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Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl. Lekebergs kommun, 
Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av verksamheten för Macken i 

Lekeberg AB och stänga av trafiken längs med Östra Långgatans sträckning norr om 

Södergatan/Storgatan. Planen syftar till att tillgodose önskemål om utökad byggnation 

och verksamhet samtidigt som planen ska säkerställa en god miljö och säkra 

trafiklösningar i området. 

Granskningen 
I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 18 § har planförslaget varit tillgängligt 

för granskning under tiden mellan 2018-01-18 och 2018-02-09. Berörda sakägare, 

kommunala instanser, statliga myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och 

övriga berörda har underrättats. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till 

berörda, en underrättelse har anslagits på kommunens anslagstavla. Alla planhandlingar 

i sin helhet har funnits tillgängliga på byggförvaltningens hemsida. Efter granskningen 

har 4 yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs och besvaras inkomna 

synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på 

Sydnärkes Byggförvaltning.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2018-02-07 

2. Lantmäteriet 2018-02-09 

3. Trafikverket 2018-01-19 

4. E.ON 2018-02-01 
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1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 
Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas under 

förutsättning att nedanstående kompletteringar görs. 

Trafikbuller 

Planområdet ligger i anslutning till flera omgivande gator, vilket innebär att den del av 

planområdet som planläggs för bostäder är utsatt för trafikbuller. I planbeskrivningen 

redovisas att bullerriktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå, enligt förordning (2015:216) 

om trafikbuller vid bostadsbyggnader, klaras vid markanvändningen för bostäder vid ett 

avstånd på 15 meter mellan väg och bostädernas fasader. Länsstyrelsen vill dock 

uppmärksamma att vid bullerberäkningar är det avståndet mellan vägmitt och byggrätt 

för bostäder som ska användas. Det aktuella avståndet blir i detta fall ca 5 meter. 

Länsstyrelsen anser att bullerberäkningen ska kompletteras med en beräkning av 

bullernivåer utifrån detta avstånd. Om åtgärder krävs för att klara bullerriktvärden enligt 

förordning (2015:216) ska dessa säkerställas på plankartan. 

I förordning (2015:216) finns även krav på att bostädernas uteplatser ska klara 50 dBA 

ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. I planbeskrivningen saknas en 

redovisning av om riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå klaras i planområdet. Enligt 

Länsstyrelsens beräkningar finns en risk att riktvärdena för uteplats överskrids vid 

byggrätt för bostäder. Om så är fallet behöver det på plankartan införas en 

planbestämmelse som anger att förordningens riktvärden för uteplats ska klaras. 

Vid samtal med kommunens planarkitekt 2018-02-07 har överenskommits att 

planhandlingarna ska kompletteras enligt ovan innan detaljplanen antas.  

Länsstyrelsen tar gärna del av den kompletterande bullerberäkningen samt 

planhandlingarna innan detaljplanen antas. 

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Planbestämmelser 

Länsstyrelsen anser att markanvändningen för bostäder bör kompletteras med prickad 

mark längs användningsgränsen mot angränsande gator och fastigheter samt på marken 

som ska vara tillgänglig för allmännyttig gång- och cykeltrafik. 
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I samrådsredogörelsen anges att det vore positivt om träd kan bevaras på området som 

planläggs för verksamheter, men att det inte bedöms som en fråga att reglera inom 

planarbetet. Länsstyrelsen vill uppmärksamma att det är fullt möjligt att reglera detta 

genom planbestämmelser i en detaljplan. Förslagsvis kan det prickmarkerade området 

längs fastighetsgräns förses med en planbestämmelse som reglerar att träd ska finnas.  

Kommentar: 
Planhandlingarna kompletteras gällande buller. 

Plankartan kompletteras med prickmark längs med användningsgränsen mot 

angränsande gator och fastigheter. 

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 
Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete  

Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att med stöd 

av detaljplanen genomföra fastighetsregleringar berörande kvartersmarken samt ev. 

bildande av servitut för x-området. 

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

Genomförandetid  

På plankartan står att genomförandetiden är 10 år och i planbeskrivningen att den är 5 

år.  

 

Fastighetsrättsliga genomförandefrågor  

Lantmäteriet anser att en mer utförlig beskrivning av vilka fastighetsbildningsåtgärder 

som är möjliga att genomföra med stöd av planen behövs. Vägmarken på fastigheten 

Fjugesta 3:190, nordväst om Fjugesta 3:196, går från att vara allmän plats i tidigare 

detaljplan till kvartersmark för bostäder. Planen möjliggör således en utökning av 3:196 

genom fastighetsreglering. Detsamma gäller för Z-området. Här verkar avsikten med 

planen vara att reglera in mark från Fjugesta 18:1 till Fjugesta 2:74. Inom planområdet 

finns också en kil av fastigheten Fjugesta 3:192. Är avsikten att även denna ska 

överföras dels till kommunens gatufastighet Fjugesta 18:1 och dels till Fjugesta 2:74?  
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x-område inte tillräckligt för att säkerställa allmänhetens tillträde  

På plankartan har x-område, markreservat för allmännyttig gång-och cykeltrafik, lagts 

ut inom kvartersmarken för bostäder. Lantmäteriet kan inte se vitsen med att kommunen 

lägger ut ett x-område på sådan mark som kommunen själv äger.  

Genom att lägga ut x-område i en detaljplan reglerar kommunen så att 

byggnadsnämnden inte får bevilja bygglov som hindrar allmänhetens tillträde till x-

området. För att rättigheten ska vara säkerställd krävs det dock att det även finns en 

upplåtelse t.ex. ett servitut till förmån för en kommunal fastighet. Av planbeskrivningen 

är det där-för bra att det framgår hur kommunen har tänkt genomföra x-området. När 

någon annan än kommunen äger marken kan ägaren kräva att kommunen ska ordna en 

rättighet för att använda utrymmet och betala ersättning för detta. Kommunen kanske 

borde överväga att lägga ut området för gång- och cykeltrafik som allmän plats istället 

för som x-område? 

 

Planekonomi och ekonomiska genomförandefrågor 

Det saknas en beskrivning av planekonomin i stort och även information om vem som 

initierar och bekostar de fastighetsbildningsåtgärder som kan bli aktuella med anledning 

av planen. (fastighetsregleringar, ledningsrätter, ev. servitut för genomförande av x-

område) 

I Lantmäteriets Handbok ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 

5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” ges följande råd: 

”… Ekonomiska konsekvenser 

Planens ekonomiska konsekvenser för kommunen och för enskilda fastighetsägare 

och rättighetshavare ska redovisas. Beskrivningen underlättar kopplingen till 

kommunens investeringsbudget och visar att planen är ekonomiskt genomförbar. 

… Planavgift 

Här anges om planavgift ska tas ut vid bygglov eller om plantkostnaden regleras i ett 

särskilt avtal. …” 

 

Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas 

Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser för 

den egna fastigheten. ”Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett 

genomförande av detaljplanen medför för bland annat sakägare, andra berörda och 

miljön framgå.  
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Med detta menas att det för i princip varje enskild fastighet bör redovisas vad 

detaljplanen innebär med avseende på bland annat huvudmannaskap, allmänhetens 

tillträde, kommande fastighetsbildning, utförande och deltagande i 

gemensamhetsanläggningar. (prop. 2009/10:170 s. 435)” 

 

I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om en del åtgärder, men 

plangenomförandet och dess konsekvenser behöver be-skrivas på ett samlat sätt där 

respektive fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens genomförande innebär för 

den aktuella fastigheten. Beskrivningen av åtgärderna kan t.ex. illustreras med en 

fastighetskonsekvenskarta där förändringar i fastighetsindelning och omfattning av ev. 

gemensamhetsanläggningar, med plankartan som bakgrund. Beskrivningen bör 

innehålla ett utkast till redogörelse av juridiska och ekonomiska konsekvenser, även på 

fastighetsnivå. Ett sätt att åskådliggöra detta på är att upprätta en 

fastighetskonsekvensbeskrivning.  

 

Delar av planen som bör förbättras  

Äldre planer som berörs  

Av planbeskrivningen framgår att det nu aktuella planområdet berör två äldre planer, 

akt 1814-P117 Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl. och akt 18-FJU-112 Stadsplan: Förslag 

till ändring av stadsplan för del av Fjugesta M: E (Centrum) i Örebro län.  

Vad Lantmäteriet kan se berörs även akt 18-FJU-188 Stadsplan: Kvarteret 

Färghandlaren mfl i Fjugesta samhälle i västra delen av planområdet.  

För fastigheten Fjugesta 2:74 gäller också akt 18-FJU-43 Tomtindelning: Smeden 1-4, 

år 1947, som del av akt 18-FJU-112 Stadsplan: Förslag till ändring av stadsplan för del 

av Fjugesta M: E (Centrum) i Örebro län. För att tydliggöra är det önskvärt att det av 

planhandlingarna fram-går att tomtindelningen upphävs inom den nya planen.  

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras  

Markägoförhållanden  

Av planbeskrivningen framgår att Fjugesta 18:1 ägs av Lekebergsbostäder. Enligt 

fastighetsregistret är Lekebergs kommun lagfaren ägare till fastigheten. Under rubriken 

markägoförhållanden saknas fastigheten Fjugesta 3:192. 
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Kommentar: 
Planhandlingarna justeras gällande genomförandetid 

Planbeskrivningen kompletteras med en utförlig och samlad beskrivning av 

fastighetskonsekvenserna av planen. 

Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av planekonomin inkl 

kostnadsansvar för fastighetsbildning. 

Planbeskrivningen kompletteras gällande planer som berörs och att nu gällande 

tomtindelning upphävs inom den nya planen. 

Planbeskrivningen justeras gällande markägoförhållanden. 

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 
Prickmark har införts 7 meter från väg 564 i plankartan, Trafikverkets önskemål var att 

12 meter skulle prickmarkeras. Trafikverket anser att 7 meter byggnadsfritt avstånd är 

acceptabelt i detta fall. I övrigt har Trafikverket inget att erinra. 

4. E.ON 

Sammanfattning: 
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget 

att erinra. 
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Förslag till revidering av Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl. 
Lekebergs kommun, Örebro län. 

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

• Planhandlingarna kompletteras gällande buller. 

• Plankartan kompletteras med prickmark längs med användningsgränsen 

mot angränsande gator och fastigheter.  

• Planhandlingarna justeras gällande genomförandetid 

• Planbeskrivningen kompletteras med en utförlig och samlad beskrivning av 

fastighetskonsekvenserna av planen. 

• Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av planekonomin inkl 

kostnadsansvar för fastighetsbildning. 

• Planbeskrivningen kompletteras gällande planer som berörs och att nu 

gällande tomtindelning upphävs inom den nya planen. 

• Planbeskrivningen justeras gällande markägoförhållanden. 

 

Granskningsutlåtandet har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 
 

Ulrika Åberg  Jonas Kinell  Lars Johansson 

Plankonsult  Planarkitekt  Förvaltningschef 
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