
Samrådsredogörelse
Detaljplan för Fjugesta 2:21, 
Lekebergs kommun, Örebro län



Sammanfattning av planförslaget
Kommunstyrelsen har beslutat att ändra/ersätta del av detaljplan 18-FJU-3, Fjugesta samhälle. 
Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse, i annan form än vad gällande detaljplan 
möjliggör, med tillhörande parkering inom fastigheten.

Hur samrådet bedrivits
Rubriceradet förslag för detaljplan har handlagts med enkelt planförfarande enligt PBL.  Plan-
förslaget bestående av planbeskrivning och genomförandebeskrivning samt planbestämmelser 
har under tiden 19 november 2012 – 12 december 2012 varit utsänt för samråd till berörda enligt 
sändlista. 
Under samrådstiden har Länsstyrelsen avgivit yttrande. Därutöver har inkommit yttrande från 
Trafikverket, Nerikes brandkår, Telia Skanova, Sydnärkes miljöförvaltning, samt 4 skrivelser från 
medborgare.

Förslag till ändring/revidering i planen
Följande ändringar har gjorts med anledning av framförda synpunkter under samrådsskedet.

• På plankartan har plangräns reviderats vilket innebär att marken som visar förhöjda halter av 
PAH och Bensen är borttagen ur planen. 

• 10 meter markremsa närmast vägen är avsedda för parkering och obebyggd mark.   
• Parkeringsområdet har flyttats längs med Parkgatan och har utökats till 20 parkeringsplatser.
• Planbeskrivningen har kompletterats i enlighet med synpunkterna.

Inkomna synpunkter under samrådstiden
Nedan redovisas i korthet yttrande med synpunkter eller krav på ändringar samt kommunens 
kommentarer till dessa.

Länsstyrelsen: samrådsyttrande 402-8480-2012 daterad 2012-12-11
Överensstämmande med översiktsplan
Den gällande översiktsplanen ”Fördjupad översiktsplan för Fjugesta tätort” antagen 2003-04-04, 
pekar ut planområdet som en framtida grönyta.
Miljöbedömning
Kommunen har bedömt att miljöpåverkan inte kan antas bli så betydande att miljöbedömning 
och miljökonsekvensbeskrivning (MBK) enligt 6 kap 12 § miljöbalken behöver göras. Länssty-
relsen delar denna uppfattning.
Förorenad mark
I planområdet finns föroreningar i marken p g a tidigare verksamhet i området. Sanering har 
genomförts där riktvärdenivån var Känslig användning (KM). Vid slutfasen av saneringsarbetet 
togs kontrollprover som visade att åtgärden som vidtagits inte har uppfyllt målet på sanering, dvs 
värden under KM. Länsstyrelsen anser att den del av planområdet som innehar värden över KM 
inte är lämplig att planlägga för bostadsbebyggelse, såvida inte en sanering utförs. Länsstyrelsen 
delar inte kommunens uppfattning angående att föroreningar som är kvarlämnade inte innebär en 
risk för människor.
Med anledning av ovanstående anser Länsstyrelsen att planförslaget riskerar att vara olämpligt 
med hänsyn till människors hälsa.
Planförfarande
Länsstyrelsen anser att detaljplanen bör handläggas med normalt planförfarande, eftersom plan-
förslaget inte överensstämmer med översiktsplan samt eftersom planförslaget påverkan på män-
niskors hälsa behöver utredas mer. 



Byggförvaltnings kommentar:
Överensstämmelser med översiktsplan
-  
Miljöbedömning
-
Förorenad mark
-Saneringsarbete/urgrävning har utförts utifrån den tidigare gjord miljötekniskt markundersök-
ning, jord och vattenprovtagning, daterad 2005-07-20. Vid slutfasen av sanering togs totalt åtta 
kontrollprover för att verifiera att arbetet uppfyller uppsatta mål. Av dessa prov visar fyra något 
förhöjda halter av cancerogena PAH samt Bensen i förhållande till riktvärdesnivå KM (känslig 
markanvändning), dock långt under nästföljande riktvärdesnivå MKM GV (mindre känslig mark-
användning med grundvattenskydd). 
På plankartan har plangränsen reviderats vilket innebär att marken som visar något förhöjda 
halter av PAH och Bensen är borttagen ur planen. 10 meter markremsa närmast kontrollpunkter 
är avsedda för parkering och obebyggdmark.   
Planförfarande
-Underliggande stadsplan 18-FJU-3 för kv. Jasminen Fjugesta municipalsamhälle medger frilig-
gande bostäder i två plan och planändringen har påbörjats med enkelt planförfarande men efter 
synpunkter under samråd föreslås att den fortsatta handläggningen sker med normalt planförfa-
rande. 

Trafikverket: samrådsbrev TRV 2012/85975 daterad 2012-12-05
Har inga synpunkter på planförslaget.

Kommentar
-

TeliaSonera Skanova Access AB: 
Skanova önskar behålla befintligt nät som passerar i området enligt karta. Tvingas Skanova 
vidta undanflyttningsåtgärder förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även be-
kostar den. För övrigt har de inget att erinra mot planen.

Kommentar
-Vad avser befintliga och tillkommande ledningar i övrigt får läge och behov av nya servitut och 
ledningsrätter läggas fast under projektering i nära samråd med berörda nätägare.

E.ON Elnät: 
Har inget att erinra mot planen.

Kommentar
-

Nerikes brandkår: brev daterad 2012-11-29
Har inga synpunkter utifrån brandskyddssynpunkt.

Kommentar
-

Sydnärkes miljönämnd
Har inget att invända mot detaljplan för Fjugesta 2:21.

Kommentar
-



Fastighetsägarna utanför planområdet Fjugesta 1:28, Fjugesta 62:7, Fjugesta 62:6, och Fjugesta 
39:2 har svarat och lämnat synpunkter på förslaget.
Ägarna till fastighet Fjugesta 2:20, 2:126, 34:3, har inte svarat.
 
Anna-Karin och Geir Flugund som ägare till Fjugesta 1:28 i ett yttrande inkommet 12 december 
anser att parkeringsområdet inritat på planförslaget kommer mycket nära deras husvägg och 
blir mycket störande och negativ påverkan på deras boendekvalitet. Vidare önskar de förvärva 
delar av angränsade Fjugesta 2:21 ca 356 m2.

Tomas och Lotta Nordin ägarna till Fjugesta 62:7 i skrivelsen inkommet 13 december påtalar att 
Parkgatan är en mycket smal gata där man med stor svårighet kan mötas med personbilar samt 
att placering av parkering med infart från Parkgatan är mycket olämplig.

Anders Jonsson ägaren till Fjugesta 62:6 motsätter sig att parkeringen skall förläggas med infart 
från Parkgatan den smalaste gatan i hela Fjugesta. Vidare tar upp yttrandet att det är för lite par-
keringsplatser och lösningen på båda dessa problem är infart från Valgatan och extra parkering 
över gata på kommunens parkering. Nästa synpunkt gäller byggrätt.

Fredrik och Marie Gunnarsson ägarna till Fjugesta 39:2 i ett yttrande inkommit 27 november in-
ser att placera en parkeringsplats med infart från Parkgatan är helt fel. Gatan är så smal att man 
t ex vid snötäcke av medeldjup inte kan mötas på gatan.   
 
Kommentar
-Vid planering av detta projekt har inte bara läge, utformning och miljö haft stor betydelse utan 
även frågor som ekonomi, tillgång på mark, tillgänglighet, trafiksäkerhet o.s.v.
Kommunen har stor förståelse för de synpunkter som framförts och instämmer i mycket av de åsik-
ter som framkommit om en måttfull och anpassad planering i Fjugesta. 
- I enlighet med de synpunkter som inkommit avseende trafiksäkerhet m m har parkeringsområdet 
flyttats längs med Parkgatan och antal parkeringsplatser har ökats till 20.  
- Angående Parkgatan och infart till parkering, är Parkgatan 8 meter bred vilket är normal 
bredden för en lokalgatan. 
- Gällande fråga om byggnadshöjden, är enligt planförslag högsta byggnadshöjd 4,0 meter.  


