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Granskningens genomförande 

Förslaget till ändring för del av Lessebo 9:1 (Idrottsplatsen) har varit ute för granskning under 

perioden 10 mars till och med 27 mars. Efter granskningen ska de synpunkter som har 

kommit in under yttrandetiden sammanställas innan förslaget kan gå vidare till nästa del av 

framtagandet av detaljplanen.  

Detaljplanens genomförande 

Detaljplanen genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget skickas ut för 

samråd och granskning innan antagande. 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 

Under yttrandetiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot yttranden. Nedan 

redovisas en sammanfattning av respektive yttrande som har kommit in. 

Inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen hade inget att erinra i samrådet men påtalade att läktaren på idrottsplatsen har 

beteckningen ”q” vilket innebär att en byggnad har ett särskilt kulturhistoriskt värde. Vikten 

av god byggnadskultur och att särskild omsorg läggs vid estetisk utformning av ny 

bebyggelse, där hänsyn tas till omgivande stads- eller landskapsbild betonas fortsatt. Att ta 

tillvara befintliga kulturmiljöer och integrera dem i ny bebyggelse är en förutsättning för att 

skapa en god bebyggd miljö.  

 

Länsstyrelsen vill också påminna om att upplevelsen av läktarens volym är viktig och påverkas 

av dess funktionalistiska arkitektur med ett tunt tak och en smäcker järnkonstruktion. 

Planförslaget tillåter en byggnadshöjd på 8 meter. Befintlig läktare har en byggnadshöjd på 9 

meter. Med hänsyn till detta anser Länsstyrelsen att det är angeläget att volymstudier 

genomförs och påverkan på den kulturhistoriska bebyggelsen utreds inför en ev. 

exploatering inom området.  

 

Länsstyrelsen vill också upplysa om att det generellt är viktigt att större träd/dess rötter inte 

skadas om det skulle ske byggnation inom det område som tidigare var prickmarkerat.  

Länsstyrelsen har inga invändningar avseende de frågor som kan vara 

överprövningsgrundande enligt 11 kap 10 § PBL. 

Bemötande 

Kommunen beaktar synpunkterna och anser att detta är en viktig fråga som kommer att 

prioriteras i bygglovsprövningen och där behovet av ytterligare underlag och studier avgörs. 

Nybyggnationer måste ta hänsyn till den befintliga kulturmiljön och får inte uppföras så att 

den påverkas negativt eller försämras. Kommunen redovisar i planbeskrivningen att en 

antikvarisk konsult kommer att anlitas innan man planerar för ytterligare exploateringar inom 

platsen. 

Planbeskrivningen har kompletterats med ett stycke om att särskild hänsyn tas till befintliga 

större träd och dess rötter för att ingen skada ska ske.  
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Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra mot förslagen ändring av detaljplan.  

Bemötande 

Synpunkterna noteras.  

E.ON 

E.ON noterar kommunens kommentarer i samrådsredogörelsen där det står: ”den avsedda 

E.ONs regionnätsledningen löper utmed den västra delen av området inom ett område som i 

gällande detaljplanen har beteckningen E, med förklaringen ”Inom området får ej vidtas åtgärd 

som hindrar framdragande och bibehållande av elektriska luftledningar” bedöms införandet av 

ett I-område i plankartan inte som nödvändigt”. 

I plankartan med planbestämmelse är det beteckning ”e – särskilda starkströmsföreskrifter”, 

vilket bör ändras till e- elektriska luftledningar. Men då regionnätsledningen är en 

samhällsviktig luftledning så är det fortfarande E.ONs ståndpunkt att det i plankartan 

förtydligas med ett l-område istället för e-område så att det tydligt framgår att marken ska 

vara tillgänglig för samhällsnyttig luftledning. Det är viktigt att man säkerställer så att l-

områdets bredd är 17,5 meter från yttersta faslina. Detta eftersom utgångspunkten vid 

utformningen av l-områden är att starkströmsföreskrifternas krav ska omfattas om området, 

l-områdets storlek är grundat på ett ”worst case-scenario” för utsvängning när det gäller 

konfiguration och avstånd mellan stolparna. Hela l-området är byggnadsfritt område. 

Bemötande 

Kommunens ställningstagande är att den äldre formuleringen ”e” (särskilda 

starkströmsföreskrifter) i den underliggande planen motsvarar samma skydd som den 

bestämmelse som används i detaljplaner idag med bestämmelsen ”l” (allmännyttig 

luftledning). Oavsett om det är en samhällsnyttig funktion eller inte ger bestämmelsen 

skyddet att marken inte får bebyggas och därmed finns det ingen anledning för kommunen 

att utöka planområdet i väster. En ändringsplan skall enbart ändra det som inte kan 

genomföras på grund av underliggande plan. En ”uppstädning” bland gamla 

planbestämmelser gör att plankartan kan bli mer svårläst.  

 

Kommunen tillmötesgår EON vad gäller bebyggelsefritt område på 17,5 meter i den södra 

delen av planområdet.   

 

Lantmäteriet 

Enligt bemötandet från kommunen i samrådsredogörelsen önskades att planbestämmelsen 

om minsta avstånd till gräns om 4,5 meter enligt 39 § Byggnadsstadgan togs bort. 

Lantmäteriet finner inte att det har behandlats planhandlingarna.  

Bemötande 

Planbeskrivningen har kompletterats med synpunkten.  

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 


