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Antagandehandling 

ANTAGEN 2018-04-23 LAGAKRAFT 2018-05-25 

 

Detaljplan för del av fastigheten Lessebo 9:1 m.fl, 

Stationsgatan 
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 

Behovsbedömning 

Plankarta 

Granskningsredogörelse 

Riskanalys 

  

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. Målet är en 

antagen detaljplan under mitten 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 

Planen innebär att Stationsgatan med angränsande fastigheter i Lessebo samhälle 

planeras för förtätning. Det ska både finnas möjligt till bostadsbebyggelse och 

handel. Då planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljöområde behöver 

det regleras i planen vad som är tillåtet ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 

 

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 verksamheterna, som planen 

tillåter är av en begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. Verksamheterna är 

bostäder, kontor och skola. I närområdet finns det inga kända industrier eller 

andra verksamheter som kan påverka genomförandet av planen. 

 

Recipient för dagvatten från området är sjön Öjen. Öjen har god kemisk 

ytvattenstatus och beräknas ha god ekologisk status 2021 enligt VISS. Det vatten 

som rinner till Öjen går genom dagvattenledningar till ett skogsområde innan det 

infiltreras till Lesseboån. Detta medför att vissa föroreningar filtreras bort innan 

det når sjön. På detta sätt bedöms Öjen inte få någon större negativ påverkan av 

utbyggnationen. 

 

För att ytterligare minska påverkan på Öjen har ytor för dagvattensanläggningar 

markerats i plankartan. Dessutom har begränsningar i mängd hårdgjord yta införts 

för exempelvis nya parkeringar. 

 

Plandata 

Läge och areal 

Planområdet är beläget i centrala Lessebo, Stationsgatan. Planområdet omfattar 

ca 63 150m2. 

 

Markägare 

Lessebo 9:1 Lessebo kommun 

Kasetten 1 AB Lessebohus 

Kasetten 2 AB Lessebohus 

Kasetten 3 Lessebo kommun 

Kasetten 4 Kasetten 4 AB 
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Släggan 1 AB Lessebohus 

Blocket 4 AB Lessebohus 

Blocket 5 AB Lessebohus 

Ässjan 3 AB Lessebohus 

Ässjan 4 John Herbert Johansson 

Ässjan 5 AB Lessebohus 

Rullstolen 15 Lessebo kommun 

Arket 6 AB Lessebohus 

Riset 3 Roland Persson 

Riset 4 Marcus Dackling 

Riset 5 Lennart Bergkvist 

 Lilian Bergkvist 

Duken 2 Lessebo kommun 

Duken 3 Lessebo kommun 

Lessebo 2:90 Lessebo kommun 

 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan antagen 2010-06-14 pekar ut det aktuella området som en 

del av riksintresset för kulturmiljövård i Lessebo samhälle. Mer information finns 

under rubriken riksintresse. 

 

Detaljplaner 

För planområdet finns det följande detaljplaner: 

 Fastigheten Lessebo 9:1 m.fl, laga kraft 1977-05-26 

 De centrala delarna av Lessebo köping, laga kraft 1955-09-30 

 Kv Städet mfl, laga kraft 1984-09-24 

 Område söder om Stationsgatan, laga kraft 1975-09-10 

 Del av kvarteret Tången, laga kraft 1958-11-14 (upphävs i sin helhet genom 

planförslaget) 

 Kolvägen, laga kraft 1966-03-18 

 Kv Härden, laga kraft1984-11-06 

 Kvarteren Arket, Riset och Härden, laga kraft 1961-09-11 

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

 Sågverksområdet, laga kraft 1985-04-15 

 

Kommunala beslut 

Plan- och miljönämnden tog beslut 2017-04-19 § 44 att ge plan- och 

miljöförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det utpekade 

området. 

 

Förutsättningar och förändringar 

Mark och vegetation 

Planområdet består av dels hårdgjorda yta i form av gator och bebyggelse. Det 

finns även inom planområdet grönytor. Vissa av dessa ytor har sedan tidigare varit 

planerade för bostäder vilket medför att det inte blir någon förändring för dessa. 

Några av grönytorna kommer att bevaras för att kunna hjälpa till vid hantering av 

dagvatten. 
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Geotekniska förhållande 

Området består av morän. Detta är ett underlag som inte medför några problem 

vid ny bebyggelse. 

 

Markföroreningar 

I Länsstyrelsen 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 enligt gällande översiktsplan inom ett område med känd 

radonförekomst. Innan ny exploatering genomförs ska radonmätningar utföras 

och skulle höga värden påvisas ska ny bebyggelse konstrueras radonsäkrade. 

 

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 höga bullernivåer från riksväg 25 och järnvägen, kust till 

kustbanan. 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 

 Stationsgatan; 1 000 ådt, 40 km/h 

 Kronobergsgatan; 800 ådt, 40 km/h 
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De indata som har använts för tågtrafiken är följande:  
Persontåg 

IC/Region 

Gods Totalt 

Dag 40 1 17 

Kväll 10 0 4 

Natt 10 2 6 

Totalt 60 3 63 

Dag är 08:00-19:00. Kväll är 19:00-22:00. Natt är 22:00-08:00 

  
Persontåg 

IC/Region 

Gods 

Hastighet/max 90 90 

Medellängd 145 529 

Maxlängd 145 615 

 

Antalet tåg är beräknade utifrån 2040 prognos med samma fördelning som 

nuvarande över dygnet.  

 

Nedanstående kartor visar bullerkartläggning följt av fasadpunkter med 

bullervärden. Beräkningen är gjord 2 meter över mark och utförd enligt nordisk 

beräkningsmodell i Novapoints programvara, vilket är sammankopplat med 

Autocad. 

 

 
Kartan visar dygnekvivalent ljudnivå. Svart byggnadskropp representerar ny byggnad. 
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Kartan visar ekvivalent ljudnivå under natt. Svart byggnadskropp representerar ny byggnad. 

 

 
Kartan visar dygnsmaximal ljudnivå. Svart byggnadskropp representerar ny byggnad. 
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Kartan visar maximal ljudnivå under natt. Svart byggnadskropp representerar ny byggnad. 

 

 
Kartan visar dygnsekvivalent och -maximal ljudnivå. Svart byggnadskropp representerar ny 

byggnad. 
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Kartan visar ekvivalent och maximal ljudnivå under natt. Svart byggnadskropp representerar ny 

byggnad. 

 

De nya byggnaderna som planeras för bostäder placeras på ett sätt som skyddar 

dem både från järnvägen och riksväg 25. Genom att placera ett kontorshus 

närmast stationen bildas även en bullerskyddande åtgärd för de boende. Skolan 

som är placerad vid korsningen riksväg 25 och Stationsgatan är en befintlig skola 

för gymnasieelever.  

 

Vid både ny- och ombyggnation i bullerutsatta lägen är det viktigt att gällande 

riktlinjer kring bullernivåer följs. Detta område är ett bullerutsatt och olika 

bullerdämpande åtgärder måste därför ses över vid exploatering. Detta kan 

handla om fasadmaterial, fönster eller ventilation. Bedömningen är dock att det är 

möjligt att exploatera de fyra ytorna som i nuläget inte är bebyggda under 

förutsättning att riktlinjerna för buller följs. 

 

Bebyggelse 

Inom planområdet finns det ett flertal byggnader, både privata men också 

offentliga. Den befintliga bebyggelse strukturen kommer kunna kompletteras med 

ny bebyggelse som i sig både kommer vara privat och offentlig. Syftet med detta är 

att förtäta centrala Lessebo samtidigt som stationen och centrum binds samman. 

Nedan visas en skiss över ett möjligt scenario vid förtätning. 
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Rött illustrerar nya byggnader. Svart illustrerar nya parkeringsytor. Blåstreckad yta illustrerar 

ytor som kan utformas för att kunna ta emot dagvatten vid exempelvis kraftigt regn. 

 

Offentlig service 

Lessebo samhälle har en vårdcentral, vilken ligger på andra sidan riksväg 25 från 

planområdets nordvästra gräns. 

 

Kommersiell service 

I centrala Lessebo finns det en matbutik samt restauranger.  

 

Tillgänglighet och kollektivtrafik 

Planområdet gränsar till Lessebo station och intill den stannar bussar som går till 

exempelvis Kosta, Skruv och Växjö.  

 

Lek och rekreation 

Påverkas inte av planförslaget. 

 

Gator och trafik 

En stor del av planområdet involverar gator i olika former. Dessa kommer inte att 

förändras genom planförslaget. 

 

Farligt gods 

Planområdet ligger inom påverkansområde för farligt gods från dels riksväg 25 och 

dels från järnvägen. Nya bostäder placeras i mitten av planområdet längs med 

Stationsgatan och påverkas därmed inte av någon risk.  

 

En riskanalys har tagits fram av ÅF Infrastructure AB, 2017-12-01, där det 

konstateras att ny bebyggelse inte bör placeras närmare än 30 meter från 

respektive led. Det som finns inom detta område är en befintlig skola som finns 

utmed riksväg 25. Skulle något nytt byggas eller någon förändring ske på denna 
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fastighet bör en detaljerad analys tas fram som tittar på eventuella 

riskreducerande åtgärder.  

 

Med hänsyn till att ingen ny bebyggelse planeras närmare än dessa 30 meter finns 

det ingen rekommendation på riskreducerande åtgärder. Dock bör placering av 

friskluftsintaget vara på ett sådant sätt att det är på längsta möjliga avstånd från 

leden.  

 

Riskanalysen bifogas i sin helhet som en bilaga. 

 

Servitut 

För planområdet finns följande servitut gällande: 

 0761im-04/21056.1, last, avtalsservitut 

 0761im-04/21056.1, förmån, avtalsservitut 

 0761-02/12.1, last, ledningsrätt 

 0761-02/12.1, last, ledningsrätt 

 07-IM1-33/774.1, last, avtalsservitut 

 0761-02/9.1, last, officialservitut 

 0761-02/9.2, last, officialservitut 

 0761-14/8.1, last, officialservitut 

 

Riksintresse 

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Detta är ett område som 

täcker stora delar av centrala Lessebo. Vid exploatering måste stor hänsyn tas för 

att säkerställa att områdets karaktär inte förvanskas, dessutom ska gällande 

föreskrifter följas. Nedan karta visar området som berörs av riksintresse för 

kulturmiljövård. 

 

 

 

Lessebo kommun har tagit fram följande riktlinjer för byggnation inom område 

utpekade för kulturmiljövård. 

 Inom område för all form av kulturmiljövård är det inte tillåtet att förändra 

områdets eller det enskilda husets karaktär. 
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 Inom område för all form av kulturmiljövård måste all nybyggnation och 

exploatering ske på ett sätt som passar in med omgivningen och den historiska 

bebyggelsen. 

 Inom områden för all form av kulturmiljövård får mindre fasadändringar ske 

om de inte påverkar områdets karaktär eller utseende negativt. 

 Vid planläggning måste hänsyn 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 jämförelser ske med den ursprungliga 

bebyggelsemiljön. Detta ska göras utifrån en ritning som visar åtgärdens 

utseende och placering i området. Detta gäller både för områden klassade som 

riksintresse och som inte är klassade som riksintresse men ändå utpekade för 

kulturmiljövård. 

 

Strandskydd 

Planområdet berörs av strandskydd från ett dike söder om planområdet. Detta 

medför att strandskyddet måste upphävas för den del av planområdet som 

påverkas.  

 

De särskilda skälen som åberopas för upphävandet är: 

 Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften. 

 Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 

exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen 

 

Den yta som omfattas av strandskyddet är redan bebyggd för bostadsändamål. 

Det ligger dessutom en rad med bostäder mellan diket och planområdet vilket 

medför att planområdet är avgränsat från det aktuella diket. 

 

Detta medför att det inom det strandskyddade området inte blir någon förändring 

i förhållande till hur den nuvarande situationen ser ut. 

 

Konsekvenser 

Behovsbedömning 

Planförslaget innebär att vissa delar av planområdet som tidigare inte har varit 

bebyggda kan bebyggas. Det införs dock restriktioner kring hur byggnader får 

utformas med hänsyn till det riksintresse för kulturmiljövård som berör 

planområdet. dessutom kommer det införas planbestämmelser med hänsyn till de 

bullernivåer som planområdet är utsatt för från riksväg 25 och järnvägen. 

 

Planens genomförande kommer bidra till att målet god bebyggd miljö efterföljs då 

en central del av Lessebo samhälle kan förtätas och utvecklas. Detta kommer bidra 

till att andra grönområden som är bättre lämpade för rekreation bevaras. 
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Planförslaget bedöms inte bidra till några större negativa konsekvenser. Inga fasta 

fornlämningar enligt riksantikvarieämbetets gis‐databas, eller områden som av 

skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs. 

Planområdet påverkas av strandskydd från ett dike söder om planområdet. 

Strandskyddet kommer därmed behöva upphävas för en del av planområdet. 

 

Ställningstagande och motivering 

Planförslaget bedöms inte innebära någon negativ miljöpåverkan. En särskild 

miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Det aktuella planförslaget kommer inte att medföra överskridanden av gällande 

miljökvalitetsnormer avseende luft- eller vattenföroreningar 

 

Planförslaget 

Detaljplanen innebär att Stationsgatan med närliggande fastigheter i centrala 

Lessebo kan fortsätta utvecklas.  
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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). 

 

Översiktlig tidplan 

Beslut om samråd juni 2017 

Samråd juni-juli 2017 

Beslut om granskning december 2017 

Granskning december-januari 2017-2018 

Antagande januari-april 2018 

Laga kraft maj 2018 

 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot 

detaljplanen inkommer. Om alla sakägare ställer sig positiva till förslaget är det 

möjligt att gå direkt från samråd till antagande. 

 

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. 

Trafikverket är väghållare för Stationsgatan 

 

Avtal 

Planavtal mellan kommunstyrelsen och plan- och miljöförvaltningen. 
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Ansvarsfördelning och konsekvenser 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 

 

Plan- och miljönämnden 

Upprätta detaljplanen. 

Hålla den tidsplan som är överenskommen mellan Sökanden och Plan- och 

miljönämnden. 

 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun 

Bekosta upprättandet av detaljplanen med tillhörande utredningar i enlighet med 

planavtalet. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsändring 

Den kvartersmarksyta som är markerad med KC-Kontor, Centrum i plankartan i 

den västra delen mot Lessebo station ska avstyckas från fastigheten Lessebo 9:1 

till en egen fastighet. Denna ska ingå i kvarteret Perrongen. 

 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning söks och bekostas av respektive fastighetsägare. 

 

Fastighetsägare 

Berörda fastighetsägare framgår av texten ovan. 

 

Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 

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

miljönämnden. 

 

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

Då stora delar av planområdet sedan tidigare är eller har varit bebyggt är det 

endast inför exploatering av nya ytor som tekniska undersökningar ska 

genomföras.  

 

Vatten och avlopp 

Ledningar för både vatten och avlopp går inom planområdet. För vissa delar går de 

längs med gatorna och endast till enskilda hus. För de ledningar som tjänar mer än 

ett hushåll och som ligger i kvartersmark kommer de markeras i plankartan med 

u-område och prickmark där ledningarna är centrerade. 

 

Ledningar 

Fjärrvärmeledningar och elledningar finns inom planområdet och samma 

regleringar gäller som för vatten och avlopp i plankartan. Vid genomförande av 
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parkeringen vid KC-området måste högspänningskabeln antingen flyttas eller 

skyddas med rör på grund av ökat marktryck. 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. 

 

Dagvatten 

Inom planområdet finns det dels dagvattensledningar men också möjlighet att ta 

hand om dagvattnet genom grönytor. Vissa av dessa grönytor kommer försvinna i 

samband med exploatering men andra kommer bevaras. För 

dagvattensledningarna kommer de få samma regleringar som vatten och avlopp i 

plankartan. 

 

Avfall 

Hantering av avfall ska ske i enlighet med kommunens avfallsplan. 

 

Administrativa frågor 

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

 

Plan- och miljönämnden 

2018-02-20 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 

Lessebo kommun 


