allmänt ändamål (A) i 

högst tre våningar (III) med högsta byggnadshöjd på 10,6 meter, för City 1 handelsändamål (H) i en våning 

(I) med högsta byggnadshöjd på 4,4 meter, för Smedjan 5 park eller plantering samt övriga fastigheter 

område för gata eller torg. Prickmarkerat område får inte bebyggas.   

 

Figur 3 Gällande stadsplaner för aktuellt planområde. Rödstreckat område visar aktuellt planområdes ungefärliga läge. Källa Lessebo 
kommun. 
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2.2 RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRD 

Detaljplanen ingår delvis i riksintresseområde G 31 Lessebo som motiveras enligt följande:   

Bruksmiljö med bebyggelse från 1700-och 1800-talen med omland. (Bymiljö).   

Uttrycken för riksintresset är:    

Järnbruk anlagt 1658 och under 1800-talet omvandlat till träindustri och pappersbruk. Två tidsåldrars 

egnahemsområden uppbyggda i planmässiga former. Lämningar efter Läseboda by i form av husgrunder, 

källor och invallningar.   

Riksintresset består av två från varandra skilda delar, delen i Lessebo tätort och en del i öster på andra sidan 

Hägnaviken som är Läseboda gamla bytomt. Då planområdet inte berör Läseboda gamla bytomt behandlas 

enbart den del som är i Lessebo tätort.  

 

Figur 4 Riksintresset G31 Lessebo med planområdet markerat med blått. Läseboda bytomt är ej med. Källa Länsstyrelsen, bearbetning 
WSP. 

Markeringen för riksintresseområdet går igenom både kvarteret Härden och kvarteret City och Smedjan men 

avgränsningar för riksintressen är inte precisa utan visar utbredningen av det aktuella riksintressets uttryck. 

Riksintresset är ett värde och kan påverkas både positivt och negativt av åtgärder utanför 

riksintresseavgränsningen.  

För riksintresset G 31 Lessebo har länsstyrelsen i Kronobergs län tagit fram två skrifter: 

• Lessebo – Fördjupad analys av ett riksintresse för kulturmiljön. ISSN 1103-8209, meddelande nr 

2011:09 

• Lessebo bruksmiljö – Kulturmiljö av riksintresse. Text och foto Lena Arén. Länsstyrelsen i Kronoberg 

2015 

I den fördjupade analysen från 2011 ges följande rekommendationer för riksintresset: 

• Ny- och ombyggnationer underordnas den befintliga. Det betyder att de anläggs och anpassas till de 

befintliga byggnadernas placering, storlek (både bredd som höjd), form, material, färg och detaljer.   
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• När någon byggnad ska renoveras eller byggas om, kan det vara passande att återgå/anpassa 

byggnaden till det ursprungliga utseendet.   

• Moderniseringar går att göra, om det anpassas till områdets karaktäristiska stil på de platser den 

fortfarande finns kvar.  

• Använda samma eller likvärdiga byggnadsmaterial vid underhåll och nybyggnad.   

• För att öka skyddet mot fortsatta förvanskningar behöver detaljplanerna ses över. I nuläget är det 

främst det ursprungliga egnahemsområdet i Djurhult som har något skydd, fast då är det endast det 

vagare skyddet ”m” och inte några av de starkare beteckningarna ”q”, ”Q” eller ”k”. Det bästa skyddet 

är om kommande detaljplaner utformas på ett sådant sätt, att kulturvärdena får ett bättre skydd, 

samtidigt som området är levande och kan utvecklas.    

• Bebyggelseantikvariska utredningar för att komma fram till vad som är det ursprungliga och 

skyddsvärda och sedan främja dessa företeelser.     

2.3 REGIONALT INTRESSE 

För Kronobergs län finns ett regionalt kulturmiljöprogram framtaget år 1981 och uppdaterat samt digitaliserat 

år 2012. Programmet har ingen juridisk status utan är ett kunskapsunderlag. Avgränsningen är ungefär 

densamma som riksintresseområdet med den skillnaden att hela kvarteret Smedjan och City ingår medan 

Hela kvarteret Härden ligger utanför.  

 

Figur 5 Regionala kulturmiljöprogrammets utbredning skrafferat och planområdet markerat med blått. Källa Länsstyrelsen, bearbetning 
WSP. 

Det regionala kulturmiljöprogrammet ger följande rekommendationer: 

• Ny- och ombyggnationer underordnas den kulturhistoriskt autentiska miljön.  

• För att öka skyddet för områdets ursprungliga värden behöver detaljplanerna ses över och utformas 

på ett sådant sätt, att kulturvärdena får ett bättre skydd, samtidigt som området är levande och kan 

utvecklas. 
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2.4 ÖVERSIKTSPLAN 

För Lessebo kommun finns en översiktsplan lagakraftvunnen 2018-10-31. I översiktsplanen finns ett fokus 

på att fortsätta utveckla centrum till en tydlig och attraktiv mötesplats. I översiktsplanen är det aktuella 

planområdet markerat som ”befintliga centrumverksamheter och befintliga bostäder”. Enligt översiktsplanen 

bör även ny bebyggelse främst tillkomma i anslutning till eller som en förtätning av redan bebyggda 

områden. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiveras vidare exploatering i 

området.   

I översiktsplanen ges följande riktlinjer för områden 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 fasadändringar ske om de inte påverkar områdets karaktär eller utseendet negativt 

• Vid planläggning måste hänsyn tas till det befintliga områdets karaktär. Den nya bebyggelse 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. 

3 HISTORIK OCH PLATSENS UTVECKLING 

3.1 HISTORIK 

År 1658 startade förvaltaren på Åryd, Erik Knutsson, ett järnbruk vid Lesseboåns vattenfall som år 1693 

utvidgades med ett handpappersbruk. Under 1700-talet expanderade bruket med inköp av stora 

jordegendomar. Johan Lorentz Aschan köpte bruket år 1802 och ledde en stark utveckling under 1800-talets 

första del, pappersbruket fick då sin första pappersmaskin år 1837 men fram till 1870-talet var järnbruket 

viktigast. När Lessebo knöts till järnvägsnätet år 1874 kunde bruket lättare få avsättning för sina stora 

skogstillgångar och skog- och pappersindustrin blev huvudsaken, järnbruket lades ner år 1881. Lessebo 

pappersbruk hade på 1930-talet ca 450 anställda. Administrativt var Lessebo en ort i Hovmantorps 

landskommunen Lessebo men år 1939 bildades Lessebo köping och vid kommunreformen 1971 

bildades Lessebo kommun.  

3.2 PLATSENS UTVECKLING   

I nedanstående kart- och fotosvit följs Lessebos bebyggelseutveckling kring planområdet. Då det i den 

fördjupade analysen av riksintresset från 2011 finns en analys från 1799 och fram till 1900-talets början 

och då platsen där planområdet ligger blev bebyggt först under senare delen av 1800-talet och framåt 

så ligger fokus på denna senare del. Tidsmässigt börjar analysen med en karta från 1853 och slutar i 

nutid. Planområdet är markerat med blå linje och riksintresseavgränsningen med röd linje.  

Figur 6 nedan visar att planområdet knappast var bebyggt år 1853. Bruksmiljön låg till stor del söder om 

planområdet. Söder om planområdet syns den s.k. Smedraden som är de smedbyggnader som i början 

av 1800-talet flyttades till denna plats och lades längs en väg i riktning mot Bruksherrgården.  
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Figur 6 Karta från 1853 lagd på dagens karta och med planområdet markerat med blå linje. Källa Lantmäteriet, bearbetning WSP. 

 

 

Figur 7 Utsnitt av föregående karta till planområdets omgivning. Källa Lantmäteriet, bearbetning WSP 
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Lessebo fick järnvägsstation år 1874 vilket gav samhället en ny tyngdpunkt. Vinkelrät från järnvägsstationen 

anlades en lång rak gata, dagens Stationsgatan, fram till landsvägen. En karta från 1920, figur 8, visar att 

samhället expanderat norrut i riktning mot de båda huvudstråken. Det som idag är kvarteren Härden och 

Smedjan/City är delvis bebyggda. I den östra änden av Stationsgatan uppförde disponenten vid AB 

Karlskrona Träexport år 1913 en disponentvilla och Stationsgatan fick då en fondbyggnad i varje ände.  

 

Figur 8 Karta från 1920 som visar den nya Stationsgatan och att bebyggelsen expanderat norrut från bruket, aktuellt planområde inlagt 
med blå linje. Källa: Lantmäteriet, bearbetning WSP 

 

Figur 9 Utsnitt ur kartan ovan som visar att dagens kvarter Härden och Smedjan/City börjat bebyggas. Aktuellt planområde inlagt med 
blå linje. Källa Lantmäteriet, bearbetning WSP 
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Utvecklingen av bebyggelsen norr om bruket fortsatte under 1900-talet. I kvarteret Härdens norra hörn, i det 

strategiska läget där de båda huvudstråken Stationsgatan och Storgatan korsades, uppfördes på 1940-talet 

en bankbyggnad.  

 

Figur 10 Bankbyggnaden i kvarteret Härdens norra hörn i korsningen mellan Stationsgatan och Storgatan. På Stationsgatan en cyklist. 
Källa: Digitalt Museum, Kulturparken Småland/Smålands museum. 

På ekonomiska kartbladet från 1949, figur 11, syns egnahemsbebyggelsen i Hästhagen och i kvarteret 

Härden den nya bankbyggnaden, strax öster om kv Härden har centrum förstärkts med en skola. 

Stationsgatan är däremot obebyggd ner mot stationen.  

 

Figur 11 Ekonomiska kartbladet från 1949. Källa: Lantmäteriet, bearbetning WSP. 
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Under 1950-talet togs en stadsplan fram för att ”erhålla en mer arkitektonisk utformning av stadsplanen”, se 

figur 12. Konkret i planen betydde det en stor satsning på bebyggelsen längs Stationsgatan för en ökad 

stadsmässighet. De mot gatan tvärställda längorna gavs möjlighet att sammanbindas med 

envåningsbyggnader för affärer och dylikt. Längs Stationsgatan föreslogs att byggnaderna skulle vara i 2-3 

våningar och slutligen avsattes mark i planen för en framtida kyrka, platsen för denna var i fonden av 

Stationsgatan och den lades alltså framför den gamla disponentvillan, Lessebo Gård.  

 

Figur 12 Utsnitt ur stadsplanen från 1955 med fokus på ökad stadsmässighet i centrum och särskilt längs Stationsgatan med plats för 
kyrka i fonden framför Lessebo Gård. Aktuellt planområde markerat med blå linje. Källa: Lessebo kommun, bearbetning WSP. 

 

Ett flygfoto från ca 1960, se figur 13, visar att planen från 1955 börjat få genomslag i bebyggelsen. Längs 

Stationsgatan har flera flerbostadshus uppförts och vid Lessebo gård håller den nya kyrkan på att uppföras. 

Den tidigare bankbyggnaden i kvarteret Härden har byggt om och är nu Lessebos kommunhus.  

 

 

Figur 13 Flygfoto från ca 1960 med planområdet markerat med blå linje. Källa Lantmäteriet, bearbetning WSP.  
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Figur 14 Flygfoto från 1961 som visar bebyggelsen längs Stationsgatan upp mot kyrkan. Källa AB Flygtrafik, Digitalt Museum, 
Kulturparken Småland.  

 

Figur 15 Flygfoto från 1959 som visar bebyggelsen i kvarteret Smedjan/City till vänster och kvarteret Härden till höger, i mitten av bilden 
går Bruksgatan. Längst till höger bankbyggnaden i hörnet av kv.Härden. I framkanten av bilden arbetarbostaden från 1873 på Smedjan 
1 och längre bak tidstypisk 1920-talsvilla med valmat tak på Smedjan 7. I kvarteren finns en hel del öppna ytor och äldre bebyggelse. 
Källa AB Flygtrafik, Digitalt Museum, Kulturparken Småland.  
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Under 1960- och 1970-talen sker en del större förändringar, se figur 13, i kvarteret Härden rivs äldre villor 

utmed Stationsgatan och flerbostadshus uppförs. I korsningen Bruksgatan och Storgatan rivs också äldre 

byggnader och en låg kvadratisk livsmedelshall uppförs. I kvarteret Smedjan/City rivs flera byggnader och ett 

nytt varuhus uppförs på fastigheten City 3 och en ny bankbyggnad uppförs på fastigheten City 1. Intressant 

är att norr om Smedraden och parallellt med denna uppförs kedjehus med en utformning inspirerad av 

Smedraden. De har flacka sadeltak och fasader med faluröd stående träpanel.  

 

Figur 16 Flygfoto från ca 1975 som visar de relativt stora förändringarna som skett under 1960- och 1970-talen. Källa Lantmäteriet 

 

Från 1980-talet och fram till idag är den stora förändringen att en ny detaljplan tas fram 1984 för att 

möjliggöra att kommunhuset kan byggas ut. Detta medför att en äldre byggnad mot Storgatan rivs.  

 

Figur 17 Samtida flygfoto med planområdet markerat i blått. Källa: Lantmäteriet, bearbetning WSP 
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3.3 SAMMANFATTNING 

Studier av historiskt material visar att det aktuella planområdet och bebyggelsen däromkring till stoa delar 

började bebyggas i samband med att Lessebo fick järnväg år 1874. Fram till dess var det bara en bit av 

landsvägen som gick i anslutning till området. Anläggandet av Stationsgatan medförde att Lessebo fick en 

stark axel vilken förstärktes av att en disponentvilla, Lessebo Gård, byggdes som fondbyggnad i ena änden 

och järnvägsstationen i den andra. I korsningen mellan dessa båda huvudstråk uppfördes på 1940-talet en 

bankbyggnad som 1959 byggdes om till kommunhus. En stadsplan från 1950-talet lade sedan grunden för 

en stärkning av Stationsgatan med mer stadsmässig bebyggelse. Under senare delen av 1900-talet har 

förändringarna främst inneburit rivningar av äldre mer småskalig bebyggelse till förmån för större byggnader 

och ytparkering. En intressant anpassning till kulturvärdena på platsen är de radhus som uppförs norr om 

och parallellt med den s.k. Smedraden. De är anpassade i sin placering, volym och utformning med flacka 

sadeltak och fasader av stående falurödfärgad träpanel.  

4 BEBYGGELSEN IDAG 

Bebyggelsen i kvarteren är varierad. Bebyggelsen har ett öppet byggnadssätt och det finns obebyggda 

tomter som utgörs av anlagd park, enklare grönyta och hårdgjorda parkeringar. Byggnaderna varierar från en 

våning till tre våningar och från bostadshus till offentlig och privat service. Bebyggelsens ålder är från 1870-

tal och fram till 1980-tal. Fasadmaterial och kulörer varierar i rött tegel, röd träpanel, vit mexisten och 

moderna skivmaterial. Takformer är i huvudsak sadeltak och platta tak.  

4.1 KARAKTÄRSDRAG OCH KULTURVÄRDEN 

Ett starkt karaktärsdrag är den enhetliga tegelbebyggelsen i två till tre våningar i kv. Härden ut mot 

Stationsgatan och Storgatan. Detta är ett kulturhistoriskt värdefullt karaktärsdrag då det berättar om 

Lessebos utveckling under 1900-talet, den medvetna satsningen på arkitekturen längs Stationsgatan och 

den centrumutveckling som med början i slutet av 1800-talet fortgår än idag. Byggnaderna har också relativt 

hög arkitektonisk kvalitet och är välbevarade.  

 

Figur 18 Tegelbebyggelsen längs Stationsgatan är välbevarad och har hög arkitektonisk kvalitet. 
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Ett annat karaktärsdrag den stående röda träpanelen under sadeltak är byggnaderna i östra delen av kv. 

Smedjan (Smedjan 1 och Smedjan 2) och som också finns söder om kv. Smedjan i den anpassade 

kedjehusbebyggelsen längs Bergsrådsgatan. Mot denna bebyggelse vetter den obebyggda tomten Smedjan 

3 som planläggs för ny bebyggelse och som ges utformningsbestämmelser anpassade till miljön. 

 

Figur 19 Den stående faluröda träpanelen under sadeltak från olika tider bildar en miljö med stark karaktär i och vid kvarteret Smedjan. 
Till vänster radhus från 1950-talet och till höger arbetarbostaden från 1873. Mellan de båda husen skymtar kedjehusen från 1970-talet 
som även de har stående faluröd träpanel.  

 

 

Figur 20 Bergsrådsgatan västerut med ”den nya Smedraden” dvs. kedjehusbebyggelsen från ca 1970 till vänster och kvarteret Smedjan 
till höger. Pilen pekar på den tomt smedjan 3 som getts utformningsbestämmelser i detaljplaneförslaget.  

  

Det finns två enstaka byggnader som har större kulturhistoriskt värde och den ena är arbetarbostaden från 

1873 på fastigheten Smedjan 1 och den andra är 1920-talsvillan på fastigheten Smedjan 7. Båda ligger 

utanför planförslaget.  
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5 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER 

5.1 NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet är i detta fall vad befintliga detaljplaner medger.  

5.2 ÅTGÄRDEN 

Åtgärden är en ny detaljplan som ersätter flera tidigare detaljplaner. Förändringarna är följande:  

På två idag obebyggda tomter, Smedjan 3 och Härden 9, föreslås ny bebyggelse. Smedjan 3 är idag 

planlagd som gata eller torg. Härden 9 är idag planlagd för trafik och parkering.  

På en idag obebyggd tomt, Härden 4, föreslås park och parkering. Tomten är idag planerad för handel i två 

våningar.  

På resterande fastigheter planläggs utifrån befintliga förhållanden.  

Fastighet Funktion idag Vån. Utseende Befintlig plan Planförslaget 

Härden 4 Park och 

parkering 

0 Arrangerad park, 

gata och 

parkering. 

HII, Handel I 

två våningar  

Parkering Park 

Härden 9  Parkering  0 Parkering med 

grönyta.  

Tp, Trafik 

parkering 

BC h3 14 meter 

nockhöjd  

Smedjan 3 Parkering, grönyta 0 Hårdgjord yta och 

gräs. 

Gata eller torg BC h 8 meters 

nockhöjd. f1, 

f2, f3,  

 

5.3 KONSEKVENSER 

Konsekvenserna är att de idag löst sammanhållna gaturummen i Bruksgatan och Bergsrådsgatan stärks. I 

ett fall, Smedjan 3, angränsar tomten mot kulturhistoriskt värdefull miljö och här ges 

utformningsbestämmelser anpassade till den angränsande kulturmiljön.   

5.4 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Den sammanfattande konsekvensbedömningen är att planförslaget medför positiva konsekvenser för 

kulturmiljön.  
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VI ÄR WSP 

 

 

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 55 000 

medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. 

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande 

morgondag. Vi planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom transport och 

infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban utveckling. Så 

tar vi ansvar för framtiden. 
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