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2018-05-03 

Dnr: 2017.0296.214 

Samrådshandling 

 

Detaljplan för del av fastigheten Lessebo 9:1 
Åkerhultsvägen/Riksväg 25 

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 

Undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning 

Plankarta 

Markteknisk undersökning 

  

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Detaljplaneprocessen 

Planarbetet påbörjades under 2017. Planarbetet genomförs med ett 

standardförfarande då planen inte är av komplicerad karaktär men innebär 

förändringar i hur marken får användas. Målet är en antagen detaljplan mot slutet 

av 2018.  

 

I samrådsskedet ska berörda ges möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella 

planförslaget. Eventuella synpunkter på förslaget ska lämnas in skriftligen till 

kommunen. Efter att detaljplanen har varit ute på samråd ska synpunkterna som 

har kommit in under yttrandetiden sammanställas.  

 

Syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att kunna anordna en gång- och cykeltunnel under 

riksväg 25 som ska kopplas på Åkerhultsvägen och Rullstensvägen. I nuläget finns 

det endast ett fåtal övergångsställen för gående och cyklister i Lessebo samhälle 

och samtliga är lokaliserade i centrum. Det finns många personer som korsar 

riksväg 25 på den aktuella platsen då de exempelvis ska till eller från skolan. 

 

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 skillnaden i förhållande till nuläge blir att en gång- och 

cykeltunnel kan anläggas under riksväg 25. Den största risken bli dels i samband 

med anläggandet och dels från dagvatten. Dagvatten kommer behöva beaktas för 

att tunneln inte ska fyllas med vatten och det kan då ledas till bäcken väster om 

planområdet. 

 

Påverkan från dagvatten på recipienten bedöms inte vara särskilt stor då det inte 

är någon motorburen trafik som ska trafikera gång- och cykelbanan. Eventuella 

föroreningar kommer dessutom kunna fastna i bäcken innan vattnet rinner vidare 

mot Öjen, vilken inte bedöms påverkas negativt av planförslaget. Öjen har både 

god ekologisk och god kemisk status, utan överallt överskridande ämnen, vilket 

inte bedöms förändras av planförslaget. 

 

Plandata 

Läge och areal 

Planområdet är beläget vid Åkerhultsvägen och riksväg 25 i Lessebo samhälle och 

omfattar ca 5 500 m2. 

 

Markägare 

Lessebo 9:1 Lessebo kommun 
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Översiktsplan 

Gällande översiktsplan antagen 2010-06-14 redovisar endast en föreslagen gång- 

och cykelväg längs med Åkerhultsvägen respektive riksväg 25. 

 

Detaljplaner 

För planområdet finns följande detaljplaner: 

 Väg 25 genom Lessebo samhälle, laga kraft 2001-05-19 

 Kv Snickaren 5, Ärlan 10 m.fl, laga kraft 2008-07-10, genomförandetid 5 år 

 Område väster om Vintervägen, laga kraft 1979-03-02 

 Område norr om kvarteret Aspen mm, laga kraft 1960-04-11 

 

Kommunala beslut 

Plan- och miljönämnden tog beslut 2017-11-15 § 126 att ge plan- och miljöenheten 

i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det utpekade området. 

 

Förutsättningar och förändringar 

Mark och vegetation 

Planområdet består idag av grönområde, väg och parkering. Vissa grönytor 

kommer hårdgöras genom förslaget för att goda gång- och cykelvägar ska kunna 

anläggas. Skissen nedan visar hur detta skulle kunna se ut. 

 

 
Svarta ytor är ramper, antingen till rv 25 eller till tunneln. Streckade ytor representerar trappor. 

Den snedstreckade ytan över rv 25 representerar tunneln. 

 

Med hänsyn till att vissa ledningar ligger på höjd 158 meter över havet (möh) och 

riksväg 25 ligger på 161 möh kommer gång- och cykelbanan i tunneln att behöva 

placeras ca 7 meter under vägbanan. Syftet med detta är att säkerställa att tunneln 

kan vara 3 meter hög och att ledningarna inte påverkas negativt genom 

exempelvis frost eller grävningsarbete.  
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Nedan visas först en illustration över hur tunneln skulle kunna se ut från insidan. 

Den andra bilden visar höjdkurvorna i området, vilket är en av anledningarna till 

placeringen av tunneln på denna plats.  

 
Illustration av hur tunneln kan se ut 

 

 
Höjdnivåerna i området 

 

Geotekniska förhållande 

Området består av morän vilket inte bör medföra några problem. Dock får 

bärigheten av befintliga körytor inte påverkas negativt vid genomförande. Inte 

heller får de ledningar som finns i området påverkas negativt av markarbeten. Vid 

markundersökning utförd 2018-03-21 av BGK AB påträffades berg 2,5 meter under 

markytan på den östra sidan om riksväg 25 och knappt 6 meter under markytan 

på den västra sidan. 
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Markföroreningar 

I Länsstyrelsen gis-databas är planområdet inte utpekat som potentiellt förorenat. 

Om markföroreningar skulle påträffas vid exploatering ska arbetet avbrytas och 

kontakt ska tas med Länsstyrelsen.  

 

Radon 

Planområdet ligger precis utanför ett område med känd radonförekomst. Skulle 

radon uppkomma i samband med arbete ska tillsynsmyndighet kontaktas. 

 

Risk för skred/höga vattenstånd 

Planområdet ligger i ett område där det tidigare har funnits ett dike. Med hänsyn 

till detta har en markundersökning utförts vilken visar att grundvatten påträffades 

ca 2 meter under marknivån. Detta medför att en lösning, exempelvis en trumma 

med pump, behöver placeras för att ta hand om grundvattnet. Det är nämligen 

viktigt att tunneln inte riskerar att vattenfyllas. 

 

LIS-område 

Planområdet ligger utanför lis-områden. 

 

Vindkraft 

Planområdet ligger utanför vindkraftsområde. 

 

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns registrerade i riksantikvarieämbetets karta 

Fornsök. Om fornlämningar skulle påträffas i samband med exploatering av 

planområdet ska arbetet avbrytas och kontakt tas med Länsstyrelsen. 

 

Buller 

Planområdet påverkas av buller från riksväg 25, men planen medger ingen 

bebyggelse. 

 

Bebyggelse 

Påverkas inte av planförslaget. 

 

Offentlig service 

Påverkas inte av planförslaget. 

 

Kommersiell service 

Påverkas inte av planförslaget. 

 

Tillgänglighet och kollektivtrafik 

Genom planförslaget kommer möjligheten att på ett trafiksäkert sätt korsa 

riksväg 25 att öka från respektive sida. 
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Lek och rekreation 

Möjligheten att på ett trafiksäkert sätt ta sig till områden för aktiviteter ökar. 

 

Gator och trafik 

Genom planområdet går riksväg 25 och Åkerhultsvägen. Genom planförslaget 

kommer en gång- och cykeltunnel kunna anläggas under riksväg 25.  

 

Parkering 

Antalet parkeringsplatser bedöms inte förändras genom planförslaget. 

 

Servitut 

Området berörs inte av några servitut. 

 

Riksintresse 

Planområdet ligger inom och berör riksväg 25. Påverkan bedöms inte vara stor 

utan ska minimeras. 

 

Vattenskyddsområde 

Planområdet ligger inte inom något vattenskyddsområde. 

 

Strandskydd 

Planområdet omfattas av strandskydd vilket inte kommer upphävas i detaljplanen. 

Planen bedöms nämligen inte strida mot 7 kap. 15 § miljöbalken. Allmänhetens 

tillgång till området kommer inte försämras genom planens genomförande, 

snarare tvärtom blir det lättare att nyttja området. 

 

Konsekvenser 

Slutsats från undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning 

Syftet med planen är att kunna anlägga en gång- och cykeltunnel under riksväg 25 

för att öka möjligheterna att korsa vägen riskfritt. Planförslaget kommer medföra 

att ett schaktnings- och grävningsarbete kommer behöva utföras i området och 

under vägen. Med hänsyn till ledningar och vägens stabilitet kommer tunneln att 

behöva placeras tillräckligt djupt för att minimera påverkan. Ledningarna ligger på 

höjdnivå 158 möh, vilket är ca 3 meter under riksväg 25, vilken ligger på nivå 

161 möh.  

 

Grundvattnet står relativt högt i området, vilket tillsammans med dagvatten 

kommer medföra att vattnet blir en fråga att beakta i genomförandet. 

Bedömningen är att det går att behandla dessa vattenmassor utan att någon 

negativ påverkan uppstår på recipienten, Öjen. Vattnet rinner till sjön genom olika 

bäckar som är väster om planområdet och utan tillkommande motorburen trafik 

bedöms det inte uppstå stora mängder förorenat vatten. 

 

Planförslaget bedöms inte bidra till några större negativa konsekvenser. Inom 

planområdet finns det enligt riksantikvarieämbetets gis‐databas ingen 
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fornlämning. Det finns inga områden som av skogsstyrelsen klassas som 

nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden inom planområdet. 

 

Planområdet berörs av strandskydd från ett dike väster om planområdet, vilket 

rinner ut i det naturliga vattenområdet väster om samhället. Strandskyddet 

bedöms inte behöva upphävas då genomförandet av planen inte strider mot 

7 kap. 15 § miljöbalken. 

 

Ställningstagande och motivering 

Enligt undersökningen anses planförslaget inte ha sådan betydande miljöpåverkan 

att en strategisk miljöbedömning behöver genomföras. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Det aktuella planförslaget kommer inte att medföra överskridanden av gällande 

miljökvalitetsnormer avseende luft- eller vattenföroreningar 

 

Planförslaget 

Detaljplanen innebär att en gång- och cykeltunnel under riksväg 25 kan anläggas. 
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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 kap. 6 § plan- och 

bygglagen (PBL). 

 

Översiktlig tidplan 

Beslut om samråd maj 2018 

Samråd maj 2018 

Beslut om granskning juni 2018 

Granskning juni-augusti 2018 

Antagande augusti-oktober 2018 

Laga kraft november 2018 

 

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. 

 

Huvudmannaskap 

Lessebo kommun är huvudman för allmän plats. 

 

Avtal 

Ett planavtal har skrivits med kommunstyrelsen vilket anger riktlinjerna för 

planarbetet. 

 

Ansvarsfördelning och konsekvenser 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 

 

Plan- och miljönämnden 

Upprätta detaljplanen. 
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Hålla den tidsplan som är överenskommen mellan Sökanden och Plan- och 

miljönämnden. 

 

Lessebo 9:1 (Kommunen) 

Bekosta upprättandet av detaljplanen med tillhörande utredningar i enlighet med 

planavtalet. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning söks och bekostas av respektive fastighetsägare. 

 

Fastighetsägare 

Berörda fastighetsägare framgår av förteckningen ovan. 

 

Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 

Planavgift har reglerats i ett planavtal mellan sökanden och Plan- och 

miljönämnden. 

 

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

En markteknisk undersökning har genomförts av BGK AB daterad 2018-03-21 

vilken visar på högt grundvatten i området. Grundvattennivån vid 

undersökningstillfället var ca 2 meter under marknivån. Dessutom uppdagades det 

att det fanns mycket berg i området. Båda dessa faktorer måste beaktas vid 

exploatering för att minimera eventuella risker. 

 

Vatten och avlopp 

Ledningar för både vatten och avlopp går längs genom planområdet både via 

riksväg 25 och längs med Åkerhultsvägen. Vissa ledningar ligger ca 3 meter under 

vägens nivå, vilket medför att tunnelns placering måste vara på ett sådant djup att 

ledningarna lämnas orörda och inte riskerar att utsättas för exempelvis frost. 

 

Fjärrvärme, el och tele 

Ledningar för både vatten och avlopp går längs genom planområdet både via 

riksväg 25 och längs med Åkerhultsvägen. Anslutning sker mellan fastighetsägare 

och huvudman för respektive teknisk infrastruktur.  

 

Dagvatten 

Dagvatten kommer behöva beaktas för att tunneln inte ska fyllas med vatten och 

det kan då ledas till bäcken väster om planområdet. Detta kan göras på ett antal 

sätt varav pumpar är ett. Vid anläggandet av gång- och cykelbanan och dess tunnel 

kommer det vara viktigt att beakta olika lösningar för att ta hand om vatten. 
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Påverkan från dagvatten på recipienten bedöms inte vara särskilt stor då det inte 

är någon motorburen trafik som ska trafikera gång- och cykelbanan. Eventuella 

föroreningar kommer dessutom kunna fastna i bäcken innan vattnet rinner vidare 

mot Öjen, vilken inte bedöms påverkas negativt av planförslaget. 

 

Avfall 

Hantering av avfall ska ske i enlighet med kommunens avfallsplan. 

 

Administrativa frågor 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. 

 

Medverkande tjänstemän 

Ullabritt Rundqvist (miljösamordnare) 

 

Plan- och miljönämnden 

2018-05-03 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 


