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Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger 

förutsättningar för uppförandet av särskilt boende, LSS-boende, trygghetsboende, 

bostadsbebyggelse samt förskola inom planområdet.     

Granskningen 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 23 § har planförslaget varit ute på granskning under 

tiden mellan 2016-02-16 och 2016-03-14. Berörda har underrättats via brev och förslaget har funnits 

tillgängligt på Lekebergs kommun samt varit publicerat på kommunens hemsida. Efter granskningen 

har 10 yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som 

berör detaljplaneförslaget. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Sydnärkes 

Byggförvaltning. 

Yttranden har lämnats av: 

 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2016-03-14 

2. Trafikverket   2016-03-14 

3. Bra kulturmiljö Örebro län 2016-03-09 

4. Örebro kommun 2016-03-02 

5. Lekebergs kommunfastigheter  2016-03-09 

6. Fastighetsägare Fjugesta 1:9  2016-03-13 

7. Fastighetsägare Fjugesta 5:64   2016-03-10 

8. Fastighetsägare Fjugesta 3:191 2016-03-08 

9. Fastighetsägare Fjugesta 32:8 2016-03-07 

10. Fastighetsägare Fjugesta 72:19  2016-03-13 
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1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning:    

Bedömning 

Länsstyrelsens bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL är att ett antagande av detaljplanen inte kommer 

att prövas.  

Råd 

Enligt 2. kap PBL anger länsstyrelsen följande råd inför fortsatt planarbete: 

Att anslutningen till Fjugesta Byväg måste utformas trafiksäker enligt krav VGU, främst behöver 

siktförhållanden åtgärdas åt vänster sett från anslutningsvägen. Det framhävs också att korsningen 

bör förskjutas i förhållande till industrianslutningen på andra sidan om Fjugesta Byväg för att 

undvika en fyrvägskorsning.  

Länsstyrelsen anser även att det vore bra om dagvattendammen regleras på plankartan. 

Kommentar: 

Eventuella åtgärder gällande sikten åt vänster sett från anslutningen till Fjugesta Byväg ska   
hanteras i samband med anläggningen av gatan.  
 
Det bedöms finnas tillräckligt med utrymme att anlägga gatan så att det inte skapas en 

fyrvägskorsning. 

Dagvattendammen regleras på plankartan.  
 

2. Trafikverket 

Sammanfattning:    

Trafikverket uttrycker en del synpunkter på den föreslagna anslutningen till Fjugesta Byväg. Man 

anser att anslutningen till Fjugesta Byväg är möjlig men att det ställs vissa krav på utformningen för 

att klara kraven enligt VGU (kravdokument för vägars och gators utformning). Om gatan anläggs 

föreslår Trafikverket att siktröjning bör ske åt vänster sett från anslutningsvägen samt att 

korsningen bör förskjutas i förhållande till industrianslutningen på andra sidan av Fjugesta Byväg för 

att undvika att det skapas en fyrvägskorsning.  

Kommentar: 

Eventuella åtgärder gällande sikten åt vänster sett från anslutningen till Fjugesta Byväg ska   
hanteras i samband med anläggningen av gatan.   
 
Det bedöms finnas tillräckligt med utrymme att anlägga gatan så att det inte skapas en 
fyrvägskorsning. 
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3. Bra kulturmiljö Örebro län 

Sammanfattning:    

Företrädaren för Bra kulturmiljö anser att det i detaljplanen fortsatt tas för liten hänsyn till 

banvallens kulturhistoriska värde.  

Vidare påpekas att flerbostadshusen på Fjugesta 32:1 och 47:16 betraktas som särskilt värdefulla 

enligt den inventering som ligger till grund till förslaget till kulturmiljöprogram för Lekebergs 

kommun.  

Kommentar: 

Banvallen ska bevaras i så hög utsträckning som möjligt. Det bedöms inte nödvändigt att införa q-

bestämmelser för de delar av banvallen som berör planområdet. Banvallen regleras som gång- och 

cykelbana i detaljplaneförslaget vilket bedöms vara tillräckligt för att bevara banvallen. 

Planbeskrivningen kan däremot omformuleras för att tydligare framföra vikten av banvallens 

kulturhistoriska värde.  

Genom detaljplanen föreslås inga förändringar av flerbostadshusen på fastigheterna Fjugesta 32:1 

och 47:16.  

 

4. Örebro kommun 

Sammanfattning:    

Har inga synpunkter. 

 

5. Lekebergs kommunfastigheter 

Sammanfattning:    

Man uttrycker att byggrätter bör slås samman för att det ska vara möjligt att skapa en bra och 

samlad byggnation av nytt SÄBO, trygghetsboende, förskola och LSS-boende, samtidigt 

rekommenderas att inritad GC-väg tas bort och att en sådan istället planeras mer fritt i samband 

med byggnationen i området. Det framförs även att prickmark längs förlängningen av Östra 

Långgatan bör tas bort och att det bör tillåtas parkering inom användningsområdet för park i de 

centrala delarna.     

Kommentar: 

Kvartersmark för skola och bostad/vårdverksamhet justeras till ett sammanhängande område. 

Gång- och cykelvägen tas bort och kan istället anläggas mer fritt inom kvartersmark. 

Prickmarken längs förlängningen av Östra Långgatan kan inte tas bort ur planen eftersom det 

innebär ett buffertavstånd med anledning av buller som eventuellt skulle kunna uppstå från gatan. 

Parkering kan anordnas inom kvartersmark och bedöms inte nödvändigt att anlägga inom 

parkområdet.   
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6. Fastighetsägare Fjugesta 1:9 

Sammanfattning:    

Framför att bebyggelse bör lokaliseras minst 50 meter från fastighetsgräns utmed Fjugesta 1:9 om 
rationellt jordbruk ska kunna bedrivas och minimera boendes bullerpåverkan.  
 
Om dagvattendränering sker över Fjugesta 1:9 anser fastighetsägaren att det är nödvändigt att 
diket grävs ur samt att det görs en bedömning på trummans kapacitet innan ny bebyggelse uppförs 
i området.  
 
Vidare framförs det att planförslaget medger en olämplig avstyckning av Fjugesta 1:9 i de östra 
delarna eftersom delar av marken blir obrukbar.   
 
Slutligen framförs synpunkter om att föreslagen  gata genom planområdet kommer uppmana till 
genomfartstrafik då fartbegränsningar igenom samhället kan undvikas och att detta bör beaktas i 
planeringen.   
 

Kommentar: 

Det är över 50 meter från fastighetsgränsen längs med Fjugesta 1:9 och ny föreslagen bebyggelse.  

I samband med anläggning av dagvattendamm eller liknande ska det genomföras erforderliga 

åtgärder. Detta hanteras inte i samband med detaljplanen utan i ett senare skede. 

Hela markytan som blir obrukbar ska fastighetsregleras till kommunal mark.  

Trafikmängderna i området förväntas öka men det bedöms inte medföra några betydande 

olägenheter för boende i området. 

7. Fastighetsägare Fjugesta 5:64   

Sammanfattning:    

I yttrandet framförs det att fastighetsägarens far som tidigare stod som ägare till Fjugesta 5:64 

beviljats att arrendera 5000 kvm söder om Fjugesta 5:64. Yttrandens uppfattning är att arrendet 

gäller.    

Kommentar: 

Eftersökningar i fastighetsregister har gjorts, vi har inte hittat något registrerat arrende som det 

fastighetsägaren för Fjugesta 5:64 beskriver. Det finns däremot ett annat arrende i området på 

Fjugesta 5:2 m.fl. Detta arrende (A 143/91) berör även marken som fastighetsägaren för Fjugesta 

5:64 anser sig arrendera. Arrendatorn till A 143/91 är inte fastighetsägaren till Fjugesta 5:64. Detta 

arrendekontrakt ska dessutom uppsägas med anledning av framtida byggnation i området.    

8. Fastighetsägare Fjugesta 3:191 

Sammanfattning:    

Gällande detaljplaneförslaget motsätter sig yttranden förlängningen av Östra Långgatan då det 

anses medföra mer trafik längs med Storgatan mot centrum. 
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I övrigt framförs en del synpunkter på andra delar i Fjugestas trafiksystem. 

Kommentar: 

Det kan komma att bli utökade trafikmängder men det bedöms inte medföra betydande 

olägenheter för boende i området.  

Övriga frågor om Fjugestas trafiksystem berör inte detaljplaneförslaget och hanteras inte heller 

inom ramen för denna detaljplan.       

 

9. Fastighetsägare Fjugesta 32:8 

Sammanfattning:         

I yttrandet framförs synpunkter på byggrätten i de östra delarna av planområdet där en högsta 

byggnadshöjd på 12 meter medges. Detta anses möjliggöra för hög bebyggelse som påverkar 

omkringliggande karaktär i form av villabebyggelse negativt. Därtill anser man att högre bebyggelse 

kan innebära att utsikten kan försämras väsentligt söderut.     

Kommentar: 

Vad det blir för bebyggelse i området som ligger närmast boende längs Södergatan är inte fastställt. 

Det är ingen storskalig bebyggelse som medges i planförslaget. Bebyggelse som möjliggörs bedöms 

inte påverka den omgivande karaktären negativt. Byggrätten har anpassats så det är ett väl 

tilltaget avstånd mellan befintliga bostadshus och föreslagen nybyggnation.  

När det gäller fastighetsägarens utsikt så ingår denna inte i ett fastighetsförvärv. Som ägare till en 

fastighet i en tätort bör man dessutom räkna med att nybyggnation kan bli aktuellt vilket 

exempelvis kan försämra utsikten. Det bör även tilläggas att området som detaljplanen omfattar 

länge har funnits med i kommunens översiktsplan som ett prioriterat utbyggnadsområde för ny 

bebyggelse.    

10. Fastighetsägare Fjugesta 72:19 

Sammanfattning:         

Yttranden avråder att förlänga Vallgatan på grund av att trafikmängderna förväntas öka och att 

detta även ger negativa konsekvenser i form av trafikproblem i övriga delar av Fjugestas 

trafiksystem.  

Yttranden framför en hel del synpunkter på att trafiksituationen längs med Letstigen, 

Vretstorpsvägen samt omkring sannabadet inte är välfungerande ur olika hänseenden.  

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas men Vallgatans förlängning kommer fortsatt att möjliggöras genom 

detaljplanen. Trafikmängderna i området förväntas öka men det bedöms inte medföra några 

betydande olägenheter för boende i området.  
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Gällande frågor som berör övriga delar av Fjugestas trafiksystem så är det inte något som hanteras 

inom ramen för denna detaljplan.   

 

Förslag till revidering av detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, 

Örebro län. 

   Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare med förslaget: 

  
 Dagvattendammen regleras på plankartan.  

 Planbeskrivningen omformuleras för att tydligare framföra vikten av banvallens 

kulturhistoriska värde. 

 Kvartersmark för skola och bostad/vård justeras till ett sammanhängande område. Gång- och 
cykelvägen tas bort och kan istället anläggas mer fritt inom kvartersmark. 
 

 
 
Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 
 
Jonas Kinell   Ove Sahl    
Planarkitekt   Förvaltningschef 
 


