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2017-09-21 

Dnr: 2017.0073.214 

Antagandehandling 

 

Detaljplan för fastigheten Skruv 15:13 m.fl 
Skruv 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. 

 

 
Planområdet 

 

Handlingar 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Behovsbedömning 

Plankarta 

Granskningsredogörelse  

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 slutet av 2017. Om alla berörda grannar och sakägare 

ställer sig positiva till förslaget är det möjligt att förbise granskningen, genom att 

använda sig av begränsat förfarande.  

 

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 

Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för gata, bostad och 

grönområde. Syftet med planändringen är att verkligheten och detaljplanerna ska 

stämma överens med varandra för att säkerställa att vägen är rätt dragen sett ur 

ett juridiskt 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 verksamheten, bostäder, som 

planen tillåter är av en begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. 

 

I närområdet finns det inga kända industrier eller andra verksamheter som kan 

påverka genomförandet av planen. 

 

Plandata 

Läge och areal 

Planområdet är beläget i sydöstra Skruv, vid Gåsamålavägen. Planområdet 

omfattar ca 33 440m2. 

 

Markägare 

Skruv 15:4 Eva Gunbritt Carlsen 

Skruv 31:1 Bo Peter Gill 

 Lena Bodil Katarina Gill 

Skruv 15:15 Lars Gustaf Lennart Gustafsson 

Skruv 15:3 Jonny Tom Krister Johansson Guzman 

Skruv 15:5 Marcus Ingemarsson 

Gåsamåla 1:4 Ylva Petersson 

 Ronny Petersson 

Skruv 53:1 Kent Elm 

 Mari Elm 

Skruv 15:14 Bertil Gösta Henrik Andersson 

Skruv 12:75 Lessebo kommun 
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Gåsamåla 1:3 Anders Ingmar Axelsson 

Skruv 15:13 Lessebo kommun 

Skruv 15:9 Lessebo kommun 

Skruv 15:8 Ann-Britt Bergqvist 

Skruv 15:11 Ola Rydell 

 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan antagen 2010-06-14 pekar ut det aktuella området. När 

översiktsplanen skrevs fanns det en önskan att utveckla närområdet till det 

aktuella planområdet för verksamheter. Det finns i översiktsplanen dessutom en 

föreslagen cykelväg som skulle förbinda badplatsen med skolan. 

 

Förslaget till ny detaljplan tar inte ställning till någon av dessa utpekningar utan 

dessa är fortfarande möjliga efter planens antagande. 

 

Detaljplaner 

För planområdet finns följande detaljplaner: 

 Område vid Gåsamålavägen, laga kraft 1975-12-08, upphävs genom 

detaljplanen 

 Stadsplan för Skruvs stationssamhälle, laga kraft 1956-12-17 

 

Kommunala beslut 

Plan- och miljönämnden tog beslut 2017-04-19 § 41 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 delvis av gräsytor med träd och annan vegetation. Den 

bebyggelse som finns är bostäder. Övrig hårdgjord yta består av Gåsamålavägen 

och Åbrovägen. Detaljplanen ger möjlighet till fler bostäder att byggas, men inom 

samma ytor som tidigare är planlagda. 

 

Geotekniska förhållande 

Området består delvis av morän, delvis av berg och delvis av isälvssediment. Vid 

exploatering kan det behövas en markundersökning för att undersöka markens 

beskaffenhet och bland annat bärighet. 

 

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. 
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Radon 

Planområdet ligger enligt gällande Översiktsplan inte inom ett område med känd 

radonförekomst. Om höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av 

marken 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 inte av några höga bullernivåer. 

 

Bebyggelse 

I planområdet finns det ett flertal byggnader. Samtliga av dessa är bostäder med 

tillhörande komplementbyggnader. I planförslaget kommer det endast vara möjligt 

att bygga bostäder längs med Gåsamålavägen. 

 

Offentlig service 

Lessebo samhälle har en vårdcentral, vilken ligger cirka 10 km bort. 

 

Kommersiell service 

I centrala Skruv finns det en matbutik. Ett större utbud finns i Lessebo samhälle. 

 

Tillgänglighet och kollektivtrafik 

Inom 600 meter från planområdet finns det en busshållplats där bussar till 

Lessebo 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 hur det ser ut i nuläget. Samtidigt får 

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

marken. 
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Gator och trafik 

Genom planområdet går det två kommunal gator, Gåsamålavägen och Åbrovägen, 

vilka ska finnas kvar. Dessa gator anknyter till Storgatan. 

 

Servitut 

Det finns ett servitut i området, vilket är en last. Detta är 07-IM1-73/367.1 och är 

ett avtalsservitut .  

 

Riksintresse 

Planområdet ligger inte inom något riksintresse. 

 

Strandskydd 

Planområdet berörs av strandskydd från Momålaån och Badsjön. För både ån och 

sjön är det generellt strandskydd, 100 meter, som gäller. Detta medför att för delar 

av planområdet kommer strandskyddet att behöva upphävas. De ytor som 

kommer beröras av upphävandet är de ytor som har varit planlagda tidigare. 

 

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. 

 

Detta uppfylls då den yta som berörs av upphävande redan har blivit bebyggd till 

stor del. Det är också den del som är bebyggd som ligger närmast respektive 

vattenlinje. det kommer lämnas en yta mellan bebyggelsen väster om 

Gåsamålavägen och Momålaån som är i linje med hur den planlagda 

kvartersmarken ser ut. Syftet med denna begränsning är att minska påverkan på 

Momålaån samtidigt som bostäderna och deras närområde kan fortsätta finnas 

kvar. 

 

Mot Badsjön ger detaljplanen inte utrymme för någon ny bebyggelse närmare sjön 

än vad Åbrovägen är placerad. På detta sätt bevaras ytan söder om Åbrovägen, 

närmast Badsjön, som skyddat område.  

 

Konsekvenser 

Behovsbedömning 

Planförslaget innebär ingen större förändring i hur området kommer användas i 

förhållande till dagens läge. Det finns redan idag både befintlig bebyggelse och 

planerad. Den planerade bebyggelsen kommer inte utökas utan vara samma. Det 

som planförslaget kommer ändra är hur den planlagda vägen är dragen då den 

inte har samma sträckning som verkligheten. 

 

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. 
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Planområdet berörs av strandskydd från Momålaån och från Badsjön, vilket för 

delar av planområdet kommer behöva upphävas. De delar där strandskyddet 

kommer upphävas för de områden som sedan tidigare är planlagda och 

ianspråktagna. 

 

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 Lessebo kommun blir juridisk huvudman för hela 

sträckningen av Gåsamålavägen. 
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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 augusti 2017 

Granskning september 2017 

Antagande oktober-november 2017 

Laga kraft december 2017 

 

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 

Särskiljningen mellan kommunalt och enskilt huvudmannaskap är illustrerad i 

plankartan i form av två rubriker, Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap 

respektive Allmän plats med enskilt huvudmannaskap. 

 

Avtal 

Planavtal 
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Ansvarsfördelning och konsekvenser 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 

 

Plan- och miljöförvaltningen 

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 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning söks och bekostas av respektive fastighetsägare. 

 

Fastighetsägare 

Berörda fastighetsägare framgår av texten ovan. 

 

Tomtreglering 

1961-10-26 antogs en tomtreglering för fastigheterna Skruv 15:5 och Skruv 15:8. I 

samband med planens antagande kommer denna reglering att upphöra att gälla. 

 

Gemensamhetsanläggningar 

För områden som i plankartan är markerade som allmänna platser med enskilt 

huvudmannaskap, exempelvis grönområden, är det respektive fastighetsägare 

som ansöker om bildande av gemensamhetsanläggning.  

 

Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 

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

miljönämnden. 

 

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

Då planområdet delvis är exploaterad i nuläget är en geoteknisk undersökning i 

samband med byggnation nödvändig för de delar som inte sedan tidigare är 

bebyggda. 

 

Vatten och avlopp 

Ledningar för både vatten och avlopp går i Gåsamålavägen och Åbrovägen. Vissa 

ledningar går över obebyggda fastigheter till bebyggda. För dessa ledningar 
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markeras det i plankartan med 4 meter brett u-område med ledningen i centrum 

och prickmark. 

 

Ledningar 

Fjärrvärmeledningar och elledningar finns i gatan. 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. 

 

Inga brännbara byggnader eller upplag får placeras närmare än 5 meter från 

transformatorstationen. 

 

Dagvatten 

Stora delar av planområdet är i dagens läge bestående av grönytor. Detta gör att, 

även vid eventuell exploatering, dagvatten kan tas omhand inom planområdet 

utan några ledningar.  

 

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 

2017-09-21 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 

Lessebo kommun 
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Bilaga 1: Planprocessen 

Planprocessen inleds när en begäran från en intressent om att få göra eller ändra 

en detaljplan inkommer till kommunen. Kommunen gör en översiktlig prövning av 

begäran och lämnar ett planbesked. Kommunen kan också ta initiativet att själv 

göra en ny detaljplan.  

 

Handlingar görs och skickas ut på samråd. Under samrådsskedet ska kommunen 

redovisa ett förslag till detaljplan. Förslaget ska bestå av en plankarta med 

tillhörande bestämmelser. Till plankartan ska det finnas en planbeskrivning som 

ska innehålla de uppgifter som behövs för att man ska kunna tolka, förstå och 

genomföra planen. I utökat förfarande inleds processen med ett program som 

behandlar kraftig miljöpåverkan och som samråds med länsstyrelsen.  

 

När eventuella justeringar efter samrådet har gjorts ställs planen ut för granskning 

under minst 3 veckor. Handlingarna kan även innehålla en sammanställning av 

inkomna synpunkter vid samrådet. Resultatet av granskningen redovisas i ett 

granskningsutlåtande. Vid enkelt förfarande finns inte granskningsskedet med. 

Efter eventuella mindre justeringar kan planen godkännas/ antas av Plan- och 

miljönämnden. Planer av mer komplicerad karaktär antas av Kommunfullmäktige 

efter godkännande i Plan- och miljönämnden. 

 

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt beroende på 

händelseutvecklingen under processens gång. En detaljplan vars arbete flyter på 

relativt obehindrat kan förväntas ta ungefär ett år.  

 

Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor från den dag då beslutet om antagande har 

tillkännagivits på kommunens anslagstavla. När planen vunnit laga kraft kan 

planen inte överklagas. 

 

Skiss över standardförfarande 

 
 

Skiss över begränsat förfarande 

 
 

Skiss över utökat förfarande 
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