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Granskningens genomförande 
Förslaget till ny detaljplan för Bergsrådet 13 m.fl. i Lessebo samhälle har varit ute för 
granskning under perioden 2017-12-18 till 2018-02-04. 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. Efter granskningen har det 
skett en del förändringar i planförslaget vilket gör att planen behöver sändas ut för en 
ny granskning innan den kan antas. 
 
Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under yttrandetiden har det inkommit 7 svar varav 4 har inneburit yttrande eller erinran 
mot förslaget. Nedan redovisas en sammanfattning av respektive yttrande samt ett 
bemötande till varje yttrande.  
 
Inkomna synpunkter 
E.ON 
I tidigare samrådsyttrande yrkade E.ON att ett u-område ska sättas ut för de befintliga 
högspänningskablar som utgår från stationen och vidare in på "Gata". Vi noterar att ett 
u-område är utsatt på plankartan inom kvartersmarken men då ledningen är en 
allmännyttig ledning så önskar vi att det i plankartan även sätts ut ett 4 meter brett u-
område i den allmänna platsmarken. 
 
Bemötande 
Inom det som är planlagt för TORG läggs u-område ut även på den allmänna platsen. 
Inom övrig allmän plats läggs inga u-områden ut för el-ledningar då det inte kommer 
placeras några byggnader inom de områdena. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inget att erinra. 
 
Bemötande 
Kommentaren noteras. 
 
Lantmäteriet 
Bestämmelserna under administrativa bestämmelser har en tydlig karaktär 
av egenskapsbestämmelser och dess påverkan vid genomförande av 
detaljplanen kan skapa problem. 
 
Bemötande 
Planbestämmelserna ses över och förtydligas. 



4(6) 
Dnr: SBN 2019/10-214 

Länsstyrelsen 
I planbeskrivningen anges att miljökvalitetsnormer för luft och vatten inte 
överskrids. Kommunen redovisar att dagvattnet leds via ledningar till ett 
skogsområde norr om Lesseboån. Länsstyrelsen saknar en redovisning samt en 
beskrivning av hur dagvattnet ska hanteras för att gällande MKN för recipienten inte ska 
påverkas. 
 
Trafikmängden och bullernivåerna i bullerberäkningen har uppdaterats enligt 
synpunkter till samrådet. Bullerkartorna med tillhörande text redovisas i 
planbeskrivningen. Den beräknade ekvivalenta nivån behöver dock presenteras som ett 
medelvärde per dygn i enlighet med förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
(2015:216).  
 
Bemötande 
Den största ökningen av dagvatten kommer bli genom torgytan samt den nya 
föreslagna bebyggelsen på Bergsrådet 13. Torgytan samt ytan närmast riksväg 25 som 
är tänkt som parkering till det planerade flerbostadshuset har i plankartan fått 
bestämmelser som reglerar att max 70 % av ytan får hårdgöras. Detta görs för att kunna 
infiltrera dagvatten och därmed minska flödet ut från planområdet samt att en rening 
kan ske.  

Det dagvatten som bildas inom planområdet går via dagvattenledningar till ett 
skogsområde innan det infiltreras till Lesseboån och sedan vidare till Öjen. Detta medför 
att dagvattnet renas via infiltration innan det når sjön. På detta sätt bedöms Öjen inte få 
någon negativ påverkan av planens genomförande.  

Då planområdets exploatering inte medför ändringar som avser recipientens 
konnektivitet är bedömningen att detaljplanen inte har någon negativ påverkan på 
recipientens ekologiska status gällande konnektivitet.  

Läs mer under rubriken miljökvalitetsnormer i plan- och genomförandebeskrivningen. 

Bullerberäkningarna har gjorts om och uppdateras i enlighet med yttrandet. 
 
Privatpersoner Bergsrådet 12 
Sammanfattning av inkommet yttrande. 
Vi förstår att det kan finnas ett bostadsbehov, men vi utgick ifrån att bostäder skulle 
byggas på de områdena som kommunen har pekat ut som 'framtida markanvändning 
bostäder' i översiktsplanen som antogs 2010. Där fick inte bergsrådet 13 en sån 
markering och dessa platser som har en sån markering finns till stor del kvar som 
obebyggda, så varför inte bygga där? 

Slutsatser 
Detaljplanen är inte tillräckligt detaljerad angående placeringen av höghuset. Men 
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oavsett den exakta placeringen har vi antingen mycket insyn eller/ och skuggan i den 
delen av trädgården som numera har mycket kvällssol och ingen insyn från grannhus. 
Planeringen av höghuset och torghandel innebär stora negativa konsekvenser för oss, 
och sänkta värden på vår bostad. 

Vi tycker att kommunen har gjort felaktiga intresseavvägningar/ intresseavvägningar 
baserat på otillräckliga bedömningar: 

• Skuggande: bara några tidpunkter i några månader har bedömts med felaktiga 
slutsatser angående sommarperioden; våra egna bedömningar visar att trädgården 
bakom vårt hus blir skuggat hela kvällen från kl. 17 och varje sommardag, det är orimligt 
och oacceptabelt. 

• Buller/ ljud: det är otydligt var parkeringsplatsen för höghuset kommer placeras, men 
det kan vara direkt på tomtgränsen under våra sovrum; även torget är placerat direkt 
intill vår tomt och ska orsaka buller tidigt på morgnar; ingen bedömning av extra och 
annorlunda buller: korttids/maximal nivå från dörrar, lastande osv. har genomförts. 

• Kulturmiljö: att klämma in ett 20 meters höghus mellan bland annat q-märkta små 
byggnader gör att dessa byggnader blir helt överskuggade och nästan osynliga för 
allmänheten. Vi ser inte hur hänsyn har tagits till kulturmiljön. 

Vår åsikt är därför att beslutet/ planen har tillkommit på ett felaktigt sätt och strider mot 
gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Vi är därför emot ändringen av detaljplanen. 

 
Bemötande 
Under hösten 2018 antog Lessebo kommun en ny översiktsplan där det framgår att 
fokus ska vara på förtätning av orterna i kommunen. Detta innebär att det i 
översiktsplanen inte i detalj är utpekat vilka områden som ska förtätas utan kommunen 
visar istället på en viljeriktning. De områden som i översiktsplanen är markerade som 
framtida bostäder är områden som sedan tidigare inte är planlagda som bostäder. Är 
området sedan tidigare planlagt för bostäder, som i detta fall, är området i 
översiktsplanen redovisat som befintliga bostäder. Fastigheten Bergsrådet 13 är sedan 
tidigare planlagd för bostäder och är därmed redovisad som befintliga bostäder i 
översiktsplanen. Eftersom det även finns en vilja att förverkliga ett torg i centrala 
Lessebo är det naturligt att bebyggelsen runtom torget också blir något högre än två 
våningar för att kunna skapa ett attraktivt torgrum. 
 
Sedan tidigare granskning har förslaget för fastigheten Bergsrådet 13 omarbetats 
utifrån inkomna synpunkter. Byggrätten har fått en tydligare avgränsning och fått en 
annan form för att kunna skapa ett mer slutet torg som dessutom blir mer avskärmat 
mot Riksväg 25 och fastigheten Bergsrådet 12. Detta innebär att eventuellt buller som 
kan uppkomma vid torget inte sprids mot Bergsrådet 12. Placeringen av och höjden på 
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den nya byggnationen har setts över för att bättre anpassas till befintlig bebyggelse och 
kulturmiljön. Den nya bebyggelsen på Bergsrådet 13 har reglerats från max 6 våningar 
till max 4 våningar med en byggnadshöjd på max 12 meter. Tanken är att de q-märkta 
byggnaderna ska bli mer integrerade i den allmänna torgytan. Den nya 
bostadsbyggnaden kommer som närmst kunna stå 8 meter från fastighetsgränsen till 
Bergsrådet 12 och 23 meter till bostadshuset vilket får anses vara ett acceptabelt 
avstånd mellan bostäder i en tätort. 
 
Skuggstudierna har reviderats efter det nya förslaget. Fler tidpunkter finns redovisade 
och visar hur skuggningarna faller på sommarkvällarna. Enligt studierna kommer inte 
planförslaget innebära att hela grannfastigheten skuggas. 
 
Enligt förslaget ska parkeringsplatser på fastigheten Bergsrådet 13 placeras mellan den 
föreslagna byggrätten och riksväg 25. 
 
Framtagandet av detaljplanen har följt de regler som plan- och bygglagen ställer med 
samråd och granskning innan antagande. 
 
Socialnämnden 
Socialnämnden har inget att erinra. 
 
Bemötande 
Kommentaren noteras. 
 
Trafikverket 
Då planförslaget har förtydligats i de delar som Trafikverket påtalade under samrådet 
har de inget ytterligare att anföra. 
 
Bemötande 
Kommentaren noteras. 
 
 
2019-01-29 
Rebecka Olsson 
Planarkitekt 
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