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Antagandehandling 

ANTAGEN 2018-06-18 LAGAKRAFT 2018-07-18 

 

Detaljplan för kv. Sofielund och Nordslund 
Trädgårdsgatan 

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 

Riskutredning 

Markundersökning 

Granskningsredogörelse  

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Detaljplaneprocessen 

Planarbetet påbörjades under hösten 2017. Planarbetet genomförs med ett 

standardförfarande då planen inte är av komplicerad karaktär. Målet är en 

antagen detaljplan under 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 

De befintliga detaljplanerna pekar ut området för bostäder. I stort kommer detta 

inte förändras utan planen innebär att vissa begränsningar tas bort samtidigt som 

planerade kommunala gator ses över. Planområdet ligger inom riksintresse för 

riksväg 25 och tangerar till riksintresse för kulturmiljövård. 

 

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 verksamheten som planen 

tillåter är av en begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan.  

 

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. Inom 

planområdet har det tidigare bedrivits blomsterhandel och innan någon 

byggnation kan bli aktuell måste föroreningar som finns inom området saneras.  

 

Plandata 

Läge och areal 

Planområdet är beläget i centrala Lessebo. Planområdet omfattar ca 20 000m2, 

varav ca 18 600m2 är kvartersmark. 

 

Markägare 

Sofielund 1 JSB Project AB 

Sofielund 3 Tommy Olofsson 

Sofielund 4 Ulf Pettersson 

Sofielund 5 Jimmy Ronnebring 

Sofielund 7 Lessebo kommun 

Nordslund 2 Per Ole Christensen 

 Anneli Charlott Christensen 

Nordslund 3 Peter Lundgren 
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 Josefin Lundgren 

Nordslund 4 Per Ole Christensen 

 Anneli Charlott Christensen 

Lessebo 9:1 Lessebo kommun 

 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan antagen 2010-06-14 pekar ut det aktuella området för:  

 Pågående planarbete 

 Risk för förhöjda radonvärden 

 Riksväg 25, med gång och cykel 

 Riksintresse för kulturmiljövård 

 

Detaljplaner 

För planområdet finns följande detaljplaner: 

 Centrala delarna av Lessebo köping, laga kraft 1955-09-30 

 Stadsplan över Lessebo köping, laga kraft 1951-05-11 

 Folkets hus i Lessebo köping, laga kraft 1970-02-13 

 

Kommunala beslut 

Plan- och miljönämnden tog beslut 2017-08-23 § 80 att ge plan- och 

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

området. 

 

Förutsättningar och förändringar 

Mark och vegetation 

Planområdet är till stor del bebyggt med villabebyggelse, men det finns två 

fastigheter som inte är bebyggda. Detta medför att stora delar av planområdet är 

gräsytor med träd och annan vegetation. 

 

Geotekniska förhållande 

Fastigheterna består av morän vilket är en av de vanligaste jordformerna som 

finns i Sverige. Detta bör inte medföra några problem för eventuell 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 

Den västra sidan av planområdet, mot riksväg 25, berörs av risk för förhöjda 

radonvärden. Vid byggnation måste byggnader uppföras radonsäkrade.  

 

Risk för skred/höga vattenstånd 

Planområdet ligger inte i ett riskområde. 
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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 som går genom 

Lessebo samhälle. 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; 7 322 ådt, 40 km/h, 11% tung trafik. 

 

Nedanstående kartor visar bullerkartläggning följt av fasadpunkter med 

bullervärden. Föreslagna byggnader är endast till för illustration i beräkningen. 

Beräkningen är gjord 2 meter över mark och utförd enligt nordisk 

beräkningsmodell i Novapoints programvara, vilket är sammankopplat med 

Autocad. 

 
Bullerkartering ekvivalent ljudnivå per dygn. Ljusa byggnader är befintliga och mörka är 

föreslagna. 
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Bullerkartering maximal ljudnivå per dygn. Ljusa byggnader är befintliga och mörka är 

föreslagna. 

 

 
Bullerkartering ekvivalent ljudnivå under natt. Ljusa byggnader är befintliga och mörka är 

föreslagna. 
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Bullerkartering maximal ljudnivå under natt. Ljusa byggnader är befintliga och mörka är 

föreslagna. 

 

 
Fasadpunkter per dygn, både ekvivalent och max. Det är endast huvudhuset, bostäderna, som 

beräknas. Ljusa byggnader är befintliga och mörka är föreslagna. 
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Fasadpunkter under natt, både ekvivalent och max. Det är endast huvudhuset, bostäderna, som 

beräknas. Ljusa byggnader är befintliga och mörka är föreslagna. 

 

Vid byggnation inom planområdet är det viktigt att gällande riktlinjer kring 

bullernivåer följs. Området beräknas kunna bebyggas för bostadsändamål under 

förutsättningar att val av fasad, ventilation och fönster ses över. Det är också 

viktigt att byggnader utformas på ett sätt som skapar tysta zoner på motsatt sida 

om huset än vad vägen är. 

 

Förorenad mark 

Inom planområdet, Sofielund 7, finns det förorenad mark från den växtodling som 

har skett både på friland och i växthus. Totalt har det funnits sex olika växthus 

inom fastigheten Sofielund 7 under samma tid. 

 

Genom provtagning utförd av WSP 22 december 2016 och 20 februari 2017 kunde 

jordprover från den aktuella fastigheten analyseras. Det framkom då att höga 

halter av bly, koppar, pah-h, pah-m, hexaklobensen och kvintozen-pentakloranilin 

återfanns 0,5 meter under mark. I det övre jordlagret, 0-0,25 meter, återfanns även 

höga halter av arsenik, zink och DDT/DDD/DDE. 

 

Med hänsyn till att detaljplanen medger bostad måste riktvärdet för km – känslig 

markanvändning uppnås för respektive substans. Detta kommer medföra att en 

sanering av område måste utföras innan någon byggnation kan bli aktuell. För att 

säkerställa detta skrivs följande in i plankartan ”Innan startbesked får ges ska 

föroreningar vara avhjälpta.” 
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Detta gäller inte bara i den yta som redan är provtagen utan även djupare. I 

rapporten från WSP presenteras två alternativ. Alternativ ett är att ta nya prover 

som går djupare för att hitta hur djupt föroreningarna ligger. Det andra 

alternativet är att ta bort den provtagna halvmeterna och sen därefter ta nya 

prover. Vilken metod som används är upp till exploatören, men innan någon 

byggnation kan bli aktuell måste sanering utföras. 

 

Bebyggelse 

I planområdet finns det ett flertal byggnader av villakaraktär. En skiss har tagits 

fram över hur området kan se ut vid ett genomförande av området. Denna skiss är 

inte hur det faktiskt kommer se ut utan ska endast ses som en möjlighet. Ingen 

bebyggelse kommer kunna bebyggas närmare riksväg 25 än 12 meter, vilket 

säkerställs genom prickmark. Endast där det redan finns bebyggelse närmare görs 

undantag. 

 

 
Rött illustrerar potentiellt nya byggnader, dock är de inte representativa för hur eventuella 

byggnader faktiskt kommer se ut eller lokaliseras. Svart illustrerar körytor för bilar. Grått är 

gång- och cykelbana. 

 

Offentlig service 

Lessebo samhälle har en vårdcentral. 

 

Kommersiell service 

I centrala Lessebo finns det ett varierande utbud av matbutiker och olika 

restauranger. 
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Tillgänglighet och kollektivtrafik 

I närheten av planområdet, ca 200-300 meter, finns det en busshållplats där 

bussar till och från Växjö via Hovmantorp stannar. 

 

Lek och rekreation 

Då de öppna ytorna i planområdet är bestående av gräs, träd och vegetation 

kommer planen att innebära en viss skillnad. Detta med hänsyn till att det blir 

möjligt att exploatera en större mängd än vad den förre planen tillät. Samtidigt får 

inte all mark hårdgöras med hänsyn till dagvattnet som ska kunna tas upp av 

marken. 

 

Gator och trafik 

Till planområdet går det en kommunal gata som ska finnas kvar då den fungerar 

som in- och utfart för vissa boende i området. Väster om planområdet går riksväg 

25. Riksväg 25 är rekommenderad farled för farligt gods. Inga nya byggnader får 

byggas närmare än 12 meter från vägen.  

 

Risk 

På andra sidan riksväg 25, väster om planområdet, finns en drivmedelsstation. 

Drivmedelsstationen är placerad på ett avstånd av ca 35-40 meter från närmaste 

bostadsbyggnad, vilken är befintlig. Närmaste ny byggnad är placerad ca 90-100 

meter från drivmedelsstationen. Med hänsyn till att detta område redan är 

befintligt ses riskerna som minimala med planens genomförande. 

 

Farligt gods 

2017-12-01 utförde ÅF Infrastructure AB en riskutredning med hänsyn till att 

planområdet ligger inom 150 meter rån riksväg 25, vilken är rekommenderad 

farled för farligt gods. I analysen presenteras det att ingen bebyggelse bör placeras 

inom 30 meter från riksvägen utan riskreducerande åtgärder, vilka kan vara val av 

fasad och fönster. 

 

För de byggnader som placeras mer än 30 meter från vägen bedöms det inte 

finnas samma risk men friskluftsintaget bör ändå placeras så långt bort från vägen 

som det är möjligt. 

 

Riskutredningen bifogas i sin helhet till detaljplanen. 

 

Servitut 

Det finns inom planområdet ett servitut: 

 0761-89/7.1, Levande, Last, Ledningsrätt 

 

Riksintresse 

Delar av planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Kartan nedan 

visar området som påverkas av riksintresset. Inom detta område måste särskild 

hänsyn tas vid byggnation. Planområdet påverkas också av riksväg 25 vilken har en 
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bygg fri zon på 30 meter på ömse sidor om vägen. I detta fall finns det redan viss 

bebyggelse närmare än dessa 30 meter. Nya byggnader får därmed inte vara 

närmare än befintliga bostadshus, vilket säkerställs genom prickmark i plankartan. 

 

 

 

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. 

 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. 
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Strandskydd 

Planområdet berörs av ca 60 kvadratmeter strandskydd. Strandskyddet upphävs 

då området redan är ianspråkstaget och planområdet skiljs från källan till 

strandskydd genom riksväg 25. Med hänsyn till detta medför genomförandet av 

planen inte att strandskyddet kommer att påverkas negativt utan det kan 

upphävas inom planområdet. 

 

 
Strandskyddets utbredning i förhållande till planområdet. 

 

Konsekvenser 

Behovsbedömning 

Planförslaget innebär ingen större förändring i hur området kommer användas i 

förhållande till dagens läge. Det finns redan idag bebyggelse inom planområdet 

och den aktuella planändringen handlar om att denna bebyggelse ska kunna 

kompletteras med ny bostadsbebyggelse. Dessutom ses en planerad dragning av 

kommunala gator över för att säkerställa att inte onödig mark tas i anspråk. 

 

Planförslaget bedöms inte bidra till några större negativa konsekvenser förutom 

att biltrafiken till området kan tänkas öka, men detta anses inte vara en stor 

ökning. Dock måste parkeringar lösas inom respektive fastighet. 

 

Inga fasta fornlämningar enligt riksantikvarieämbetets gis‐databas, eller områden 

som av skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, 

berörs. Planområdet berörs av riksintresse för riksväg 25 och kulturmiljövård, 

vilket medför att stor hänsyn måste tas till närområdets karaktär vid exploatering. 

Dessutom berörs området av risk för förhöjda markradonvärden, höga 

bullernivåer, förorenad mark, farligt gods och strandskydd. 
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Genom utformning av byggnader, säkerhetsavstånd och sanering kan dessa 

aspekter beaktas vid exploatering och byggnation. För att säkerställa detta måste 

ytor markeras där ingen byggnation får ske, exempelvis längs riksväg 25. Det 

måste dessutom införas att innan startbesked kan ges måste sanering utföras. 

Strandskyddet upphävs då marken redan är ianspråkstagen och skiljs åt från 

källan till strandskyddet genom riksväg 25. 

 

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 området kan förtätas mer än i tidigare planer. Dock införs 

det begränsningar med hänsyn till hälsa och säkerhet. 
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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 december 2017 

Samråd december-januari 2017-2018 

Beslut om granskning februari-mars 2018 

Granskning mars-april 2018 

Antagande maj-juli 2018 

Laga kraft juli-augusti 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. 

 

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på 

fastighetsägarens initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren. 

 

Huvudmannaskap 

Lessebo kommun är huvudman för allmän plats. 

 

Avtal 

Planavtal 

 

Ansvarsfördelning och konsekvenser 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 
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Plan- och miljöenheten 

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 

Fastighetsförändring 

 Del av Sofielund 7, i nedanstående karta 1, ska överföras till Lessebo 9:1. 

 Del av Nordslund 4, i nedanstående karta 2, ska överföras till Lessebo 9:1. 

 Del av Nordslund 4, i nedanstående karta 3, ska överföras till Nordslund 2. 

 Del av Sofielund 7, i nedanstående karta 4, ska överföras till Nordslund 2. 

 Del av Sofielund 7, i nedanstående karta 5, ska överföras till Lessebo 9:1. 

 Del av Lessebo 9:1, i nedanstående karta 6, ska överföras till Nordslund 2. 

 

 
Markeringar är endast ungefärliga. 

 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning söks av kommunen och bekostas av respektive fastighetsägare. 

 

Ledningsrätt 

Ledningsrätt ska bildas för de ledningar som saknar men som är markerade med 

u-område, exempelvis för Nordslund 3. 

 

Fastighetsägare 

Berörda fastighetsägare framgår av texten ovan. 
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Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 

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

miljönämnden. 

 

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

Då planområdet delvis är exploaterat är en geoteknisk undersökning endast 

nödvändig i samband med exploatering av ny mark. 

 

Vatten och avlopp 

Ledningar för både vatten och avlopp går i Ingenjörsgatan samt genom 

parkeringen vid Gula skolan. Ledningarna beläggsmed ett 4 meter brett u-område 

och prickmarksområde där ledningen är i mitten. 

 

Ledningar 

Fjärrvärmeledningar går genom planområdets östra och norra del. För de ytor där 

fjärrvärmeledningarna går läggs ett 4 meter brett u-område ut. Samma gäller för 

de elledningar som är allmännyttiga. En stor del av elledningarna går i gatan. 

 

Fjärrvärme, el och tele 

Anslutning sker mellan fastighetsägare och huvudman för respektive teknisk 

infrastruktur. 

 

Dagvatten 

Stora delar av planområdet är i dagens läge bestående av grönytor. Detta kommer 

fortsätta även genom planförslagets genomförande vilket medför att majoriteten 

av dagvattnet kommer tas om hand genom infiltration. 

 

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), Kjell Kågestad (byggnadsingenjör) 

 

Plan- och miljönämnden 

2018-04-10 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 


