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2. Samrådets genomförande 
Förslaget till detaljplan för Härden 9 med flera har varit ute på samråd under perioden 

20 december 2022 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 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 11 yttranden. 

Inkomna yttrande redovisas och kommenteras nedan.  

5. Inkomna synpunkter 

1. Länsstyrelsen 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att förtäta med bostäder samt möjliggöra 

för etablering av centrumverksamheter i bottenplan i ett centralt läge i Lessebo. 

Kommunen vill också uppdatera områdets markanvändning så att den stämmer 

överens med dagens verkliga situation.  

LÄNSSTYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING 

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

kända förhållanden att frågor som berör riksintressen, miljökvalitetsnormer samt hälsa 

och säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges 

nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen. 

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR 

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

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Kulturmiljö av riksintresse 

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 år 2011 tagit fram en fördjupad beskrivning av riksintresset som 

beskriver områdets kulturhistoriska värden och innehåller rekommendationer på hur 

skada kan undvikas och miljön vårdas, stärkas och utvecklas. Den fördjupade 

riksintressebeskrivningen finns tillgänglig via Länsstyrelsens hemsida: 
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http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/planering-och-

byggande/planeringsunderlag/kulturmiljoer-av-riksintresse.html   

 

Kommunen planerar för en ny bebyggelse inom riksintresset, och i 

utformningsbestämmelser hänvisas till ”Smedraden”, som är belägen i närheten av 

planen. Det är positivt att det refereras till riksintressant kulturmiljö vid planering av ny 

bebyggelse inom riksintresset. Smedraden benämns som karaktärsobjekt för 

bruksområdet inom riksintresset i den fördjupade riksintressebeskrivningen.  

 

Länsstyrelsen saknar däremot i planhandlingarna en djupare kulturhistorisk redogörelse 

för den miljö som det hänvisas till på plankartan och som bestämmelserna motiveras 

med. I den omedelbara närheten av tomten som är tänkt att bebyggas finns det 

ytterligare bebyggelse som är kulturhistoriskt intressant och som ingår i riksintresset, 

nämligen den före detta arbetarbostaden ”Långet”, byggd år 1873.  

 

Kulturmiljöer av riksintresse utpekade enligt 3 kap. 6 § MB ska så långt möjligt skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Eftersom de berörda fastigheterna 

ligger inom eller i direkt anslutning till en riksintressant kulturmiljö, vill Länsstyrelsen 

även påminna om att gränsen för riksintresset inte ska ses som absolut, och att 

konsekvenserna av de planerade förändringarnas påverkan på riksintresset bör 

redovisas tydligare.  

 

Länsstyrelsen saknar en närmare dokumentation och konsekvensbeskrivning av den 

bebyggelse som riskerar att rivas eller ändras som konsekvens av planens 

genomförande. Inom planområdet finns bland annat tidstypisk bebyggelse från den 

senare delen av 1900-talet. Flera tidsskikt i staden berikar upplevelserna och förståelsen 

av kontinuitet av historiska skeenden. Summan av flera mindre förändringar, där äldre 

tidsskikt får ge vika för nya, kan innebära att miljön på sikt förlorar sitt riksintressanta 

värde. Länsstyrelsen anser därför att konsekvenserna av de planerade förändringarna 

tydligare bör redovisas och analyseras. Det kan med fördel även tas fram en redovisning 

av planerad bebyggelse beträffande arkitektonisk gestaltning. 

 

Planområdet ligger även delvis inom område för regional kulturmiljövård, Lessebo (7). 

Länsstyrelsen vill upplysa om att det i programmet rekommenderas att detaljplanerna 

ses över och utformas på ett sådant sätt att kulturvärdena får ett bättre skydd, samtidigt 

som området är levande och får möjlighet att utvecklas. 

 

MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Den beskrivna statusklassningen för Lesseboån behöver ses över och korrigeras, då 

texten i planbeskrivningen inte överensstämmer med underlaget i VISS. Den ekologiska 

statusen i Lesseboån är dålig, baserat på kvalitetsfaktorn Näringsämnen. I 

planbeskrivningen står det också att planområdet ligger inom vattenskyddsområde. Det 

stämmer inte och behöver ändras. Kommunen gör bedömningen att uppnåendet av 

miljökvalitetsnormerna för recipienten Lesseboån inte kommer påverkas av 

planförslaget. Detta på grund av att förslaget inte omfattar bebyggelse eller verksamhet 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/planering-och-byggande/planeringsunderlag/kulturmiljoer-av-riksintresse.html
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/planering-och-byggande/planeringsunderlag/kulturmiljoer-av-riksintresse.html
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som innebär en betydande risk för förorening av dagvatten och att de negativa 

effekterna bedöms som marginella. Det är viktigt att det säkerställs att även dagvatten 

som uppstår på parkeringsytor är tillräckligt rent innan det leds vidare till recipient. 

Vidare kan det läsas i planförslaget att en del av dagvattnet som uppstår inom området 

kommer tas omhand lokalt genom infiltration och att området även är anslutet till det 

kommunala VA-nätet. Planområdet ligger inom avrinningsområdet till sjön Öjen och 

eftersom inte allt dagvatten kommer ledas bort via nätet, vill Länsstyrelsen upplysa om 

att även denna vattenförekomst kan utgöra recipient. 

 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

ÖVERSVÄMNING/KLIMATANPASSNING 

Markens genomsläpplighet begränsas i planförslaget genom planbestämmelse b1, den 

behöver kompletteras med bestämmelse om utökad lovplikt för åtgärder som kan 

försämra markens genomsläpplighet. Bestämmelsen b1 används endast inom två delar 

av planområdet (den nordvästra och den sydöstra) och motiveras med att begränsning 

av hårdgjord yta skapar goda förutsättningar för att hantera dagvatten. Det motiveras 

däremot inte varför just dessa två delar av planområdet regleras på detta sätt och andra 

inte. Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen bör innehålla ett resonemang om 

motivet till regleringen. Kommunen har inom planområdet identifierat två lågpunkter 

där vatten kan samlas vid kraftig nederbörd. I planbeskrivningen står det att detta kan 

hanteras genom rätt höjdsättning. Kommunen har dock inte i plankartan vidtagit några 

åtgärder för att säkerställa en lämplig höjdsättning. Inom lågpunkterna tillskapas 

dessutom nya byggrätter. Kommunen behöver se över om det behövs ytterligare 

reglering i plankartan.  

FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Planområdet finns inte med i länsstyrelsens EBH-stöd, men grannfastigheten Härden 3 

finns med som potentiellt förorenad. Fastigheten har en branschklass 2, 

drivmedelshantering. Identifieringen är avslutad. 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. 

BULLER 

Kommunen har tagit fram en bullerkartläggning, som visar på att riktvärdena i området 

klaras. I planbeskrivningen kan läsas ”Vid en omräkning enligt denna prognos skulle den 

totala årsdygnstrafiken för riksväg 25 uppgå till cirka 5300 fordon 2040, från 2950 

fordon idag, vilket får anses som en mycket begränsad ökning.” Länsstyrelsen 

konstaterar att nästan en fördubbling av trafikmängden inte kan ses som en mycket 

begränsad ökning. Dessutom saknas en prognos för bullernivåerna för år 2040. I 

planförslaget finns endast en beräkning av trafikmängderna. Länsstyrelsen anser också 
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att bullernivåer för de olika våningsplanen ska redovisas. Maximala ljudnivåer kan vara 

högre på våningsplan som ligger högre upp än markplan. 

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 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 redovisat som befintliga centrumverksamheter och befintliga 

bostäder i kommunens gällande översiktsplan, antagen år 2018. Planförslaget bedöms 

följa översiktsplanens intentioner. 

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFNING 

FORNMINNEN ENLIGT 2 KAP KULTURMILJÖLAGEN (KML) 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt kulturmiljöregistret. Särskild 

arkeologisk utredning (KML 2 kap. 11 §) krävs inte, men om fornlämningar påträffas i 

samband med schaktning och liknande ska arbetet avbrytas omedelbart och 

Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål.    

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Lessebo kommun har rättat sig efter Länsstyrelsens bedömning och tagit fram en 

konsekvensbeskrivning för att utreda påverkan för kulturmiljön i närområdet samt 

påverkan på riksintresset Lessebo (WSP 2023-03-19).  

Felskrivning om miljökvalitetsnormerna/vattenfrågorna har korrigerats i enlighet med 

Länsstyrelsens synpunkter. 

Planbestämmelse b1 används också inom de övriga delar av planområdet och 

kompletteras med utökad lovplikt för markåtgärder som kan försämra markens 

genomsläpplighet enligt Länsstyrelsens önskemål. Planbeskrivningen kompletteras 

också med en tydligare beskrivning om dagvattenhantering.  

En ny bullerutredning med prognosticerad bullernivå för år 2040 har tagits fram inför 

granskning (Ramboll, 2023-03-03).  

2. Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna till rubricerat ärende. Planområdet är 

beläget cirka 30 meter från den statliga vägen 25 som tillhör det statliga stamvägnätet är 

rekommenderad väg för farligt gods samt utgör ett riksintresse för kommunikationer. 
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Trafikverkets bedömning är att detaljplanen inte har någon betydande påverkan på 

statlig transportinfrastruktur och har därmed inget att erinra.   

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

3. E.ON 

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

ärende och har följande synpunkter: Inom och intill området har E.ON markförlagda låg- 

och mellanspänningskablar i osäkert läge, se bifogad karta. Oavsett om markkablar är 

inmätta eller ligger i osäkert läge så måste kablarnas lägen säkerställas innan 

markarbete påbörjas. Kabelvisning i fält kostnadsfritt via vår kundsupport 0711-22 24 

24, se vår hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-

nara-ledning.html  

 

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

medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 

markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller 

marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras. 

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller 

ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 

genomförandebeskrivning.  

 

 
 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Planbeskrivningen kompletteras med information från E.ON:s yttrande.  

http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
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4. Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktigt frågor där planen måste förbättras. 

Vilka bestämmelser avgränsas av sekundära egenskapsgränser? 

I detaljplanen används sekundära egenskapsgränser, men det anges inte vilken eller 

vilka planbestämmelser som avgränsas av de sekundära egenskapsgränserna. Detta gör 

att planen inte är tillräckligt tydlig i sin reglering. Boverket anger följande i PBL 

Kunskapsbanken på sidan om gränshierarki: ”Varken egenskapsgräns eller den 

sekundära egenskapsgränsen är på förhand knuten till någon eller några 

egenskapsbestämmelser utan kan användas för den egenskapsbestämmelse det 

behövs för i den enskilda detaljplanen. Om den sekundära egenskapsgränsen används 

är det viktigt att det tydligt framgår vilken bestämmelse den avgränsar. Detta kan 

framgå av listan med planbestämmelser”.  

Ett exempel där detta lösts på ett fungerande sätt är i en plankarta från Dorotea 

kommun – Detaljplan för del av Bergvattnet 12:1 där kommunen skrivit texten 

”begränsas av sekundär egenskapsgräns” efter bestämmelseformuleringen (texten) i 

den egenskapsbestämmelse som ska avgränsas av sekundära egenskapsgränser. 

Missad gemensamhetsanläggning 

Det finns inom planområdet på fastigheten Härden 4 en gemensamhetsanläggning för 

parkering, Lessebo Härden ga:1 med delägande fastigheter Lessebo Härden 4 & 8. Till 

följd av att området blir allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap behöver 

gemensamhetsanläggningen omprövas och upphävas inom planområdet. Detta måste 

beskrivas i planbeskrivningen samt beskrivning av ansvar för kostnad och ansökan om 

detta ska redovisas. Delägande fastigheter ska tas upp i 

fastighetskonsekvensbeskrivning.  

Ersättning för minskning av GA 

Gemensamhetsanläggningen Härden ga:1 behöver som en följd av planförslaget 

omprövas och omfördelning/minskning av de upplåtna områdena behöver ske. Enligt 40 

a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastning av en ga betala 

ersättning till de fastigheter som deltar i ga:n om det uppkommer en skada. I 

planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som inte är dispositiva och numera 

gäller när en gemensamhetsanläggning minskas i omfattning.   

Grundkarta 

I grundkartan saknas redovisning av servitut, ledningsrätter samt 

gemensamhetsanläggningar.  

Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas 

Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser för 

den egna fastigheten/gemensamhetsanläggningen/ledningsrätten. ”Av 



9(14) 

Dnr: SBN 2020/165 

Dnr: KS 2020/265 

planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför 

för bland annat sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med detta menas att det 

för i princip varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med 

avseende på bland annat huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, 

gemensamhetsanläggningar (utdrag ur proposition 2009/10:170 s. 435).  

I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder men 

plangenomförandet och dess konsekvenser behöver redovisas på ett samlat sätt där 

respektive fastighetsägare och ledningshavare kan förstå vad som detaljplanens 

genomförande innebär för den aktuella fastigheten. Beskrivningen bör innehålla ett 

utkast till redogörelse av juridiska och ekonomiska konsekvenser även på fastighetsnivå. 

Ett sätt att åskådliggöra detta på är att upprätta en fastighetskonsekvensbeskrivning. 

Det är av särskilt stor vikt att en sådan beskrivning upprättas vid detaljplaner som denna 

med ett stort antal berörda fastigheter.  

Fastighetsindelningsbestämmelser 

Det finns befintliga tomtindelningsbestämmelser för fastigheterna City 1, City 2 och City 

3, akt 07-LEO-439 samt för City 5, akt 07-LEO-473. Det finns ej beskrivit i 

planbeskrivningen vilken påverkan detta får för fastigheterna. Det står även felaktigt på 

sida 32 att några fastighetsindelningsbestämmelser ej finns. Om tomtindelningen ska 

kvarligga är det heller ej möjligt att genomföra den föreslagna fastighetsbildningen som 

beskrivs i planbeskrivningen. Överväg om dessa bör upphävas eller ersättas. I vilket fall 

behöver dessa beskrivas och motiveras i planbeskrivningen. 

Små synpunkter 

Centrum finns två gånger som användning i plankartan.  

Gränshierarkin för gräns mellan DC och prickmark ser ej ut att vara korrekt.  

Markreservat är redovisat som u1 i planbeskrivning men vara som u i plankarta.  

Egenskapsbestämmelser för samma sak endast med exempelvis olika höjd eller 

procentsatser behöver inte redovisas som h1, h2, h3 osv utan det räcker med en. 

Delar av planen som bör förbättras 

Kombination enskild + allmän kvartersmark 

Det förekommer i planen en kombination av så kallad allmän kvartersmark 

(kvartersmark för annat än enskilt bebyggande) och enskild kvartersmark inom 

planområdet. Användningen D, Vård betraktas som allmän kvartersmark och till sådan 

mark hör inlösenregler. Enligt 6 kap. 13 § PBL har kommunen rätt att lösa in sådan mark 

som ska användas för annat än enskilt bebyggande, om användningen för det avsedda 

ändamålet inte kan anses säkerställd. Markägaren kan även begära att kommunen löser 

in sådan mark enligt 14 kap. 14 § PBL.  
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Att kombinera allmän och enskild kvartersmark kan leda till problem, exempelvis kan 

det bli så att ingen byggnad för det allmänna ändamålet byggs och utan enbart för det 

enskilda. Inlösenrätten för det allmänna ändamålet finns då fortfarande kvar. I denna 

situation kan både fastighetsägaren och kommunen begära att kommunen ska lösa in 

området för det allmänna ändamålet trots att området är utbyggt för det enskilda 

ändamålet.  

Lantmäteriet rekommenderar att kommunen så långt som möjligt skiljer enskild och 

allmän kvartersmark åt. Ett förslag är att specificera var den allmänna respektive den 

enskilda användningen gäller så att de hålls åtskilda, till exempel genom att införa 3D-

redovsning i plankartan ifall den allmänna kvartersmarken och den enskilda ska gälla för 

olika plan i byggnaden. Om förhållanden är sådana att kommunen vill gå vidare med 

förslaget med kombination av enskild och allmän kvartersmark och gör bedömningen 

att eventuella redovisas och motiveras i planbeskrivningen. Även skriften om inlösen 

måste kompletteras med att inlösen även kan komma att ske på området 

detaljplanelagt som vård.  

Ansvar för ansökan om och kostnader för fastighetsbildning  

Det anges inte något om vem som ansöker om respektive bekostar den 

fastighetsbildning som behövs för genomförandet av detaljplanen.  

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

Äldre Lantmäteriservitut saknas 

Lantmäteriservitut som bildades tidigare än slutet av 1960-talet skrevs inte 

”automatiskt” in i fastighetsregistret. Dessa registreras i fastighetsregistret allt eftersom 

tillfälle ges och behov uppstår. Längs med Bruksgatan mellan de olika planområdena 

finns oregistrerade servitut, se akt 07-LEO-17 och 07-LEO-18. Ta med dessa i 

fastighetskonsekvensbeskrivningen i den mån de påverkas av planens utformning.  

Kontrollera fastighetsgränser med 0,025 meters lägesosäkerhet samt kontrollera mindre 

skiften 

I planförslaget finns det användnings- eller planområdesgränser i samma läge som 

fastighetsgränser som är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god 

lägesosäkerhet (0,025 meter). Denna lägesosäkerhet kan dock vara missvisande och det 

är möjligt att dessa fastighetsgränser inte har kontrollmätts när lägesosäkerheten 

sattes. Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades 

nämligen tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan 

kontroll, med lägesosäkerheten 0,025 meter. Det har i efterhand visat sig att många av 

dessa punkter till exempel i områden med lokala stomnät kan ha god intern 

lägesosäkerhet, men inte ligga rätt i förhållande till SWEREF 99. Lantmäteriet uppmanar 

därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning av områden där det 

förekommer gränser med just lägesosäkerheten 0,025 meter och vid behov 

kontrollmäta sådana gränser. Man bör även vara extra uppmärksam på att 
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fastighetsindelningen som den ser ut i digitala registerkartan verkligen stämmer när den 

ser ut som den gör med remsorna kring Smedjan 4, 5 och 9. Vid behov kan kommunen 

behöva utreda detta för att kunna samråda med rätt fastighetsägare.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Inom fastigheten City 3 blir användningsbestämmelserna D, Vård och C, Centrum i 

kombination. Bestämmelserna DC betraktas som kvartersmark för annat än enskilt 

byggande som kallas allmän kvartersmark, vilken har särskild inlösenrätt eller 

inlösenskyligheter för kommunen. En privat aktör, Diesner Invest Aktiebolag kommer att 

äga all mark inom den föreslagna fastigheten varvid redovisning för lösenrätt med 

tillhörande ersättningsprinciper inte blir aktuell. Lessebo kommunen är inte heller 

intresserad av att äga marken eller driva vårdverksamhet inom fastigheten City 3. En 

tredimensionell lösning bedöms inte heller bli aktuellt.  

Planbestämmelsen u1 på plankartan samt den punktprickade marken kompletteras med 

texten ”begränsas av sekundär egenskapsgräns”. 

Planbeskrivningen korrigeras med information om ersättning för minskning av 

gemensamhetsanläggningens omfattning.  

Planbeskrivningen kompletteras med en tydligare beskrivning som beskriver 

fastighetskonsekvenser och befintliga rättigheter samt plangenomförandets påverkan 

på respektive fastighet och rättighet inom planområdet.  

Utsnitt över de aktuella servituten, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar har 

lagts till i planbeskrivningen. 

Planbeskrivningen kompletteras med upplysningen om gällande 

tomtindelningsbestämmelser som berörs av planområdet.  

Information om ansvar för ansökan om och kostnader för fastighetsbildning har lagts in 

i planbeskrivningen. 

Äldre Lantmäteriservitut har lyfts in i planbeskrivningen i enlighet med Lantmäteriets 

synpunkt.  

Fastighetsgränserna har vid kontroller visar sig stämma mycket bra i hela området och 

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

5. Skogsstyrelsen  

Skogsstyrelsen har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon 

information att tillföra som har bäring på detta.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

6. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på planförslaget.  
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KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras. 

7. Region Kronoberg  

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

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

8. Villaägarna Kronoberg 

Villaägarna Kronoberg har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad detaljplan och 

framhåller i yttrande följande: Planen skapar möjligheter/förutsättningar för ny 

bostadsbebyggelse vilket är positivt med tanke på det centrala läget. 

Planbestämmelserna syftar till att reglera byggrätter med enbart rad-, par eller kedjehus 

för att säkra blandande boendeformer, anpassa ny bebyggelse till kulturvärdena och 

landskapsbilden på platsen samt harmonisera med befintliga omgivande byggnader 

vilket verkar vettigt. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och motiverar 

därmed vidare exploatering i området som är bra med tanke på läget. Viktigt som anges 

att gällande riktlinjer för buller följs vid ny- och ombyggnation. Nya ytor för 

bostadsbebyggelse består av mark som idag används som parkeringsytor. Befintliga 

fastigheter konstaterar vi är anslutna till det kommunala VA-nätet liksom till 

fjärrvärmenätet vilket är en viktig förutsättning. Parkeringsfrågan hanteras i 

bygglovsskedet. Bra att vikt fästes på att delar av planområdet ligger inom riksintresse 

för kulturminnesvård och då ska de kulturhistoriska värdena vara vägledande för 

utvecklingen i området. 

Med dessa synpunkter tillstyrker vi detaljplaneförslaget.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

9. PostNord  

PostNord har inget att anmärka och godkänner härmed den föreslagna detaljplanen 

SBN 2020/165. Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com 

för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller 

förändring av befintlig detaljplan. En placering som inte är godkänd leder till att posten 

inte börjar delas ut till adressen.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

10. Kulturparken Småland AB 

Kulturparken Småland AB har erhållit en remiss från Lessebo kommun i rubricerat 

ärende. Aktuella handlingar har granskats och platsspecifika studier utförts. Området 

ligger delvis inom ett riksintresse för kulturmiljövården vilket naturligtvis ställer särskilda 

krav där begränsningar och anpassningar behöver preciseras. I grunden avser 

detaljplanen möjliggöra förtätningar där parkerings- och hårdgjorda ytor bebyggs. I 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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planförslaget betonas att nya huskroppar ska anpassas avseende material, färg och 

volym för att undvika negativ påverkan med hänsyn till riksintresset. Aktuell markyta är 

ur antikvariskt perspektiv ointressant och rivningar är heller inte aktuellt.  

Kulturparkens övergripande bedömning är att stor hänsyn tagits och att preciserade 

förbehåll är tillräckliga för att skapa önskade förtätningar utan att negativt påverka 

riksintressets värden. Inför framtida bygglovsprövning önskar Kulturparken att få uttala 

sig.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Lessebo kommun noterar ovanstående synpunkter och tar med dem i det fortsatta 

arbetet med detaljplan och bygglovsprövning.  

11. Fastighetsägare till SMEDJAN 1 

Vi på Smedjan 1 har vissa synpunkter gällande detaljplan. Vi förutsätter att bebyggelse 

på fastigheten Härden 9 m.fl. inte överskrider 1-plan och att infarten på fastigheten 

Smedjan inte försvåras eller förändras samt det servitut som finns gällande 

parkeringsplatser inte förändras eller kommer att försvåras. Då vikten för boende eller 

besökare kan bibehållas.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Från kommunens sida har vi förståelse för att vissa närboende upplever planändringen 

som en negativ förändring av sitt närområde. Förändringar av bebyggelse i tätorter är 

dock vanligt i hela Sverige och en naturlig del av tätortsutvecklingen. Eventuella 

tillkommande bebyggelse är tänkta att bli max två till tre våningar. Detta bedömer 

kommunen vara rimligt och smälter in i omgivningen då detta inte skiljer sig markant 

från befintlig bebyggelse i omkringliggande områden som idag är två till fyra våningar 

med inredda källare och vindar. Planförslaget innehåller begreppet högsta nockhöjd för 

bebyggelsen eftersom bestämmelse för byggnadshöjd som används i kringliggande 

planer inte längre rekommenderas. Begreppen definierar höjden på bebyggelsen på 

olika sätt och ger olika utfall vid samma höjd. Således innebär inte begreppet nockhöjd 

att det blir möjligt att bygga högre byggnader än vad som tilläts med begreppet 

byggnadshöjd. Att ändra från byggnadshöjd till nockhöjd innebär en större säkerhet för 

fastighetsägarna eftersom nockhöjden alltid är detsamma, till skillnad från 

byggnadshöjden som kan variera och därmed gör höjdbedömningar mer osäkra och 

förutsägbara med tiden.  

I Lantmäteriets officella fastighetsregistret kunde vi inte hitta något avtalsservitut, 

nyttjanderätt och/eller officialservitut som ger rättighet till utfart och infart på 

fastigheten Smedjan 1 via kommunens fastighet Smedjan 3. Om ni har något servitut på 

fastigheten Smedjan 1 så får ni gärna skicka in det till oss. Om det visar sig att ni inte har 

något sådant servitut så saknas därmed förutsättningar att upplåta ett servitut som ger 

fastigheten Smedjan 1 rätt att använda den befintliga parkeringen på fastigheten 

Smedjan 3 för fordonstrafik för boende eller besökande till fastigheten Smedjan 1.  

 



14(14) 

Dnr: SBN 2020/165 

Dnr: KS 2020/265 

____________________ 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 


