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Granskningens genomförande 

Förslaget till ny detaljplan för kv. Sofielund och Nordslund, i Lessebo samhälle har varit 

ute för granskning under perioden 2018-03-14 till 2018-04-08. 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 kommer 

skickas ut för både samråd och granskning innan antagande. 

 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 

Under yttrandetiden har plan- och miljönämnden tagit emot 8 svar varav 1 har inneburit 

yttrande eller erinran mot förslaget. Nedan redovisas en sammanfattning av respektive 

yttrande som har kommit in och hur plan- och miljönämnden bemöter yttrandet. Även 

de svar som plan- och miljönämnden har tagit emot som inte innebär någon erinran 

kommer att presenteras för en fullkomlig överblick. 

 

Inkomna synpunkter 

E.ON 

Eon har inget ytterligare att erinra. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har ingen synpunkt på planförslaget. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet har inget att erinra. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande kring miljökvalitetsnormen för vatten med 

hänsyn till Öjen som uppnår god ekologisk och kemisk status i nuläget. Dessutom bör 

bullernivåerna presenteras i ekvivalent nivå per dygn. 
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Bemötande 

Texten om miljökvalitetsnormen för vatten ses över och förtydligas med hänsyn till 

recipienten. Bullervärdena i plan- och genomförandebeskrivningen visas i ekvivalent 

ljudnivå per dygn, men detta förtydligas. 

 

Följande läggs in om recipienten för dagvatten på sida 2 i plan- och 

genomförandebeskrivningen:  

Det mesta av dagvattnet tas om hand inom planområdet med hjälp av infiltration. 

Endast det som rinner ner till riksväg 25 går via ledningsnätet till Oset. Detta medför att 

MKN för recipienten inte kommer påverkas i någon större utsträckning av planförslaget. 

Dock har Oset endast måttlig ekologisk status men god kemisk status utan överallt 

överskridande ämnen. Varken den ekologiska eller den kemiska statusen bedöms 

förändras negativt på grund av planändringen. 

 

Sakägare: Jimmy Ronnebring 

Sakägaren har inget att erinra men vill flagga för att det vid eventuell byggnation på 

Sofielund 7 måste byggas ett plank mellan Sofielund 7 och Sofielund 5. Detta för att 

förhindra att det blir en naturlig gångväg mellan bostadshusen och Storgatan då den 

kortaste sträckan är rakt över Sofielund 5. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. Eventuella plank regleras inte i detaljplanen utan får bli en fråga 

vid exploatering. 

 

Sakägare: Ulf Pettersson 

Sakägaren skriver att förutsatt att ett plank uppförs och bekostas av kommunen mot 

eventuell gångbana/cykelbana samt mot ny bebyggelse bakom har den inget att erinra. 

Anledningen är att risken av nyttjande av sakägarens mark annars ökar betydligt. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. Eventuella plank regleras inte i detaljplanen utan får bli en fråga 

vid exploatering. 

 

Socialnämnden 

Socialnämnden har inget att erinra. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 
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Trafikverket 

Då de synpunkter som Trafikverket tidigare har lämnat har beaktats har de inga 

ytterligare synpunkter. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 


