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Detaljplan för del av Lessebo 9:1, Lessebo,
Lessebo kommun, Kronobergs län
Planbeskrivning

Figur 1 – Kartan visar planområdets läge. Avgränsningen är inte exakt

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN juli 2021

Inledning
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en
plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt
den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå
konsekvenserna av planens genomförande. Plankartan är den handling som är juridiskt
bindande och anger till exempel vad som skall vara allmän platsmark, kvartersmark
(privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till grund för
kommande bygglovsprövning. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen
rättsverkan. Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan
för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan
eller inte. Om kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande
miljöpåverkan behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Planhandlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
•
•
•

Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på
samhällsbyggnadsförvaltningen

Planens syfte och huvuddrag
Lessebo kommun växer och det ska finnas möjlighet att bygga bostäder i olika delar av
Lessebo med olika boendeformer. Detta för att möta befintlig efterfrågan och framtida
behov eftersom kommunens invånarantal förväntas öka. Syftet med detaljplanen är att
skapa möjlighet för bostäder i olika former samt möjliggöra för vårdändamål utmed
Vintervägen i de nordöstra delarna av Lessebo. Detaljplanen medför en förtätning i
befintligt område som redan har utbyggd infrastruktur i form av gator och VA. Planens
flexibilitet syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter över tid.

Planprocessen
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse.
Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för
granskning. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten
som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter.
Planbesked

Beslut

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Figur 2 - Processen vid standardförfarande

Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden
sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som
inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att
överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen.
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Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har
anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När planen har vunnit
laga kraft börjar bestämmelserna gälla och den blir juridiskt bindande.

Planens läge, areal och markförhållanden
Planområdet är beläget i nordöstra delen av Lessebo och ligger söder om Industrigatan
längs med Vintervägen. Fastigheten Lessebo 9:1 som detaljplanen berör ägs av Lessebo
kommun och den i planområdet ingående marken har en areal av cirka 4 hektar.

Figur 3 – Översiktskarta för planområdets läge i relation till omgivningen. Planområdets ungefärliga
utbredning markerad med röd streckad linje

Tidigare ställningstaganden
Övriga kommunala beslut
Kommunstyrelsen tog beslut 2020-10-01 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.
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Översiktsplan
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som
”Framtida bostäder och offentlig verksamhet”. Planförslaget följer översiktsplanens
intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Figur 4 – Markanvändningskarta
från gällande översiktsplan där
planområdet ”BOL3” är utpekat för
bostadsändamål och offentlig
verksamhet.

Detaljplaner som berör planområdet
För planområdet finns det ingen gällande detaljplan. Det har tidigare funnits en
detaljplan från 1979 som pekade ut området för bostäder men denna har aktivt blivit
upphävd. Planområdet gränsar i söder till följande detaljplan: ”Detaljplan för Lessebo
9:1”, lagakraftvunnen den 21 november, 2016. Detaljplanen medger användning BD
(bostäder, vård/LSS-boende) i högst två våningar.

Figur 5 – Bilden visar ett urklipp ur detaljplanen som angränsar planområdet.
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Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
För att möta den förväntade befolkningsutvecklingen i linje med Lessebo kommuns
målsättning är kommunen i behov av fler bostäder. Planförslaget innebär en förtätning
med nya bostäder, huvudsakligen genom att en del orörd skogsmark, både löv- och
barrskog söder om Industrigatan och väster om Vintervägen tas i anspråk för
bebyggelse. Planområdet utgör ett strategiskt bra läge för förtätning och byggnation
eftersom befintlig infrastruktur i form av vatten, avlopp, gator, gång- och cykelvägar är
redan utbyggt i närområdet och kan då användas utan kostsamma nyinvesteringar.
Kommunen är medveten om att skogsmarken minskar i omfattning men konstaterar
samtidigt att en stor del av befintlig vegetation inom planområdet ska behållas och
sparas i så stor utsträckning som möjligt. Skogsmarken som tas i anspråk för bostäder är
idag lågt använd och bedöms inte innehålla några höga natur- och rekreationsvärden.
Det område som ianspråktas är en mindre del av ett större skogsområde och därför är
bedömningen att påverkan för allmänheten är liten. Detta bedöms därför inte medföra
någon avsevärd förändring för helheten eftersom mängden naturmark fortsatt är hög i
området. Kommunens bedömning är att det allmänna intresset av att bygga och skapa
plats för fler bostäder i detta fall väger tyngre än ett bevarande av den berörda
skogsmarken.

Förutsättningar
Befintlig bebyggelse
Planområdet är idag obebyggt. På de angränsande fastigheterna är bebyggelsen i form
av bostadsbebyggelse i villakaraktär med tillhörande trädgårdar och
komplementbyggnader. Området uppvisar en blandning av material, färg och skala.
Träpanel är det mest förekommande fasadmaterialet, men det finns även inslag av bland
annat tegel och puts. Större delen av husen i närområdet är uppförda i en till två
våningar med inredda vindar som är av varierade ålder och storlek.

Figur 6 – Foton visar intilliggande bebyggelse
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Geotekniska förhållande
Enligt Statens Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i och omkring
planområdet av sandig morän med jordlager som har medelhög genomsläpplighet. Det
förekommer dock även viss berggrund. I den norra delen av planområdet består
bergarten av ryolit och i söder av granit. Jorddjupet i planområdet bedöms vara 3–5
meter. Med tanke på den uppskattade jordarten och jorddjupet bedöms marken ha bra
hållfasthetsegenskaper och bra genomsläpplighet. Detta bör inte medföra några problem
för eventuell bebyggelse eftersom bebyggelse kommer vara av en lättare karaktär med
fokus på bostad. Vid ny byggnation kan geotekniska undersökningar behöva tas fram.
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
Det finns inga uppgifter som tyder på att det inom planområdet skulle förekomma risk
för ras eller skred. Inga kända förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar
finns i anslutning till området. Markfuktigheten i planområdet är relativt lågt. Området
bedöms inte bli översvämningsdrabbat vid beräknade framtida 100-års flöden.

Figur 7 – Markfuktighetskarta där blå färg visar områden som förväntas ha högre markfuktighet. Bild tagen
från Skogsstyrelsens GIS-databaser
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Fornlämningar och kulturmiljö
Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade
fornlämningar inom det aktuella planområdet. Alla fornlämningar såväl kända som
okända är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering
eller andra markarbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska
arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Mark och vegetation
Planområdet består idag främst av skogsmark som till stor del domineras av löv- och
björkträd men som även har inslag av barrskog och granskog. Majoriteten av träden är
förhållandevis unga och därför inte så stora. Inom planområdet finns enstaka större
grova träd som bör ses som resurser och är värd att bevara så långt det är möjligt vid
framtida exploatering. Att bevara befintliga uppvuxna träd är av stor betydelse för
områdets karaktär men har också stor betydelse för dagvattenhantering vilket gör att
träd bör tas ned med försiktighet. För att undvika att träden skadas vid markarbeten och
utvecklas till riskträd är det viktigt att visa hänsyn till såväl stam som rötter. Träd kan
skadas på flera sätt vid arbeten, bland annat genom att rötter grävs av och påverkar
trädets stabilitet. Om marken runt trädet kompakteras av tunga fordon minskar
möjligheterna för de finare rötterna att ta upp syre. Den vegetation som finns i området
kommer i Naturdelen av plankartan att bibehållas i befintligt tillstånd för att
allmänheten och boende även i framtiden ska kunna använda området. Idag är området
svårt att nyttja för allmänheten då det inte är framkomligt för alla människor. Inom
planområdet finns inga uttalade naturvärden eller värdefull vegetation enligt
Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens sökdatabaser. I Artdatabanken
finns inga fynd under perioden 1950–2020 av rödlistade arter inom planområdet. Inga
speciella arter, träd eller signalarter påträffades vid det översiktliga fältbesöket i
området. Väster om planområdet finns däremot ett mindre avskärande dike som
genomkorsar skogspartiet i nordväst-sydvästlig riktning och används idag för att avleda
vatten från angränsande skogsmark. Detta dike hamnar utanför det aktuella planområdet
och bedöms inte ha några värden för allmänhetens tillgänglighet till strandnära lägen
eller för växt- och djurlivet. Kommunen bedömer att detta dike inte omfattas av
strandskydd.

Figur 8 – Bilderna visar vegetationen inom planområdet
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Marknivå
Större delen av planområdet är relativt flackt men på ett par ställen inom området finns
det några mindre branter. Enstaka stora block finns också i terrängen. Marknivåer inom
planområdet enligt bilden nedan varierar mellan cirka +165 och +161 meter.
Lutningsförhållandena är dock inte sådana att exploatering försvåras.

Figur 9 – Kartan med höjdpunkter inom planområdet

Markföroreningar
Marken inom planområdet är skogsmark och är sedan tidigare obebyggt. 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.
Masshantering
Schaktmassorna kommer återanvändas så långt det är möjligt på platsen.
Sprängstensmassor från området kommer förläggas i dess lågpunkter. Massorna
kommer att provtas för att kunna klassificera och hantera dem rätt. Massor som är
förorenade kommer behandlas på anläggningar med erforderliga tillstånd. Alternativt
deponeras på deponier som har erforderliga tillstånd. Då området inte är ianspråktaget
sedan tidigare bedöms det inte finnas några föroreningar i massorna.
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Offentlig och kommersiell service
Ingen kommersiell service finns inom eller i direkt anslutning till planområdet, men det
finns service inom närområdet (gång- och cykelavstånd). Centrala Lessebo ligger endast
1 km bort från planområdet och där finns bland annat en sporthall, skola för låg- och
mellanstadiet, bibliotek, Folkets hus, livsmedelsbutiker, restauranger och en vårdcentral.
Servitut
Planområdet berörs inte av några servitut.
Lek och rekreation
Då planområdet till största delen består av skog finns det få möjligheter till rekreation
på grund av tillgänglighet.
Tillgänglighet och kollektivtrafik
Den närmsta hållplatsen för busstrafik nås inom cirka 700 meter från planområdet.
Denna trafikeras av regionbuss med god turtäthet.
Riksintresse
Området berörs av riksintresse för totalförsvaret (lågflygningsområde med
påverkansområde). Planförslaget innefattar inga höga objekt som kan påverka
flygsäkerheten och bedöms därför inte ha någon negativ inverkan på riksintresset.
Vattenskyddsområde
Planområdet ligger inte inom något vattenskyddsområde.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Planområdet ligger utanför LIS-områden.
Strandskydd
Strandskydd gäller för sjöar och vattendrag enligt 7 kapitalet i Miljöbalken. Strax
utanför den västra delen av planområdet rinner ett litet vattendrag, Hässlebäcken som
går genom skogsområdet i nordväst-sydvästlig riktning och den är som bredast cirka 1,5
meter. Då det inte finns en skarp gräns mellan naturliga och artificiella vattendrag är det
inte möjligt att göra något generellt uttalande att just detta vattendrag omfattas av
strandskydd eller inte. En sådan bedömning görs istället från fall till fall.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i ett tidigt skede haft kontakt med Länsstyrelsen i
Kronobergs län för att klargöra vattendragets karaktär och om detta ger upphov till ett
strandskydd eller inte. Länsstyrelsen har vid granskning av vattendragets längd (relativt
kort), var det börjar (vid landsvägen) samt formen på det (uträtat och tydligt) i
Länsstyrelsens GIS-databas. Länsstyrelsen har bedömt att detta rör sig om ett dike, se
gul färg i figur 10 på nästa sida. Detta dike används idag för att avleda vatten från
angränsande skogsbruksmark och i viss mån även hanterar dagvatten från närliggande
bostadsområden. Vid platsbesök kunde det konstateras att diket har grumligt vatten med
en begränsad vattenföring förutom vid perioder med omfattande nederbörd. Diket och
omgivande miljö bedöms inte ha några egentliga naturvärden och vegetationen vid diket
är densamma som övriga delar av skogsområdet. Varken värdefulla, ovanliga eller
känsliga arter vilka skulle kunna indikera ett naturligt vattendrag har kunnat påvisas
eller observerats.
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Figur 10 – Kartan över planområde och sträckning av dike

Hänsyn tas till det befintliga diket genom att en remsa planläggs som naturmark
”NATUR” i plankartan längs med planområdets västra fastighetsgräns. Grönområdet
ska fungera som en barriär som markerar den avgränsning som gäller mellan det
befintliga diket och det aktuella området som ska exploateras. Utgångsläget är ett
avstånd på cirka 20 meter från angränsat dike och den delen lämnas orörd. Det aktuella
diket är av sådan ringa art att den inte är dokumenterad i VISS (vattenkarta över
vattenförekomster).
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Med hänsyn till ovan information bedömer kommunen att strandskyddsdispens inte
gäller för detta dike på grund av att det är ett så kallat artificiellt dike. Ett dike är inte ett
vattendrag i strandskyddets mening och således ger det inte upphov till ett
strandskyddsområde. Kommunen hänvisar till Mark- och miljööverdomstolen dom;
målnummer M 10756-14 (2015-06-11).

Figur 11 – Foton som visar diket väster om planområdet, vilket kommunen inte bedömer omfattas av
strandskydd

Gator och biltrafik
Planområdet kommer vara möjligt att nå via Vintervägen för biltrafik. Vintervägen är en
mindre asfaltsbelagd kommunal väg med hastighetsgränsen 40 km/tim. Vintervägen har
en gatubredd på cirka 8 meter utan strikt trafikseparering, men hastigheterna är låga och
trafiksäkerheten bedöms vara god. En mindre rondell/vändplats finns i området för att
möjliggöra vändning utan att köra in på fastighetsmark. Övriga gator utanför
planområdet utgör lokalgator.

Figur 12 – Bilderna ovan visar Vintervägen
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Gång- och cykelleder
I närheten av planområdet finns befintliga gång- och cykelleder. Kartan nedan är ett
utdrag av översiktsplanen för Lessebo samhälle. De gröna stråken visar gång- och
cykelleder inom samhället.

Gång- och cykelleder
Planområde

Buller
Riksdagen har fastställt riktvärden för buller från spårtrafik och vägar som inte bör
överskridas vid nybyggnation av bostäder. Värdena ska även tillämpas för skolor,
förskolor, vårdlokaler och liknande. Gällande bullerriktvärden är 60 dBA ekvivalent
ljudnivå vid bostadsbyggnaders fasader. Vid uteplats gäller 50 dBA ekvivalent ljudnivå
samt 70 dBA maximal ljudnivå.
Planområdet påverkas inte av några höga bullernivåer skapade av varken järnväg eller
vanlig biltrafik. Den närmsta källan till buller är väg 25 som går igenom Lessebo
samhälle men vägen ligger på ett avstånd av cirka 300 meter från planområdets västra
del. Sträckan genom Lessebo tillåter en hastighet på 40 km/tim. Enligt Boverket krävs
det vid denna hastighet och vid ett avstånd på 300 meter att medeldygnstrafiken är
75 000 bilar för att bullernivån ska komma upp till 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en
bostadsbyggnads fasad. Enligt den nationella vägdatabasen ligger dygnstrafiken mellan
4001–8000 fordon. Detta ger en bullernivå under 50 dBA för det aktuella planområdet,
vilket är under riktlinjerna för när åtgärder behöver utformas.
Den andra bullerkällan som också kan förväntas ge upphov till viss risk för
bullerstörning är Vintervägen. Vintervägen är en kommunal lokalgata som finns direkt
öster om planområdet. Den är asfalterad och har en för sitt ändamål lämplig standard.
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För Vintervägen har det gjorts en uppskattad trafikmätning som visar att Vintervägen
idag har en uppskattad årsmedelsdygnstrafik (ÅDT) på cirka 459 fordon/dygn, varav
antalet lastbilar är 14/dygn (Sierzega, mätår 2017). Hastighetsbegränsningen på
Vintervägen är 40 km/tim, vilket ger bullernivåer på cirka 55 dBA ekvivalent ljudnivå
vid en bostadsbyggnads fasad 10 meter från vägen enligt Boverkets skrift ”Hur mycket
bullrar vägtrafiken?”. Detta innebär att bullervärdena håller sig inom de ramar som gör
att ljudnivån vid bostadsfasad är acceptabel, men uteplats bör ordnas väster om
eventuellt tillkommande bostadsbyggnad på fastigheten för att uppfylla kravet på buller
vid uteplatser. En viss ökning av biltrafiken kan antas ha skett från detta mättillfälle,
men med hänvisning till att inga stora förändringar skett i närområdet bedöms
trafikökningen som marginell. Eftersom trafikmängden är förhållandevis liten anses
denna beräkning vara tillräcklig och kommunen gör bedömningen att ingen särskild
utförlig bullerutredning behöver tas fram.
Norr om planområdet går Industrigatan som är en kommunal lokalgata med skyltad
hastighet på 40 km/tim. Den används framförallt av boende i närområdet. Det finns inga
uppmätta trafikmängder på den aktuella vägen. Enligt ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”
från Boverket genererar en uppskattad trafikmängd på 1 200 fordon per dygn (högt
räknat) och skyltad hastighet 40 km/tim samt ett avstånd om 15–20 meter från vägmitt
(lägsta angivna parametrar) en ekvivalent ljudnivå om 50 dBA till följd av trafiken.
Detta är under riktvärdena för buller vid bostadsbyggnader/uteplatser.

Planförslag
BD (Bostäder/Vård) utmed Vintervägen
Kvartersmarken har i detaljplanen användningen bostäder och vård, betecknas på
plankartan med BD. Beteckningen innebär att det är olika användning i olika plan.
Bestämmelserna är avsedda att i första hand tillåta bostäder (flerbostadshus/lägenheter).
Bestämmelsen vård D ger flexibilitet i framtiden om vårdbehovet ökar eller annan
kommunal verksamhet som är att betrakta som vård blir aktuellt. Genom att använda
planbestämmelsen BD ges även möjlighet för dem som behöver mer vård att bo i
området. Vilken typ av vårdboende det handlar om regleras dock inte i planförslaget
utan det avgörs under bygglovsskedet mot bakgrund av det behov som bedöms som
störst. Nedan följer en beskrivning av vad de olika beteckningarna innebär och hur de
kan användas.
B, Bostäder – Med ändamålet bostäder eller bostadsändamål menas även
bostadskomplement av olika slag. Boendet är verksamhetens huvudsyfte och ska
dessutom ha varaktig karaktär. I begreppet bostäder ingår flerbostadshus (lägenheter),
kedjehus och liknande. I användningen ingår även bostadskomplement som parkering,
tvättstuga, lekplats, miljöhus och likande.
D, Vård – Vårdändamålet innefattar all slags vårdverksamhet både offentlig och privat
som avser människor och bedrivs i särskilda lokaler. I användningen ingår även
kompletterande verksamhet till den huvudsakliga användningen till exempel restaurang,
parkering, kontor och liknande.
Byggrätten för bostäder och vård är 35% av fastighetsarean och fastställs på plankartan
genom egenskapsbestämmelsen ”e1”. Omfattningen av byggrätten motiveras utifrån
centralt och attraktivt läge med möjlighet till förtätning. Här blir andelen kvartersmark
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cirka 35 000 m2 stor (naturområdet är ej inräknat). Detta är en generös byggrätt som ger
verksamheterna möjlighet att utvecklas i takt med att behovet ökar. Flerbostadshus och
vårdändamål föreslås uppföras med en högsta byggnadshöjd på 13,0 meter, vilket
möjliggör fyra våningar, beroende på hur byggnaderna och takkonstruktionen utformas.
Friliggande enbostadshus/radhus/parhus och kedjehus tillåts ha en högsta byggnadshöjd
på 6,5 meter, vilket tillåter byggnader i två våningar. Byggnadshöjd avser avståndet
mellan markens medelnivå till skärningen mellan fasadplanet och ett plan med 45
graders lutning inåt byggnaden som berör byggnadens tak. Kvartersmarken förses med
prickmark (mark som inte får förses med byggnad) intill angränsande gata för att
säkerställa trafiksäkerhet. Källare får inte byggas på grund av markförhållandena, detta
regleras med ”b1”. En planbestämmelse om att 1 500 kvadratmeter är minsta
fastighetsstorlek föreslås för att säkerställa en ändamålsenlig indelning av fastigheterna,
vilket regleras med egenskapsbestämmelsen ”d1”. En bestämmelse ”b2” har lagts in i
plankartan som reglerar att minst 40 % av fastighetsarean ska vara genomsläpplig för
infiltration av dagvatten och får inte hårdgöras. På plankartan finns också en
planbestämmelse ”n1” som anger att marklov krävs för fällning av träd med en
stamdiameter över 25 centimeter. Sjuka träd eller träd som innebär uppenbar fara får tas
ner utan lov. Dagvatten ska omhändertas, renas och fördröjas lokalt inom den egna
fastigheten genom exempelvis infiltration innan det släpps ut till det kommunala
dagvattenledningar. Då omkringliggande bebyggelse varierar mycket i storlek och
utseende så finns inga krav i detaljplanen på hur bebyggelsen ska utformas i form, färg
eller material i syfte att inte låsa områdets utformning allt för mycket. Bebyggelsens
utformning och placering kommer att utredas vidare under bygglovsskedet.
Gator och trafik
Gatunätet är redan utbyggt i området och kommer inte att förändras. Detaljplanen
medför inga förändringar för gatunätet, gång- och cykelvägar. In- och utfarter till det
nya planområdet planeras att ske från Vintervägen. Vägen klarar den trafikökning som
tilltänkt byggnation bedöms alstra.
Parkering
Förtätning av planområdet kan innebära en ökning av antalet bilar till följd av
tillkommande nya bostäder. Parkeringsplatser för bostads- och vårdändamål får endast
finnas inom kvartersmarken i detaljplanen. Ingen större allmän parkering planeras.
Parkeringsfrågan bevakas och hanteras i bygglovsskedet.
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Dagvatten
Dagvatten är det tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar
och andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Enligt SGUs
genomsläpplighetskarta har området medelhög genomsläpplighet vilket ger möjlighet
till viss infiltration av dagvatten.

Figur 13 – Genomsläpplighetskarta från SGU, gul färg utgör medelhög genomsläpplighet

Tillkommande dagvatten från planområdet planeras att anslutas till befintligt
dagvattennät. Kommunala ledningar för bortförsel av dagvatten finns i Vintervägen.
Kapacitet finns för att ansluta planområdet till det kommunala dagvattennätet, men kan
även alternativt ske genom lokalt omhändertagande inom kvartersmarken i den
utsträckning det är möjligt innan det leds till det kommunala nätet. För planområdet bör
inriktningen vara att dagvattnet renas lokalt med naturliga metoder, som infiltration i
marken. Detta i syfte att minska sårbarheten vid eventuella extrema nederbördsmängder
och för att minska påverkan på vattenkvalitén i recipienten dit utloppet sker. En hög
andel vegetationsbevuxen mark är fördelaktigt. Då skapas goda förutsättningar för
rening och vattenavgång med vegetationens hjälp. Detta kan uppnås på olika sätt genom
att exempelvis bevara vegetation och anlägga porösa ytor för parkeringar. En
genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt och bidra
med flödesutjämning och rening av dagvatten. Grus, hålstensbeläggning, beläggningar
med genomsläppliga fogar och genomsläpplig asfalt är några beläggningsexempel som
möjliggör infiltration av dagvatten.
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Om det planeras gröna ytor eller planteringsytor bör dessa utformas för att ta hand om
dagvatten. Ytan ska luta bort från eventuellt tillkommande byggnader. Enkla
infiltrationsytor skapas genom att stuprörets utkastare leder ut vattnet via betongplattor
till en gräs- eller planteringsyta. Regnbäddar kan utformas upphöjda för att hantera
takdagvatten men kan också vara nersänkta och då ges möjlighet att även hantera
markvatten, se figur 14.

Figur 14 – Exempel på avledning till gräsyta, kv. Inspektoren Kalmar och exempel på växtbädd från Nacka
kommun

En planbestämmelse ”b2” har lagts in i plankartan som reglerar att minst 40 % av
fastighetsarean ska vara genomsläpplig för infiltration av dagvatten och får inte
hårdgöras. För att bevara miljön som träden på kvartersmarken skapar har krav på
marklov för fällning införts i planen och kravet på marklov för fällning gäller för träd
med en stamdiameter över 25 centimeter. I planförslaget bevaras delar av skogsmarken
och planläggs som ett naturområde, ”NATUR” med yta där dagvatten kan fördröjas,
vilket också säkerställer den funktion som ytan redan har i dagsläget. Skogsmarken som
kommunen äger utanför planområdet, likväl som de ytor som betecknas ”NATUR”
inom planområdet kan även användas som en plats för lokalt omhändertagande av
dagvattnet. Denna bestämmelse syftar till att möjliggöra lokal infiltration av dagvatten
men också för att säkerställa att området behåller sin naturkaraktär och väl smälter in i
landskapet. Dagvattnet från skogsmarken tar sig sedan vidare till ett avvattningsdike
”Hässlebäcken” och vidare ut i recipienten. Diket hamnar utanför det aktuella
planområdet och kommer även fortsättningsvis att fungera som en naturlig miljö för
rening av dagvatten.
Dessa ovan nämnda åtgärder anses vara tillräckliga för att bibehålla en god ekologisk
och kemisk status i recipienten som miljökvalitetsnormerna för vatten och
vattenförekomst kräver. Hur dagvattenhanteringen ska hanteras inom planområdet ska
behandlas och klargöras närmare i detalj inför bygglovsskedet.
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Ställningstagande och motivering
Miljökvalitetsnormer för luft och buller
Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda
människors hälsa och miljö. Inga ämnen som regleras enligt MKN bedöms överskridas
med en utbyggnad av området enligt planförslaget. Partiklar uppstår vid förbränning men
också vid slitage av bromsar, vägbanor och däck. Viktiga källor är vägtrafik,
energiproduktion och industrier. Tillkommande utsläpp utifrån föreslagen exploatering
bedöms som mycket liten. Då planområdet består av nästan endast skogsmark bedöms
luftkvalitén vara i bra skick. Planförslaget bedöms inte innebära någon försämring av
luftkvaliteten eftersom de föreslagna markanvändningar ”BD” som planen tillåter
endast medför en mindre ökad biltrafik i området. Det är därmed inte tillåtet med någon
form av industri eller dagligvaruhandel som bidrar till många transporter. Då
planförslaget endast rör ett mindre antal bostäder lokaliserade intill ett tättbebyggt
område bedöms bidraget till luftkvalitén från bostäderna enligt planförslaget bli
försumbart liten. Området kommer att trafikmatas från befintliga vägar som har en
relativt begränsad trafikmängd och området lämpar sig för boende och vård.
Planområdets läge, låga trafikflöden, hastighet i anslutning till planområdet bedöms
medföra låga halter av ämnen/partiklar. Närheten till service, kollektivtrafik, gång- och
cykelvägar är en faktor som skapar större möjlighet för fler att välja ett annat färdmedel
än just bil, vilket leder till att halterna ännu mer hålls nere. Naturområdet och övrig
växtlighet inom området hjälper till att ta hand om eventuella luftföroreningar.
Miljökvalitetsnormen för luft kommer inte påverkas nämnvärt.
Miljökvalitetsnormer för vatten
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har
Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt
åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten.
Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och
vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk
status ska nås 2021.
Huvudavrinningsområde är Ronnebyån. Recipienten och vattenförekomsten för
dagvattnet från planområdet är Lesseboån; Öjen-Läen. Miljökvalitetsnormen och
kvalitetskraven är god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus. Enligt
VISS statusklassning 2017 är den sammanvägda ekologiska statusen för
vattendragsförekomsten Lesseboån; Öjen-Läen klassad till dålig status. Klassningen
baseras på statusen för fisk som har klassats till måttlig status och konnektivitet dvs
passerbarhet för fisk som klassats till dålig status pga påverkan av vandringshinder och
rensning. Hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd har klassats till
otillfredsställande status, men det är osäkert hur dessa parametrar påverkar den
ekologiska statusen. Statusen för näringsämnen är klassad till måttlig status pga höga
fosforhalter och att vattenförekomsten påverkas av avloppsreningsverk och industri.
Statusen för krom och zink har klassats till god status och statusen för arsenik visar på
måttlig status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska ha god ekologisk status
2027. Vattenförekomsten har fått tidsfrist till 2027 då den inte omfattas av något
områdesskydd eller är utpekad som nationellt värdefull. Skälet till tidsfristen är orimliga
kostnader på grund av otillräcklig lagstiftning och administrativ kapacitet att genomföra
åtgärder.
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Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status då gränsvärdet för bly överskrids. Det
är oklart vilka åtgärder som är möjliga och mest kostnadseffektiva för att nå god kemisk
status. Vattenförekomsten får därför tidsundantag 2021 eftersom det är tekniskt
omöjligt. Utöver halten bly överskrids gränsvärdena för kvicksilver flamskyddsmedel
med påverkan på miljön (PBDE). Kvalitetskravet är att uppnå god kemisk ytvattenstatus
med undantag för kvicksilver och PBDE. I Sverige överskrids dessa gränsvärden i fisk i
samtliga vattenförekomster. Då det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att
åtgärda problemet är kvicksilver och PBDE undantagna i form av mindre stränga krav.
Krav ställs istället på att halten av kvicksilver och PBDE inte får öka.
Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att
verksamheten som planen tillåter är av en begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan.
Planområdet består i dagsläget av obebyggd skogsmark. En större mängd dagvatten
kommer alstras när området exploateras och hårdgörs. Kommunala vatten- och
avloppsledningar finns utbyggda i Vintervägen. Vatten som inte tas upp av växter, jord
eller avdunstar leds via dagvattenrör till det kommunala dagvattennätet som finns i
Vintervägen. Rening och fördröjning av dagvattnet måste ske inne på fastigheten innan
det lämnar området. I planförslaget föreslås en rad olika åtgärder för rening och
fördröjning, så som genomsläppliga markbeläggningar, växtbäddar, gröna ytor och
gröna tak. Möjligheten att ta hand om dagvattnet inom området bedöms som mycket
god. Planbestämmelser har införts på plankartan för att säkra att tillräckliga åtgärder
anordnas för att inte överskrida riktvärdena eller öka mängden föroreningar från
planområdet. Genom dessa begränsningar möjliggörs lokalt omhändertagande av
dagvatten där vattnet har möjlighet att både fördröjas och renas genom infiltration i
gröna ytor ovanför marken. Detta medför att dagvattnet renats innan det når recipienten
och bedöms därför inte medföra någon påverkan på de biologiska eller fysikaliskakemiska faktorerna. De negativa effekterna bedöms dock som marginella.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Planområdet är av begränsad omfattning men
innebär ändå en förändring för de närboende. Lessebo kommun har genomfört en
undersökning och bedömer att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan. En
särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken kommer inte att
upprättas eftersom planen inte innebär någon betydande påverkan på miljö, hälsa,
säkerhet, hushållning av mark och vatten. Detaljplanen innebär en utveckling och
förtätning i redan befintlig bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande
och god resurshållning samt utnyttjande av befintlig infrastruktur. Området är
strategiskt viktigt att utveckla då det är en del av själva tätorten Lessebo snarare än ett
område i utkanten av samhället. Detta innebär att inga stora och kostsamma
investeringar behöver göras i samband med nybyggnationerna, vilket följaktligen
innebär att det inte förordas några väsentliga ingrepp i naturen för ett
plangenomförande. För närboende kommer en nybyggnation enligt planförslaget
innebära en påtaglig förändring gentemot tidigare. Bedömningen är dock att
markområdet inte har brukats för rekreation eller dylikt på ett sådant sätt att
planförslaget innebär att många människors vistelse- eller rekreationsytor förtas.
Eftersom detaljplanen är flexibel är det svårt att veta vilken typ av verksamhet som
kommer att etablera sig inom planområdet samt vilken trafikmängd det för med sig.
Möjliggörandet av ändamål som vård och bostäder, kan medföra ett ökat trafikflöde på
Vintervägen, men påverkan på närliggande bostadsfastigheter anses vara marginell. Den
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ökning av trafik som kan väntas i och med planförslaget bedöms inte påverka
trafikbullernivåerna i sådan grad att lämpliga åtgärder inte kan vidtas om behovet
uppstår. Trafiksituationen kan även regleras med bland annat fysiska farthinder om
behov finns. Planförslaget bedöms ha goda förutsättningar att möjliggöra en bra
boendemiljö med nära tillgång till natur och allmänna kommunikationer. Området
ligger relativt nära centrum i Lessebo med både offentlig och kommersiell service inom
räckhåll. Konsekvensen av planförslaget blir att obebyggd mark tas i anspråk för
bebyggelse vilket innebär att en stor del av skogen inom området kommer behöva
avverkas. Planområdet berörs inte av några dokumenterade bevarandevärda områden för
natur- och kulturmiljö. Inga fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GISdatabas eller områden som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar
eller utpekade värdefulla naturvärden som berörs. Genom att skapa ett naturområde
mellan Hässlebäcken och bebyggelsen säkerställas att ingen negativ påverkan på bäcken
förekommer. Planförslagets genomförande bedöms inte heller innebära ökad risk för
människors hälsa och säkerhet. Detaljplanen följer intentionerna i gällande
översiktsplan. Planförslaget kommer inte att medföra att miljökvalitetsnormer avseende
vatten- och luftföroreningar försämras eftersom planen inte tillåter etablering av
tillståndspliktig verksamhet som kan förorsaka spridning av föroreningar.

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
Planförfarande
Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900).
Översiktlig tidplan för genomförande
Samråd
november 2020
Granskning

mars 2021

Antagande

maj 2021

Laga kraft

juli 2021

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär
stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.
Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när
erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen
föranleder sådana åtgärder.
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Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens
initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.
Huvudmanskap
Lessebo kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att
kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden.
Avtal
Inget avtal krävs för framtagandet av detaljplan.
Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.

Fastighetsrättsliga frågor
Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.
Fastighetsägare och fastighetsbildning
Kommunen är fastighetsägare av planområdet. Planförslaget medger att cirka 3 hektar
av nuvarande skogsmark ändras till kvartersmark för bostäder och vårdändamål.
Kommunen avser genom lantmäteriförrättning avstycka och försälja hela eller delar av
kvartersmaken (BD) inom detaljplanen för att bilda ny/a fastigheter. Dessa åtgärder kan
genomföras när detaljplanen vunnit laga kraft. Behovet bedöms inte finnas att reglera
fastighetsindelning i detaljplanebestämmelser.
Mark för allmän platsmark kommer även fortsättningsvis att ägas av Lessebo kommun.
För fastighetsbildningsåtgärder i samband med eventuella framtida avstyckningar eller
dylikt står och ansvarar respektive fastighetsägare för. Inom avstyckad fastighet/-er
bekostar respektive fastighetsägare utbyggnad av Va-ledningar från en anvisad
anslutningspunkt av Va-huvudman och Va-avgifter tas ut enligt gällande taxa.
Fastighetskonsekvenser
Skogsmark kommer att övergå till kvartersmark för bostäder och vård.
Ledningar
Området är inte sedan tidigare exploaterat vilket innebär att det inte finns några
ledningar dragna för området. Ledningar för både vatten och avlopp går längs med
Vintervägen. Prickmark som innebär att marken inte får förses med byggnad införs
närmast gatumarken i norr och öster.
Inom området har E.ON ett befintligt elnät som består av markförlagda
lågspänningskablar och ett flertal kabelskåp utmed Vintervägen och Industrigatan. Samt
i den södra delen har E.ON en mellanspänningskabel. För elledning i mark får byggnad
eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner
uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får utan
ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför kablar, så
att reparation och underhåll försvåras. Kablar får inte byggas över eller byggas in.
Eventuella kostnader i samband med planens genomförande såsom flyttningar, skador
eller ändringar av E.ON:s anläggning bekostas av exploatören. På plankartan sätts ut ett
4 meter brett u-område med markkabeln i mitten. Det betyder att detta område ska vara
tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar och får därför inte förses med
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byggnad. Inom u-område får ingen verksamhet eller åtgärder vidtas som kan hindra
eller försvåra underhåll av ledningar. I detta område har även prickmark lagts till.

Ekonomiska frågor
Kommunala kostnader
Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande
detaljplan.
Anslutningsavgifter
Exploatören står för att uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis
flytt av ledningar, anslutningsavgifter och eventuella utredningar inom kvartersmark.
Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget ger möjligheter för positiva ekonomiska konsekvenser genom att utnyttja
befintlig infrastruktur och genom ett effektivt markutnyttjande. Fler invånare leder till
långsiktiga och positiva sysselsättningseffekter och upprätthåller ett ekonomiskt och
personellt underlag för olika former av kommersiell och offentlig service.

Tekniska frågor
Tekniska undersökningar
En geoteknisk utredning som undersöker den mark som avses omvandlas från natur- till
bostadsmark kan behövas vid bygglovsskedet.
Vatten och avlopp
Kommunala ledningar för både vatten och avlopp går längs med Vintervägen. Vid
exploatering bekostas fortsatt anläggning samt anslutning till det befintliga va-nätet av
respektive fastighetsägare.
Fastighetsägaren bekostar lokalt omhändertagande av dagvatten inom kvartersmark.
Kommunen bekostar lokalt omhändertagande av dagvatten från allmän plats.
Fjärrvärme, el och tele
I närheten av planområdet finns fjärrvärme, el och tele. Anslutning sker mellan
fastighetsägare och huvudman för respektive teknisk anläggning.
Avfall
Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan.

Barnperspektivet
Genomförandet av detaljplanen berör och påverkar barn då det föreslås att tillåta
bostäder med möjligheter för barnfamiljer att bo i. Genom förtätning av området
möjliggörs en blandad bebyggelse som kan medföra en socialt blandad befolkning.
Närheten till god infrastruktur, kollektivtrafik, vård med mera bedöms främja
möjligheten att bo kvar i området under olika skeden av livet. Bevarandet av naturmark
och närhet till kringliggande natur skapar goda förutsättningar för lek och rekreation,
vilket är positivt ur ett barnperspektiv. Detaljplanen anses vara förenlig med
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barnkonventionen eftersom det finns trygga och säkra gång- och cykelvägleder för barn
och vuxna att ta sig till och från planområdet. Det finns även tillgång till kollektivtrafik i
planområdets närhet. Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur
barnperspektivet. Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter
under planprocessen.

Administrativa frågor
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Detta är den kortaste
genomförandetiden en detaljplan kan ges och åren bestäms utifrån rimligheten att
genomföra planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla
fram till den tidpunkt då detaljplanen ändras eller upphävs.

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i
samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.
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