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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Ändring av Förslag till ändring av stadsplan för del av 
Fjugesta M:E (Centrum) 
Lekebergs kommun,Örebro län 
 
Enligt PBL 2011 (Plan- och bygglagen 2011) 5 kap. 17 § har förslag till ändring av stadsplan 
för del av Fjugesta M:E (Centrum) varit ute på samråd under tiden mellan 2017-08-24 och 
2017-09-14. Det har kommit in 5 yttranden under samrådstiden. Samtliga yttranden finns 
att tillgå i sin helhet på Sydnärkes Byggförvaltning.  
 
Yttranden har lämnats av: 

  

Namn 

1. Länsstyrelsen Örebro län 

2. Trafikverket 

3. Nerikes Brandkår 

4. Skanova AB 

5. E.ON Elnät 

    



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

 
1. Länsstyrelsen Örebro län  

 
Ändringen av detaljplan har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 11 § plan- 
och bygglagen (PBL), standardförfarande. Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna 
synpunkter. 
 
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 ändringen av detaljplan inte kommer att prövas. 
 
Råd enligt 2 kap. PBL 
Överensstämmelse med översiktsplan 
Ändringen av detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 
 

2. Trafikverket  
 
Trafikverket har inget att erinra mot att detaljplanen antas. 
    

3. Nerikes Brandkår  
 
Nerikes Brandkår inte har något att erinra mot föreslagen planändring. 
 

4. Skanova AB  
 
Skanovas har inget att invända mot remissen. 
 

5. E.ON Elnät 
 
Sammanfattning: 
E.On har tidigare ägt den aktuella fastigheten, med en nätstaion som flyttades för att 
möjliggöra utbyggnad av färghandeln. E.ON önskar ett E-område för nätstationen, som 
också har en tecknad rättighet. 
 
Kommentar: 
E-område införs på plankartan i enlighet med E.ONs önskemål. 
 

Förslag till revidering 

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

  
 E-område införs på plankartan i enlighet med E.ONs önskemål. 

 

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


