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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, 
markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som 
myndigheter får och inte får använda marken och vattnet till inom ett 
planområde. Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, 
handel, kontor, park…), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns 
och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

PROCESSEN
En planprocess kan genomföras i olika förfaranden. I huvudsak används tre 
förfaranden vid upprättande av en detaljplan: standardförfarande, begränsat 
förfarande eller utökat förfarande.

Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan kan i de flesta fall ett 
standardförfarande enligt PBL kap 5 §7 tillämpas. Planprocessen inleds med 
ett samråd. Kommunen samråder planförslaget med sakägare, kommunala 
instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, 
organisationer m.fl. 

När planförslaget har bearbetats och justerats efter inkomna synpunkter 
ställs planförslaget ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle 
då sakägare, kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, 
fastighetsägare, organisationer m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. 
Efter granskningen kan mindre justeringar göras innan planen skickas 
vidare för antagande, detta sker genom beslut i Kommunfullmäktige, i vissa 
fall kan beslutet delegeras till Kommunstyrelsen. 

Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen 
laga kraft tre veckor efter att beslut om antagande tillkännagivits.

HÄR ÄR VI NU



HANDLINGAR
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta med tillägg enligt planändringen (Skala 1:2000)
- Fastighetsindelningskarta med tillägg enligt planändringen (Skala 1:400)
- Planbeskrivning med tillägg enligt planändringen
- Fastighetsförteckning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

BAKGRUND
Kommunen har sålt fastigheterna Fjugesta 3:230 och 3:185 till Fjugesta Järn och 
Färg AB. För att ny fastighetsbildning ska kunna ske enligt köparens behov så 
måste en ändring av detaljplan göras. Det innebär att den i detaljplanen gällande 
tomtindelningen upphävs och exploateringsmöjligheterna utökas.

PLANÄNDRINGENS SYFTE
Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Fjugesta 3:230 och 3:185 och 
utöka exploateringsmöjligheterna. Planändringen syftar även till att säkerställa 
EONs nätstation i det sydöstra hörnet av ändringsområdet.

MILJÖBEDÖMNING
Enligt PBL (plan-och bygglagen) kap 4 § 34 skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Sammantaget bedöms detaljplanen inte medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte 
upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen 4 kap. 34 §.

PLANDATA

Läge och omfattning
Ändringsområdet inom detaljplanen omfattar ca 4000 kvm och är beläget ca 400 
meter från Fjugesta torg.

Markägoförhållanden
De berörda fastigheterna ägs av Fjugesta Järn & Färg AB.

FJUGESTA

PLANOMRÅDET



TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan Lekebergs kommun
Ändringen av detaljplanen möjliggör utveckling av verksamheten Fjugesta Järn & 
Färg AB. I översiktsplanen skrivs nedanstående om verksamheter i Fjugesta:

Mindre verksamheter som kan kombineras med god boendemiljö, särskilt 
sådana som vänder sig till allmänheten i någon form, bör placeras i centrum. 
En blandning av bostäder och anpassade verksamheter i centrum är positiv 
för tätortens miljö och ger liv åt samhället dagtid. Offentliga verksamheter och 
servicefunktioner bör fortsätta utvecklas i centrala lägen.

Genom att koncentrera kommunal service och handel till centrum ökar dock 
konkurrenskraften och tillgängligheten i Fjugesta. Kommunen bör genom sin 
planering skapa förutsättningar för nyetablering och ometablering för att 
åstadkomma sådan koncentration.

Ändringen av detaljplanen bedöms ligga i linje med översiktsplanen.

Detaljplaner
Gällande detaljplan för området är Förslag till ändring av stadsplan för del av 
Fjugesta centrum, M:E (Centrum), antagen 1959. För de berörda fastigheterna 
regleras användning till att möjliggöra för bostads- och handelsändamål, med 
öppet respektive slutet byggnadssätt, i två våningar. Byggrätten begränsas i 
planbeskrivningen till att högst en fjärdedel av tomten får bebyggas.

Fastighetsindelningsbestämmelser
Fastigheterna omfattas av Förslag till tomtindelning för del av kvarteret 
Färghandlaren. Tomtindelningen fastställdes 1945-04-16 och har beteckningen 
18-FJU-17 i Lantmäteriets arkiv. Tomtindelningen gäller sedan 2 maj 2011 som 
fastighetsindelningsbestämmelser. För att fastigheterna Fjugesta 2:230 och 3:185 
ska kunna regleras på annat sätt än vad som anges i tomtindelningskartan från 
1945 behöver fastighetsindelningsbestämmelserna tas bort genom en planändring. 
Planändringen blir ett tillägg till den detaljplan som gäller för fastigheterna 
(18-FJU-112).

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Markanvändning
Marken inom fastigheterna Fjugesta 3:230 och 3:185 är idag obebyggd. Fjugesta 
33:1 är bebyggd med verksamhetsbyggnad för Fjugesta Järn & Färg AB. 
Planändringen syftar till att upphäva bestämmelser gällande fastighetsindelning 
och möjliggöra en utökad byggrätt. Ändringen innebär att bestämmelsen gällande 
att högst en fjärdedel av tomten får bebyggas ersätts med bestämmelsen e150 - 
Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea.



Vid överlåtelse av fastigheterna från tidigare ägare EON, tecknades en rättighet 
för elnätsstation i områdets sydöstra hörn. För att säkerställa rättigheten inom 
detaljplanen ges nätstationens område planbestämmelsen E - nätstation, med en 
högsta byggnadshöjd på 3 meter.

Fastighetsindelningsbestämmelser
Genom detta tillägg till detaljplanen upphävs Förslag till tomtindelning för 
del av kvarteret Färghandlaren, för fastigheterna Fjugesta 3:230 och 3:185. 
Tomtindelningen fastställdes 1945-04-16 och har beteckningen 18-FJU-17 i 
Lantmäteriets arkiv.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Tidplan
Planen hanteras med standardförfarande. Planarbetet beräknas pågå under 
sommar/höst 2017.
 
Ekonomi
Planarbetet bekostas i helhet av Lekebergs kommun. Eventuella kostnader för 
fastighetsreglering beskostas av sökande, ej Lekebergs kommun.

Genomförande och konsekvenser
Upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelser får ingen genomförandetid 
utan gäller tills vidare efter det att ett beslut om antagande vinner laga kraft. 
Gällande detaljplan i området kvarstår och kommer fortsatt att reglera utefter de 
bestämmelser som anges i detaljplanen, med ändring av största byggnadsarea. 
Ändringen av byggnadsarean får en genomförandetid på 5 år. Genomförandetiden 
innebär att planens bestämmelser ger en säkerställd rättighet att bygga i enlighet 
med dessa. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills dess att 
den ändras, ersätts eller upphävs.

Fastighetsrättsliga frågor
Upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelserna möjliggör för en 
sammanslagning av fastigheterna Fjugesta 3:230 och 3:185. Efter att tillägget vunnit 
laga kraft kan fastighetsregleringar utföras. Lantmäterimyndigheten verkställer 
fastighetsrättsliga genomförandefrågor efter ansökan. 

Det samfällda markområdet som består av en smal remsa mellan Fjugesta 3:185, 
Fjugesta 3:230 och gatufastigheten Fjugesta 18:1, bör ingå i den sammanslagning 
som avses utföras av fastigheterna Fjugesta 3:185 och Fjugesta 3:230.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Ulrika Åberg     Lars Johansson
Planarkitekt     Förvaltningschef
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