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PLANBESKRIVNING
Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl.

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
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

HÄR ÄR VI NU

HANDLINGAR
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A2)
- Planbeskrivning (denna handling)
Planhandlingarna består i övrigt av:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
BAKGRUND
Sydnärkes byggförvaltning har fått en ansökan om förhandsbesked för uppförande av
verksamhetsbyggnad/lager på fastigheten Fjugesta 4:61. Innan ytterligare verksamheter
kan etableras har det bedömts att området bör detaljplaneläggas. Efter beslut i
Kommunstyrelsen (2014-04-08) beställdes en ny detaljplan för fastigheten 4:61.
Sydnärkes byggförvaltning har fått uppdraget att detaljplanelägga området.
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga användningsområden och
möjliggöra för ett samlat industri/verksamhetsområde i de södra delarna av Fjugesta.
PLANPROCESSEN
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 då alla krav för
detta är uppfyllda.
MILJÖBEDÖMNING
Enligt PBL (plan-och bygglagen) kap 4 § 34 skall en miljökonsekvensbeskrivning
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En
behovsbedömning har upprättats för att se om planen medför betydande miljöpåverkan
eller inte.
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 §.
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Bild: Planområdets ungefärliga avgränsning

PLANDATA
Läge och omfattning
Planområdet är beläget söder om Fjugesta, precis i anslutning till tätorten, och omfattar
ungefär 3,5 hektar. Planområdet ramas in av Fjugesta Byväg i de västra delarna och
Fjugesta Letstig i norr. I de östra delarna gränsar planområdet till en del utspridd
bebyggelse och söderut finns jordbrukslandskapet.
Markägoförhållanden
Planområdet berör tre fastigheter. Fjugesta 4:60 och Fjugesta 4:61 ägs av Trioplast AB.
Fjugesta 4:77 är i privat ägo.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan för Lekebergs kommun (2014)
I översiktsplanen framgår det inom planområdet ska ske en fortsatt utveckling
av industriområdet och att det är en av de platser i Fjugesta där nyetablering av
verksamheter ska prioriteras. Gällande industriområdenas utveckling nämns även i
översiktsplanen att mindre verksamheter många gånger kan kombineras i närhet till
boende men att det i så fall ska tillämpas med hänsyn till den omgivningspåverkan som
det kan medföra i respektive fall.
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Detaljplaner
Planområdet omfattas inte av någon detaljplan.
I de norra delarna angränsar planområdet till en detaljplan:
•

Ändring av stadsplan för del av Fjugesta, kv tegelslagaren, folkskolan m.fl.
(antagen 1955-07-15)

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Planens huvuddrag
Detaljplanen möjliggör för industri som inte är störande för omgivningen och
verksamheter.
Industri tillämpas för områden med all slags produktion, lagring och annan hantering av
varor. De kontor, personalutrymmen och liknande som behövs för industriverksamheten
inräknas. I planbestämmelserna specifiseras ändamålet som industri som inte är
störande för omgivningen. Den plastbearbetande industri som Trioplast bedriver
på platsen idag bedöms utgöras av en typ av industri som inte är störande för
omgivningen, den har begränsad omgivningspåverkan. Den utveckling och expansion
som detaljplanen möjliggör begränsas till att utgöra liknande omgivningspåverkan som
finns idagsläget.
Detaljplanen reglerar även efter ändamålet verksamhet. Verksamheter tillämpas för
områden med service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med
skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad
omgivningspåverkan.
I de nordvästra delarna av planområdet bevaras ett befintligt grönområde genom
användningen natur.
Riksintresse och fornlämningar
En del av planområdet ligger inom drumlinområdet som enligt 3 kap 6 § miljöbalken
(MB) berör riksintresset för kulturmiljön. Drumlinområdet är ett odlingslandskap som
kännetecknas av en speciell topografi med drumlinåsar. Landskapet och dess spår av
olika tiders mark- och bebyggelseanvändning är geologiskt och biologiskt värdefull
miljö men i synnerhet innehar drumlinområdet höga kulturvärden. Drumlinområdet
består av ett rikt inslag av fornlämningar, herrgårdar, torpbebyggelse och byar med
utskiftad bebyggelse. Drumlinområdet är ett så kallat samrådsområde som innefattas
av särskilda bestämmelser om samråd med Länsstyrelsen vid nybyggnation och
renovering och byggnader.
Planområdet ligger i närheten av drumlinområdet vid Hackvad som enligt 3 kap
6 § MB berör riksintresset för naturvård. Drumlinområdet vid Hackvad har stor
formrikedom och är ett av landets främsta exempel när det gäller denna typ av
landskap. Drumlinerna ligger utsträckta som flackt vävda kullar i isrörelsens riktning.
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Materialet i drumlinernas mark ger goda förutsättningar för odling och jordbruk men
har även en gynnande effekt på floran och insektslivet.
Detaljplaneförslaget bedöms inte påverka riksintressena för kulturmiljön och naturvård
negativt.
Det finns inga registrerade fornlämningar inom området. Däremot är planområdet
beläget inom och i anslutning till den äldre bytomten för Fjugesta by. I närheten finns
även kända förhistoriska gravar.
Länsstyrelsen har tidigare meddelat att det i samband med framtagande av ny detaljplan
i området behöver göras en arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen
(1988:950). Bedömningen gjordes främst på grund av närheten till Fjugesta äldre
bytomt, som enligt äldre kartuppgifter varit belägen i områdets västra del. Efter
besiktning på plats, kompletterande kart- och arkivstudier och en djupare bedömning
av de geologiska förutsättningarna i området har Länsstyrelsen konstaterat att det inte
finns något behov av att utföra en arkeologisk utredning.
Strax öster om planområdet finns en hembygdsgård som består av åtta ditflyttade
byggnader. Här driver Västernärkes hembygdsförening delar av sin verksamhet.
Mark och vegetation
Planområdet består delvis av hårdgjorda asfalterade och bebyggda ytor. Det finns
visserligen även oexploaterad mark som är gräsbeklädd med inslag av träd och
buskage.
I de nordvästra delarna av planområdet finns det en träddunge med en del vegetation

Bild: Funktioner inom och i närheten av planområdet.
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och buskage. Detta grönområde utgör bland annat en avskiljande och delvis
bullerdämpande funktion mellan industriområdet och omgivningen, i synnerhet mot
Lekebergsskolan. Grönområdet bevaras genom användningsområdet natur.
I de östra delarna av planområdets gräns rinner Lillån. I anslutning till Lillån
möjliggörs anläggandet av en dagvattendamm. Detta regleras genom planbestämmelsen
dagvatten. Dagvatten från området kan avledas till dagvattendammen för fördröjning
innan det leds vidare till Lillån.
Naturvård
Eventuell utbyggnad som möjliggörs genom detaljplanen skulle kunna påverka en
skyddsklassad art som finns i närområdet. Hänsyn bör tas till den skyddsklassade arten,
byggskedet bör undvikas under perioden 15 juni till 1 augusti.
Geotekniska förhållanden
Enligt den geologiska jordartskartan består planområdet uteslutande av lera och morän.
I Fjugesta tätort finns alunskiffer i berggrunden vilket innebär att marken inom
planområdet också kan innehålla förhöjda radonförekomster. Av denna anledning har
plankartan infogats med en planbestämmelse som anger att byggnader måste uppföras i
radonsäkert utförande.
Några vidare undersökningar av markens bärighet inom planområdet bedöms inte
erforderliga i detta skede. Marken bedöms ha god bärighet.

Bild: Kraftledningar som berör planområdet.
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Risk för ras- och skred
Längs med den östra gränsen av planområdet finns det utpekade ytor för ras- och
skredrisk. Enligt planförslaget får inga byggnader uppföras inom dessa markområden.
Verksamhetsbeskrivning
Området har ursprungligen utgjorts av jordbruksmark men under 1930-talet uppfördes
ett mejeri på fastigheten Fjugesta 4:60. Sedan nedläggningen av mejeriverksamheten i
slutet av 1960-talet har det bedrivits tillverkning av plastfilm samt fyllning av kemiska
produkter i konsumentförpackningar på Fjugesta 4:60. Idag bedriver Trioplast AB
plastbearbetande industri på fastigheten.
Föroreningar
LA Geo Miljö AB genomförde 2012 en översiktlig miljöteknisk mark- och
grundvattenundersökning i området kring verksamhetslokalerna för Trioplast AB.
Flertalet uttagna jordprov visade vid tidpunkten mycket låga föroreningsnivåer, i nivå
med naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markanvändning. I en av provpunkterna
noterades dock förhöjda halter metaller med barium, koppar, bly och zink vilka
överstiger naturvårdsverkets generella riktlinjer för mindre känslig markanvändning.
Det konstaterade förorenande tunna skiktet med slagg har bedömts utgöra liten
omfattning vilket totalt sett innebär låga föroreningshalter i området.
Utbyggnad i området bör föregås av en miljöteknisk markundersökning för att
säkerställa att inga markföroreningar finns på platsen.

Bild: Vägar i anslutning till planområdet.
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Bild: Illustrationsplan över området. Bilden ger ett exempel på möjlig expansion och utveckling i området.

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns industrilokaler för Trioplast AB. Bebyggelsen är i varierande
höjd från en till tre våningar. Det finns även tillhörande lokaler och avvikande
byggnadsdelar som exempelvis förrådsutrymmen och silosar. Bebyggelsens
fasadmaterial utgörs i huvudsak av puts och plåt.
Inom planområdet finns även en del bebyggelse på Fjugesta 4:77 i form av en äldre
byggnad i två plan med rosa puts och valmat sadeltak samt ett senare tillkommet garage
i liknande kulör.
Huvudbyggnaden på Fjugesta 4:77 är i funktionalistisk prägel och uppfördes troligtvis i
samband med att Fjugesta mejeri byggdes i slutet av 1930-talet.
Planerad bebyggelse
Detaljplanen möjliggör en utökad bebyggelse för industri som inte är störande för
omgivningen samt för verksamheter. Det möjliggörs två byggrätter. Byggrätterna
är anpassade efter befintlig bebyggelse. Det ges dock möjlighet till viss expansion i
anslutning till befintlig byggnad för Trioplast. Trioplast planerar att bygga en lagerlokal
som angränsar till den befintliga byggnaden (se illustrationsskiss). Här möjliggörs
en högsta totalhöjd på 16 meter och krav om att byggnad ska uppföras i radonsäkert
utförande.
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Bild: Ungefärliga avstånd till närmsta bostäder

Fastighet Fjugesta 4:77 ingår inom planområdet. Byggnaden är registrerad som
hyreshus, bostad och lokal men föreslås i detaljplanen regleras som verksamhet.
Säkerhetsrisker
Planområdet genomkorsas av kraftledningar av varierande styrka. Vattenfall har två
stycken 40 kV regionnätsledningar lokaliserade inom planområdet. Det finns ytterligare
luftledningar som avger omkring 55 kV. Även markkablar finns inom planområdet.
Om byggnader är placerade för nära kraftledningar kan det innebära en risk att
någon eller något kommer till skada. Enligt elsäkerhetsverkets avståndsregler
ska det horisontella avståndet mellan en ledning för högst 55 kV och närmsta
byggnadsdel vara minst fem meter. Vid högre spänningsnivåer inom detaljplanelagt
område ska säkerhetsavståndet mellan byggnadsdel och ledning vara minst tio
meter. För parkeringsplatser ska det horisontella avståndet mellan ledningen och
parkeringsplatsens närmaste ytterkant vara minst fem meter vid högst 55 kV och minst
tio meter vid högre spänning.
Vattenfall har även egna krav på skyddsavstånd som grundar sig på fler faktorer
än starkströmsföreskrifterna. Gällande industri och lokaler som inte är avsedda för
stadigvarande vistelse accepteras 10 meter mellan byggrätt och yttersta fasen på
luftledningen.
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Kraftledningarna som passerar genom planområdet medför att vissa begränsningar är
nödvändiga. Två kraftledningar närmast Trioplast industrilokaler ska förläggas under
mark och monteras ned. Området inom zonen där kvarstående kraftledningar finns
markeras som område vilket reserveras för luftledningar. Därtill är marken begränsad
med ”prickad mark” vilket innebär att byggnader inte kan uppföras i direkt anslutning
till kraftledningarna.
Vattenfalls markkabel finns belägen i de nordöstra delarna av planområdet,
detta område har försetts med ”prickad mark” där byggnader inte får uppföras.
Lokaliseringen för markkabeln ingår dessutom i huvudsak inom markreservatet för
luftledning.
En dagvattendamm föreslås i de östra delarna. Markarbeten som kan bli aktuella i
planområdet bör kommuniceras med andra rättighetsägare inom planområdet så att det
försäkras att luftledningar eller markkablar inte skadas.
Gator, trafik och parkering
Planområdet omgärdas av Fjugesta Byväg, Fjugesta Letstig och Länsväg 564. Fjugesta
Letstig leder in mot Fjugesta centrum. Fjugesta Letstig övergår till Länsväg 564 i
östlig riktning. In- och utfart till planområdet finns i anslutning till verksamheterna vid
Fjugesta Byväg. Det finns även en väg som angör planområdet i de norra delarna.
På plankartan ges förslag om var utfarter mot Fjugesta Byväg och Fjugesta Letstig
ska finnas, i övrigt gäller utfartsförbud mot vägarna enligt detta förslag till detaljplan.
I detaljplanen redogörs inte för hur vägar ska ordnas inom planområdet, detaljplanen
öppnar således upp för olika lösningar. De befintliga vägarna skulle exempelvis kunna
kvarstå i nuvarande utformning samtidigt som en ny infart är möjlig i de norra delarna
av planområdet.
Buller och omgivningspåverkan (riskanalys)
Boverkets allmänna råd (1995) ”Bättre plats för arbete” är i stora delar inaktuell
men anger trots allt en riktlinje för avstånd som kan erfordras för olika typer av
verksamheter. Enligt Boverkets allmänna råd (1995) ”Bättre plats för arbete” är
plastbearbetande industri en relativt tyst verksamhet där buller i huvudsak uppkommer
från ventilationsfläktar och transporter till och från verksamheten. För plastbearbetande
industri är ett rekomenderat skyddsavstånd enligt ”bättre plats för arbete” 200 meter, en
specifik bedömning gällande skyddsavstånd måste dock göras från fall till fall.
Nulägesbeskrivning

De närmast belägna bostäderna ligger mellan 35-40 meter från föreslagen byggrätt.
Verksamheten för Trioplast har ett tillstånd som reglerar att man ska klara 45 dB(A)
ekvivalent ljudnivå vid bostäder nattetid, 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå dagtid vardagar
och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå övrig tid. Genom periodiska undersökningar mäter
man bullernivåerna som alstras från verksamheten. Vid de senaste mätningarna, som
genomfördes av Miljöassistans AB den 23 augusti 2016, överskreds bullervärdena
marginellt vid två av fyra mätpunkter (se utdrag ur mätrapport nedan). Genom
ljuddämpande åtgärder i verksamhetslokalen ska man klara riktvärdena.
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Bild: Resultat från mätrapport (utförd av Miljöassistans AB)

Motivering av planförslagets skyddsavstånd

Den befintliga plastindustrin kommer fortsatt att regleras utefter det tillstånd som
Trioplast AB har.
Den planerade nyetableringen av lagerhall som är tänkt att uppföras kommer behöva
klara 40 dB (A) ekvivalent ljudnivå vid bostäder nattetid, 50 dB (A) ekvivalent
ljudnivå dagtid vardagar samt 45 dB (A) evivalent ljudnivå övrig tid. Den planerade
lagerhallen bedöms inte komma att alstra särskilt höga bullernivåer. Byggrätten regleras
genom industri som inte får vara störande för omgivningen och genom verksamheter.
Eftersom det främst ska lagras olika föremål i den planerade nybyggnationen bör
eventuella bullernivåer klara naturvårdsverkets krav. Därtill kan en lagerhall fungera
bullerdämpande mot delar av omgivningen då den möjliggörs i direkt anslutning mot
befintlig byggnad för Trioplast AB där den plastbearbetande verksamheten bedrivs och
varifrån bullret i huvudsak alstras.
Planförslaget bör visserligen betraktas ur det scenario som innebär största möjliga
omgivningspåverkan. Den största omgivningspåverkan som planförslaget möjliggör
är det scenario där all byggrätt utnyttjas genom utbyggnad av industrilokaler.
Tillkommande industri får inte vara störande för omgivningen och måste klara 40 dB
(A) ekvivalent ljudnivå vid bostäder nattetid, 50 dB (A) ekvivalent ljudnivå dagtid
vardagar samt 45 dB (A) ekvivalent ljudnivå övrig tid gentemot närmsta bostäder.
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Planförslaget medger, precis som idagsläget, ett skyddsavstånd på 35-40 meter till
närmsta bostäder. Skyddsavstånden bedöms emellertid som tillräckliga eftersom
planförslaget medger industri som inte får vara störande för omgivningen och
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Helhetsbedömningen är att
detaljplaneförslaget inte medför någon betydande omgivningspåverkan.
Trafikbuller
Gällande trafikbuller har en översiktlig beräkning gjorts i appen Nordic Road Noise,
framtagen av Tyrens AB. Utifrån trafikverkets trafikflödeskartor visar beräkningen att
vägarna kring planområdet idag alstrar mellan 49-57 dBA ekvivalent ljudnivå gentemot
de bostäder som är belägna i närhet till planområdet. Enligt regeringens förordning
om trafikbuller 2015:216 bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 55 dBA
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad samt en ekvivalent ljudnivå på 50
dBA vid en uteplats om en sådan ska anordnas (maximalt 70 dBA vid uteplats).
Detaljplanens förslag kan ge upphov till en marginell ökning av trafikbuller genom
utökad trafik till och från området. Det finns en del närliggande bostäder som påverkas
av buller i området. Bedömningen är dock att nya verksamhetslokaler som kan komma
att etableras på Fjugesta 4:61 inte kommer resultera i att förhållandena gällande
trafikbuller i området förändras i någon större utsträckning.
Dagvatten
Dagvattnet leds idag ut från fastigheterna i området direkt ut till recipienten som
är Lillån som passerar vid planområdets östra gräns. Dagvatten kan med fördel
omhändertas inom planområdet genom LOD-anläggningar. Vattnet sedimenteras och
renas i marken och sedemera fördröjs det innan det når recipienten. I de östra delarna
av planområdet ges plats för en dagvattendamm som kan omhänderta dagvattnet i
området innan det rinner vidare till Lillån.
Markavvattningsföretag
Detaljplanen berör två markavvattningsföretag, Fjugesta - Västerängens
vattenavledningsföretag av år 1940 och Knistaån. Vid anläggnde av hårdgjorda ytor
och bebyggelse finns risk för ökade flöden till företagens diken. Vatten som avleds från
ett detaljplanelagt område klassas som avloppsvatten enligt miljöbalken, 9 kap 2 §. I
lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet finns i 3 kap. 5-8 §§
bestämmelser om avledande av avloppsvatten till markavvattningsdiken.
Inom de aktuella markavvattningsföretagen har det tidigare skett en del
fastighetsregleringar och förändringar av diken i förhållande till vad som beslutats
vid företagens tillkomst. Det finns således troligen skäl för en omprövning av markavvattningsföretagen. Kommunen behöver verka för att markavvattningsföretagens
tillstånd anpassas till de rådande förhållandena på platsen.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Ett genomförande av detaljplanen skulle innebära att det befintliga industriområdet
säkerställs framöver och ges förutsättningar att expandera. Eftersom marken delvis
redan är bebyggd skulle det inte resultera i att områdets karaktär förändras i någon
större utsträckning. Planförslaget kan innebära en viss ökning av trafikbuller i
närområdet men i övrigt är helhetsbedömningen att planförslaget inte resulterar i några
större förändringar och därmed inte heller i någon betydande omgivningspåverkan.
GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan
Planen hanteras med standardförfarande.
Samråd: Våren 2016
Granskning: Hösten 2016
Antagande: Våren 2017
Laga kraft: Våren 2017
Vatten och avlopp
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten- och avlopp.
Värme och el
Planområdet är anslutet till befintliga el- och fjärrvärmenät.
Brandvatten
Brandvattenförsörjningen i området ska anpassas till gällande riktlinjer. Om
brandvattentillgång behöver utökas ska fastighetsägaren/byggherren vidta åtgärder för
att tillgodose behovet.
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är tio år från den dag då planen vunnit laga kraft.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Lekebergs kommun ansvarar för planläggning av området. Kommunen är huvudman
för allmän platsmark inom planområdet.
Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av fastighetsägaren till Fjugesta 4:61. Kostnaderna
regleras genom detaljplaneavtal.
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Detaljplanen utgör erforderligt underlag för fastighetsbildning. Fastighetsbildning
kommer kunna ske i enlighet med föreslagen markanvändning när detaljplanen vunnit
laga kraft. Genom lantmäteriförrättning kan exempelvis Fjugesta 4:60 och Fjugesta
4:61 sammanföras till en fastighet. Vidare kan naturmarken i de nordvästra delarna av
planområdet t.ex. genom fastighetsreglering överföras till kommunal fastighet.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.
Jonas Kinell					Hikmet Hrustanovic
Planarkitekt					Stadsarkitekt
Lars Johansson
Förvaltningschef
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