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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl. 
Lekebergs kommun, Örebro län 
 
Enligt PBL 2011 (Plan- och bygglagen 2011) 5 kap. 17 § har Detaljplan för Fjugesta 2:74 
m.fl. varit ute på samråd under tiden mellan 2017-09-21 och 2017-10-12. Det har kommit 
in 9 yttranden under samrådstiden. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på 
Sydnärkes Byggförvaltning.  
 
Yttranden har lämnats av: 

  

Namn 

1. Länsstyrelsen Örebro län 

2. Sydnärkes kommunalförbund 

3. Nerikes Brandkår 

4. E.ON 

5. Trafikverket 

6. Vattenfall Eldistribution AB 

7. Sydnärkes Miljöförvaltning 

8. Skanova 

9. Privatperson 

   

 
Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning av de yttranden som har inkommit under samrådstiden. 
Sammanfattningen följer i ovanstående nummerordning.  



 
1. Länsstyrelsen Örebro län  

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. 
 

Råd enligt 2 kap. PBL 
 
Överensstämmelse med översiktsplan 
Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 
 
Trafikbuller 
Länsstyrelsen anser att det behöver framgå av planhandlingarna hur bullersituationen ser 
ut vid området för bostäder i planområdet, både utifrån dagens trafikmängder samt 
utifrån framtida trafikmängder på omgivande gator. 
 
Byggnadsfritt avstånd 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att det byggnadsfria avståndet från vägområdet 
tillhörande väg 564 (Fjugesta Letstig) är 12 meter, vilket behöver säkerställas på 
plankartan. Det kan t.ex. göras genom att införa prickmark 12 meter in på fastigheten 
Fjugesta 2:74. 
 
Förorenade områden 
Då planområdet ligger i direkt anslutning till en bensinstation anser Länsstyrelsen att det i 
planbeskrivningen behöver finnas en bedömning om hur detta kan påverka planområdet 
och om detta bör undersökas ytterligare. 
 
Vattenhantering 
Länsstyrelsen anser att det i planbeskrivningen behöver beskrivas hur vattnet som 
används vid den planerade biltvätten kommer att tas omhand. 
 
Naturvård 
På området för verksamheter finns idag trädvegetation. Det vore positivt om så många 
som möjligt av träden kan sparas, eftersom de bidrar till ett positivt inslag i tätortsmiljön. 
 
Plankarta 
I södra delen av planområdet bör prickmark införas på marken som ska vara tillgänglig för 
allmännyttig gång- och cykeltrafik samt allmännyttiga underjordiska ledningar. 
 

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras angående bullersituationen för bostäder inom 
planområdet. 
Planbeskrivningen och plankartan justeras för ett byggnadsfritt avstånd mot Fjugesta 
Letstig. Dock bedöms ett avstånd på 7 meter som tillräckligt, vilket motiveras i 
planbeskrivningen. 
Planbeskrivningen kompletteras angående föroreningsrisker från drivmedelsstationen. 
Planbeskrivningen kompletteras med text gällande vattenhantering. 
Vi instämmer i att det vore positivt om områdets träd kan bevaras, det bedöms dock inte 
som en fråga att reglera inom planarbetet. 



U-områden i planområdets södra del beläggs inte med prickmark. Efter diskussioner med 
ledningsägare bedöms säkerställandet av ledningsrätten kunna kombineras med viss typ 
av bebyggelse. 
 

2. Sydnärkes kommunalförbund 
 
Kommunalförbundet bedömer att en utökning av verksamheten på fastigheten 
Fjugesta 27:2 inte påverkar möjligheten till en funktionell och bra avfallshantering. 

 

3. Nerikes Brandkår 
 
Nerikes Brandkår har inte något att erinra på föreslagen detaljplan. 

 

4. E.ON 
 
Bifogad karta visar att det inom planområdet finns åtminstone ett ledningsstråk som 
berörs av planändringen, E.ON Elnäts anläggningar utefter Gamla Letstigen som består av 
lågspänningsmatningar och ett par kabelskåp förutsätts kunna vara kvar i sitt nuvarande 
läge. Flytt av E.ON Elnäts anläggningar bekostas av den som det begär om inget annat 
föreskrivs i avtal eller lagstiftning. 
 

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras i enlighet med E-ONs synpunkter. 
 
 

5. Trafikverket 
 
Trafikverket är väghållare för väg 564 (Fjugesta Letstig) som angränsar till planområdet. 
Det byggnadsfria avståndet från vägområdet tillhörande väg 564 är 12 meter. Trafikverket 
vill att plankartan kompletteras med prickmark 12 meter in på fastigheten. 
I övrigt har Trafikverket inget att erinra. 
 

Kommentar 
Planbeskrivningen och plankartan justeras för ett byggnadsfritt avstånd mot Fjugesta 
Letstig. Dock bedöms ett avstånd på 7 meter som tillräckligt, vilket motiveras i 
planbeskrivningen. 
 

 

6. Vattenfall Eldistribution AB 
 
Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra då vi inte har några anläggningar i området. 
 

7. Sydnärkes Miljöförvaltning 
 
Miljöförvaltningen befarar att en utökning av verksamhetsområdet åt sydöst och 
anläggandet av en GDS-tvätt ökar risken för att närboende ska störas av buller och andra 
olägenheter. 
 
Från en tänkt etablering på Fjugesta 2:74 är det i bästa fall 30-40 m till närmaste 
bostadshus. 
 
Till synes kommer en verksamhet med GDS-tvätt öppen dygnet runt få svårt att 
innehålla krav på buller enligt Vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller (rapport 6538). 



 
Nackdelen med att välja en mindre lämplig plats för etablering av en miljöfarlig 
verksamhet kan vara fördyrande åtgärder i byggskedet och begränsningar i 
tillgängligheten vid användandet. 
 

Kommentar 
Planen möjliggör för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Efter diskussion 
med miljöförvaltning och den part som vill anlägga biltvätt, bedöms planläggningen som 
lämplig för verksamheter, men ansvaret för att säkerställa att en biltvätt uppfyller kraven 
gällande bullernivåer och olägenheter för omgivningen hanteras i den anmälan om 
verksamheten som görs till miljöförvaltningen i ett senare skede av processen. 

 

8. Skanova 
 
Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele-anläggningar i sitt 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband 
med flytt. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 
 
Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget kommer att 
framgå av planhandlingarna. 
 

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras i enlighet med Skanovas synpunkter. 

 

9. Privatperson 
 
Idag är det ju en förbudsskylt mot motortrafik vid genomfart utanför hos oss. Vi 
har tidigare varit i kontakt med kommunen angående trafiken på vår gata (tung trafik, 
bilar som kör fort mm), innan skylten sattes upp. Dock har denna skylt inte 
uppmärksammats av en del. (Bland annat kommunens bilar).  
 
Då gatan trots förbud mot motortrafik vid genomfart trafikeras dagligen av både bilar och 
stora och tunga lastbilar. Vi har därför önskemål om att det görs en återvändsgränd vid 
oss, med en vändplan. Eller att man åtminstone sätter upp någon typ av hinder så att 
fordon ej tar sig fram mellan gamla Letstigen och OKQ8. 
 
Vi vill att björkarna till viss del får stå kvar om det finns planer på att dessa ska tas 
ner. Är väldigt tråkigt om det bara blir asfalterad miljö där, träden i viss mån 
uppskattas. Är trivsamt med grönskan i området. Så vi vill att en rad eller ett par 
rader av björkarna närmast gamla Letstigen får stå kvar. Vi vill inte att området 
ska få en känsla av "industrimiljö". Vilket inte är trivsamt. 
 
Vi vill inte i dagsläget, om det finns planer på det, att det sätts upp bullerstaket vid 
tomtgräns mot gamla Letstigen. Vi vill inte ha skymd sikt och känns oss "instängda" bakom 
en mur. Tänker mest på att det är ett bullerstaket uppsatt 
mellan OKQ8 och röda huset direkt bakom. Vi vill att känslan i området behålls så gott det 
går trots nybyggnad. 
 

 
 



Kommentar 
Inom detaljplanen kan inte genomfartsförbudet regleras. En eventuell blockering med 
hjälp av hinder i fastighetsgräns strider inte mot planförslaget och kan göras av 
fastighetsägaren om det anses lämpligt. 
Vi instämmer i att det vore positivt om områdets träd kan bevaras, det bedöms dock inte 
som en fråga att reglera inom planarbetet. 
Planförslaget bedöms inte ge upphov till uppförande av bullerplank. 
 

 
 
Förslag till revidering 

Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget:  
Planbeskrivningen kompletteras angående bullersituationen för bostäder inom 
planområdet. 
Planbeskrivningen och plankartan justeras för ett byggnadsfritt avstånd mot Fjugesta 
Letstig. Dock bedöms ett avstånd på 7 meter som tillräckligt, vilket motiveras i 
planbeskrivningen. 
Planbeskrivningen kompletteras angående föroreningsrisker från drivmedelsstationen. 
Planbeskrivningen kompletteras med text gällande vattenhantering. 
Planbeskrivningen kompletteras i enlighet med E-ONs synpunkter. 
Planbeskrivningen kompletteras i enlighet med Skanovas synpunkter. 

 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 
 
 
Ulrika Åberg  Lars Johansson  
Planarkitekt  Förvaltningschef 


