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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
Denna detaljplan följer ett normalt planförfarande enligt nya PBL 2010:900.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat (2012-10-23 § 166 Dnr 12KS214) att ändra/
ersätta del av detaljplan 18-FJU-3, Fjugesta samhälle. Den gällande detaljplanen 
begränsar bebyggelsen på ett sätt som inte är förenligt med det utbyggnadbehov 
av skilda bostadstyper som behövs inom Lekebergs kommun.

Handlingar

• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning
• Behovsbedömning
• Fastighetsförteckning

Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse, i annan form än vad 
gällande detaljplan möjliggör, med tillhörande parkering inom fastigheten.

Plandata

Läge och areal
Planområdet är beläget i centrala Fjugesta. Området begränsas i väst av Vallgatan 
och en tomt bebyggd med ett friliggande enbostadshus, i norr av Parkgatan, i öst 
av två bebyggda tomter med friliggande enbostadhus, och i syd av Fabriksgatan.
Planområdet är cirka 3600 m2.

Markägoförhållanden
Marken är i kommunens ägo. De berörda fastigheternas ägare är redovisade i 
fastighetsförteckningen.



Tidigare ställningstaganden

Översiktliga planer
Planområdet omfattas av fördjupad översiktsplan för Fjugesta tätort antagen 
av kommunfullmäktige 2003-04-03. I övrigt gäller den kommuntäckande 
översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige 1998-10.08. Planförslaget 
inte överensstämmer med intentionerna i dessa planer.

Detaljplan
Underliggande stadsplan 18-FJU-3 för Fjugesta municipalsamhälle kv. Jasminen 
upprättat 1939 och fastställd 1941-10-03. Planen medger bl a friliggande bostäder 
i två plan, byggrätt på 20 % och maximalt två bostadslägenheter per tomt.

Detta förslag till detaljplan ersätter den antagna stadsplanen för det aktuella 
planområdet.

Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsens har beslutat (2012-10-23 § 166 Dnr 12KS214) att ändra/
ersätta del av detaljplan 18-FJU-3, Fjugesta samhälle.
Planen handläggs med normalt planförfarande och bekostas av kommunen.

Förutsättningar

Mark och vegetation
Aktuell fastighet är belägen i centralorten Fjugesta och omgivningen består 
av egnahemsfastigheter åt samtliga vädersträck. Inom fastigheten finns inga 
byggnader kvar från tidigare verksamhet och större delen är beväxt med mindre 
träd och sly. Markytan inom fastigheten faller svagt mot sydost.

Riksintressen
Planområdet omfattas inte av något riksintresse.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

Geotekniska förhållanden
Enligt geologiska kartbladet SGU Ser.Ae nr 37 (jordartskartan 10E Karlskoga 
SO) består jorden av morän.

Radon
Radondotterhalten ska undersökas i samband med ny- och tillbyggnad.
Om radonhalten bedöms överstiga 200 Bq/m3 luft inomhus ska åtgärder vidtas 
vid grundläggning av ny byggnad eller tillbyggnad.



Föroreningar
Inom fastigheten har det tidigare bedrivits åkeriverksamhet med 
drivmedelshantering. WSP Samhällsbyggnad utförde under 2005 översiktlig 
miljöteknisk markundersökning inom fastigheten åt Skanska då fastigheten 
eventuellt skulle bebyggas med bostäder. Resultatet av markundersökningen 
visade att åtgärder behövdes vidtas vid fastighetens norra gränsområde.

Sanering genom urschaktning genomfördes och styrande var riktvärdesnivån 
Känslig användning (KM) enligt Naturvårsdsverkets rapport 4638, Genrella 
riktvärden för förorenad mark. Eftersom aktuellt område, precis som idag, 
planerades att bebyggas med bostäder var det endast känslig mark (KM) som var 
aktuell som riskklass.

Vid slutfasen av saneringsarbetet togs totalt åtta kontrollprover för att verifiera 
att arbetet uppfyllde uppsatta mål. Av dessa prover uppvisade fyra något förhöjda 
halter av cancerogena PAH samt Bensen och i viss mån några alifatgrupper i 
förhållande till riktvärdes nivån KM, dock långt under nästföljande riktvärdesnivå 
MKM GV (midnre känslig markanvänding med grundvattenskydd) förutom ett 
värde för Bensen.

Kvarliggande föroreningar bedömdes vara av mindre omfattning och torde 
inte utgöra någon negativ effekt på miljö och människor. Detta på grund av 
föroreningens djup under markytan (>2m) och att aktuella exponeringsvägar för 
dessa föroreningar inte föreligger.

Miljökontoret i Lekebergs kommun bedömde att slutrapporten innehöll de 
uppgifter och information som krävdes och den bör godtas. Slutrapportens 
bedömning gällande kvarvarande föroreningars risk för människa och miljö 
bedömde miljökontoret vara rimlig.

Bebyggelse
Inom fastigheten finns det idag ingen bebyggelse.

Området öster om Parkgatan och väst om Fabriksgatan utgörs av enbostadshus 
uppförda på 70- och 80-talet. Den tillkommande bebyggelsen får enligt 
underliggande plan utgöras som friliggande enbostadshus i två plan med max 2 
lägenheter per tomt. Taklutning 30 grader.

Trafik
Området trafikmatas från Vallgatan via Parkgatan och Fabriksgatan.



Planförslaget
Planförslaget i stort
Detaljplanen innebär att bostadsbebyggelse av annan karaktär än 
omkringliggande bostadshus möjliggörs. Planförslaget innehåller ingen 
bestämmelse om friliggande hus vilket gällande plan gör. Byggrätten utökas inom 
fastigheten.

Planen innehåller användningsområde för parkering för tillkommande bostäder.

Bebyggelse
Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse i en till två plan med en högsta 
byggnadshöjd på 4 meter. Minsta taklutning bestäms till 27 grader, högsta 
taklutning bestäms till 35 grader. 25% av fastighetsarean får bebyggas. 

Trafik
Tillfart till fastigheten får ske från Parkgatan. Parkering ska ske på P-område.

Teknisk försörjning

Vatten & Avlopp
Planerad bebyggelse ansluts till kommunala vatten- och avloppsledningar. 

El- & telenät
Tillkommande bebyggelse avses anslutas till befintliga el- och telenätet inom 
området.

Värme
Fjärrvärmeledningar finns i Parkgatan. Ny bostadsbebyggelse avses anslutas till 
fjärrvärmenätet.

Miljöbedömning
Enligt 4 kap 34 § PBL ska planer miljöbedömas om planens genomförande 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. För att klargöra detta 
ska en behovsbedömning göras enligt bil 2 och 4 i förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar. En sådan behovsbedömning är gjord och 
slutsatsen är att ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras.



Genomförandebeskrivning

Organisatoriska frågor

Normalt planförfarande
Planärendet hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kap. 6 § plan och 
bygglagen (PBL) 2010:900. Detta innebär att planförslaget efter samrådsskedet 
och eventuell bearbetning ställs ut för granskning under en viss tid som ska vara 
minst tre veckor.

Bedömd tidplan
Samråd om planförslaget  v. 49
Granskning av planförslaget v. 08-11
Antagande av planförslaget v. 24
Laga kraft   v. 28

Genomförandetid
Planen föreslås få en genomförandetid på 5 år från den dag planen vunnit laga 
kraft.

Huvudmannaskap för allmän platsmark
Inom planområdet finns ingen allmän platsmark.

Huvudmannaskap för kvartersmark
Exploatör är huvudman för kvartersmark.

Tekniska frågor
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp 
och ska anslutas till befintliga kommunala VA-ledningar i området. Ägaren av 
kvartersmarken är ansvarig  för vatten- och avloppsledningar och dess framtida 
drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt.

Exploatör ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark.
Eventuell flytt av befintliga ledningar inom kvartersmark utförs av nätägaren men 
bekostas av exploatör.

Ekonomiska frågor
Arbetet med framtagande av detaljplan bekostas i sin helhet av Lekebergs 
kommun.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildningsfrågor (avstyckning, fastighetsreglering mm.), bildande av
gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av
lantmäterimyndigheten i Örebro län efter ansökan från fastighetsägare.


