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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande 
dokument. En detaljplan syftar till att göra avvägningar mellan olika intressen 
och ta ställning till hur ett område ska användas. Den reglerar vad såväl enskilda 
som myndigheter får och inte får använda marken och vattnet till inom ett område. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, industri, 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
En planprocess kan genomföras i olika förfaranden. I huvudsak används tre 
förfaranden vid upprättande av en detaljplan: standardförfarande, begränsat 
förfarande eller utökat förfarande.

Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan kan i de flesta fall ett 
standardförfarande enligt PBL kap 5 § 7 tillämpas. Planprocessen inleds med ett 
samråd. Kommunen samråder planförslaget med sakägare, kommunala instanser 
och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m.fl. 
När planförslaget har bearbetats och justerats efter inkomna synpunkter ställs 
planförslaget ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle då sakägare, 
kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, 
organisationer m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen 
kan mindre justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta 
sker genom beslut i Kommunfullmäktige, i vissa fall kan beslutet delegeras till 
Kommunstyrelsen. Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem 
som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner 
detaljplanen laga kraft tre veckor efter att beslut om antagande tillkännagivits. 

HÄR ÄR VI NU



HANDLINGAR
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A2)
- Planbeskrivning

Planhandlingarna består i övrigt av:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

SYFTE
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.

PLANPROCESSEN
Detaljplanen upprättas genom ett standardförfarande, i enlighet med bestämmelserna 
i Plan- och bygglagen (2010:900).

MILJÖBEDÖMNING
Enligt plan- och bygglagen 4 kap. § 34 ska 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 någon betydande miljöpåverkan. 
En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 
upprättats.

DETALJPLAN FÖR FJUGESTA 2:74 M.FL.



PLANDATA

Läge och omfattning
Planområdet ligger i de södra delarna av Fjugesta tätort och omfattar ca 3500 m2 . 

Området avgränsas av macken i väst och omgärdas i övrigt av bostadsbebyggelse i 
form av friliggande hus på relativt stora fastigheter (1000-3000 m2). I söder gränsar 
planområdet mot Södergatan/Storgatan, i norr gränsar området mot Fjugesta Letstig. 
Östra Långgatan sträcker sig från Södergatan/Storgatan upp mot Fjugeta Letstig som 
möter Gamla Letstigen i korsning inom planområdet. Genomfarten ut mot Fjugesta 
Letstig är dock avstängd för fordonstrafik enligt en lokal trafikföreskrift från 2011, 
med undantag för drivmedelsstationens uthyrningsfordon.

Markägoförhållanden
Fjugesta 2:74 ägs av Macken i Lekeberg AB.
Fjugesta 18:1 ägs av Lekebergs kommun
Fjugesta 3:190 ägs av Lekbergs kommun.
Fjugesta 3:196 ägs av Skillen AB.
Fjugesta 3:192 ägs av privatpersoner



TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan
Det nu aktuella planförslaget möjliggör utveckling av verksamheten Macken i 
Fjugesta AB. I översiktsplanen skrivs nedanstående om verksamheter i Fjugesta: 

Mindre verksamheter som kan kombineras med god boendemiljö, särskilt sådana som 
vänder sig till allmänheten i någon form, bör placeras i centrum.
En blandning av bostäder och anpassade verksamheter i centrum är positiv 
för tätortens miljö och ger liv åt samhället dagtid. Offentliga verksamheter och 
servicefunktioner bör fortsätta utvecklas i centrala lägen.

Genom att koncentrera kommunal service och handel till centrum ökar dock 
konkurrenskraften och tillgängligheten i Fjugesta. Kommunen bör genom sin 
planering skapa förutsättningar för nyetablering och ometablering för att 
åstadkomma sådan koncentration.

Planförslaget bedöms ligga i linje med översiktsplanen.

Gällande detaljplaner
Planområdet omfattas av Förslag till ändring av stadsplan för del av Fjugesta M:E 
(Centrum) i Örebro län, antagen 1959 och Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl., antagen 
2016.

För fastigheten Fjugesta 2:74 anges användningen till Bostads- och handelsändamål, 
med slutet byggnadssätt i två våningar. Fjugesta 18:1 och Fjugesta 3:190 anges som 
gatumark.

Den angränsande fastigheten Fjugesta 27:2, där macken idag är lokaliserad, omfattas 
av Ändring av detaljplan för Fjugesta Samhälle, (81-FJU-112), Fjugesta 27:1 och 
27:2 mfl, antagen 2008. Detaljplanen anger Bensinstation, handel och kontor med en 
högsta byggnadshöjd på 6,5 meter.

Planområdet omfattas även av 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.

Genom den nu aktuella planläggningen upphävs akt 18-FJU-43 Tomtindelning: 
Smeden 1-4, år 1947 inom planområdet.



FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Planen syftar till att möjliggöra för macken att utöka sin verksamhet och nyttja hela 
området från Fjugesta 27:2 till och med Fjugesta 2:74. Den planerade utökningen av 
verksamheten består av anläggandet av en biltvätt av gör-det-själv-modell. 

Då utfarten mot Fjugeta Letstig redan idag är avstängd för genomfartstrafik, vilket 
också säkerställs genom planförslaget, stängs även Östra Långgatans förlängning 
norrut från Södergatan/Storgatan av och marken kan då avyttras och istället nyttjas 
för angränsande bostadsfastigheter.

Riksintressen och fornlämningar
Planområdet omfattas inte av riksintresseområde eller några kända fornlämningar.

Bebyggelse
Idag finns ingen bebyggelse inom planområdets byggrätt i norr vilket dock angränsar 
till bostadsfastigheter och fastigheten för macken i Fjugesta.

Inom byggrätten för bostäder, i de södra delarna av planförslaget möjliggörs för 
kompletterande bebyggelse för befintliga bostäder längs med den del av Östra 
långgatan som föreslås tas bort.

Allmän plats och trafik
Området för macken nås i norr från Fjugesta Letstig och Storgatan. Bostäderna 
söder om området för macken nås via Storgatan, Södergatan och Gamla Letstigen. 
Planförslaget syftar till att stänga av gatusträckningen Östra Långgatan genom 
planområdet. Trafiklösningen bedöms tillfredsställande även utan denna sträckning, 
där den norra delen redan idag är avstängd för trafik. 

Gamla Letstigens sträckning kvarstår till och med korsningen där den möter Östra 
Långgatan, detta för att bibehålla tillfarten till befintliga bostadsfastigheter i området.

Parkering
Parkering anordnas på den egna fastigheten.

Byggnadfritt avstånd
Planområdet ligger i anslutning till Fjugesta Letstig (väg 564), där Trafikverket är 
väghållare. Det byggnadsfria avståndet för Fjugesta Letstig är 12 meter. Det aktuella 
planområdet ligger dock inom ett planlagt område där avståndet mellan väg och 
bebyggelse värderas i varje enskild detaljplan.

Det aktuella planförslaget innebär att bebyggelse som närmast kan uppföras
på ett avstånd av cirka 7 meter från Fjugesta Letstig, där hastighetsbegränsningen 
är 40 km/h. Människor kommer inte att vistas stadigvarande inom planområdet. 
På den del av Fjugesta Letstig som passerar planområdet är sträckningen rak och 
avkörningsrisken bedöms därför som liten.



Mark och vegetation
Marken inom planområdet består till största del av asfalterad eller grusad mark för 
trafik. Fastigheten Fjugesta 2:74 är dock en gräsyta med björkar och en ek.

Planförslaget innebär inga större förändringar av marken förutom för Fjugesta 2:74 
som sannolikt hårdgörs för att nyttjas till mackens verksamhet.

Geotekniska förhållande
Då marken inom planområdet inte möjliggör för någon större bebyggelse, och att 
omkringliggande mark är bebyggd utan några geotekniska hinder bedöms det inte 
aktuellt med en geoteknisk utredning i planskedet.

Ingen risk för ras och skred föreligger enligt den regionala översiktliga analysen.

Fjugesta tätort ingår i ett område med potentiellt förhöjda radonrisker, vilket medför 
att markundersökning som visar att radonhalterna inte överstiger riktvärden krävs om 
inte byggnader ska byggas radonskyddade.

Omgivningsstörningar
Detaljplaneförslaget medger verksamheter med begränsad omgivningspåverkan 
vilket inte kräver skyddsavstånd eller andra störningsskydd. Verksamheter kan dock 
ändå generera visst omgivningsbuller som exempelvis genom trafik inom och utanför 
verksamhetsområdet eller genom ljud som alstras från verksamheten.

Etablering av biltvätt måste föregås av en anmälan enligt Miljöbalkens regler. Vid 
anmälan behandlas bland annat hanteringen av vattnet från biltvättens verksamhet. 
Det finns dock befintliga ledningsnät och ändamålsenliga metoder för hantering av 
intilliggande drivmedelsstations vattenhantering. Det bedöms finnas förutsättningar 
för lämplig hantering av vatten från eventuell biltvätt inom planområdet.

Förorenade områden
Planområdet gränsar till område för en drivmedelsstation, registrerad i EBH-stödet, 
vilket är en databas för eventuellt förorenade områden (EBH är en förkortning av 
efterbehandling). Att en fastighet finns registrerad i databasen behöver inte betyda att 
fastigheten är förorenad. Registreringen anger att det funnits en verksamhet som kan 
ha bidragit till att föroreningar finns på platsen.

Under 2011 påbörjades arbeten för ombyggnation, rivning och nyinstallation av 
drivmedelsanläggningen. Vid schaktarbetet för att installera nya oljeavskiljare, 
skärmtak och pumpfundament samt schakt för drivmedelsledningar påträffade 
entreprenören schaktmassor som misstänktes vara påverkade av petroleumkolväten.

Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB (Sandström) fick uppdrag av OKQ8 AB att 
genomföra miljökontroll gällande eventuella föroreningsrisker.

Det övergripande åtgärdsmålet var att fastigheten och dess omgivning efter utförd 
efterbehandling skulle kunna fortsätta användas för drivmedelsförsäljning utan risk 
för människors hälsa eller för miljön. Det förorenade området skall heller inte utgöra 
risk för närliggande fastigheter eller recipienter.



Saneringsarbetet sammanfattas enligt följande:

• Petroleumförorening påträffades i fyllnadsmaterial och naturlig jord i samband 
med ombyggnation och byte av installationer på OKQ8s drivmedelsanläggning 
33206.

• Totalt 2 512,18 ton förorenade massor avlägsnades och transporterades till 
Atleverkens mottagningsanläggning i Örebro.

• Fyra markliggande cisterner avlägsnades för destruktion.
• 93 jordprover insamlades från schaktens väggar och botten och analyserades vid 

Eurofins i Lidköping. 85 av dessa prover är slutprover.
• Av de 85 analyserade slutproverna påvisar 74 koncentrationer av 

petroleumkolväten underskridande åtgärdsmålet MKM.
• Restförorening av petroleumkolväten har lämnats kvar på fastigheten mot cistern 

04 samt mot Letstigen då man av stabilitetsskäl inte kunde schakta närmare 
varken cistern eller väg.

• Restförorening av metaller har lämnats kvar på fastigheten mot den nya 
stationsbyggnaden, väster och öster om entrén, då dessa går in under byggnaden 
kunde de inte avlägsnas. Restförorening av metaller har även lämnats mot 
Storgatan till väster på fastigheten.

• Utbredningen av dessa metallföroreningar, som inte anses ha någon koppling 
till OKQ8s drivmedelsverksamhet, har därför inom ramen för den aktuella 
schaktsaneringen av petroleumkolväten inte avgränsats.

De föroreningar som är kopplade till drivmedelsstationen bedöms inte utgöra en 
risk för det nu aktuella planområdets ändamål. Sydnärkes Miljöförvaltning ansvarar 
för tillsyn av drivmedelsstationen för att säkerställa att verksamheten inte utgör en 
potentiell miljörisk.

Trafikbuller vid bostadsbyggnader
I Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader finns bestämmelser 
om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid 
bostadsbyggnader; 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

De bostäder som ingår i planområdet är belägna på ett minsta avstånd om ca 100 
meter från Fjugesta Letstig. Bostäderna kan utsättas för trafikbuller även från mer 
närliggande gator som Södergatan, Storgatan och Gamla Letstigen. Dessa gator 
trafikeras i huvudsak av fordonstrafik kopplat till gatornas bostäder, småhus och 
mindre flerbostadshus.

Söder om planområdet antogs en detaljplan 2016, som möjliggör bostäder och vård 
och skoländamål. Från planbeskrivning till detaljplanen står:

Detaljplanens förslag kan ge upphov till ökad biltrafik i området, fullt utbyggt 
skulle området beräknas alstra ungefär 800 fordon per årsmedeldygn. Områdets 
beräknade trafikmängd utgår från Trafikverkets siffror gällande trafikmängderna på 
omkringliggande och anslutande gator till planområdet.



Hastigheten inom planområdet bör hållas till maximalt 30km/h. Gatan som löper i 
förlängning till Östra Långgatan föreslås bli gångfartsområde, detta regleras dock 
inte inom planen.

Detaljplanen söder om det nu aktuella planområdet kan medföra en ökning av trafiken 
längs med Södergatan/Storgatan. 

En bullerberäkning har genomförts i bullerberäkningsprogrammet Trivector Buller II.

För att kunna göra en beräkning av bullernivån har följande värden uppskattats 
baserat på dagens trafiknivåer, med ett tillägg för planområdet söder om det nu 
aktuella:

Trafikmängd: 1200 fordon 
Skyltad hastighet: 40 km/h
Avstånd mellan väg och mottagare: 9,5 meter
Vägbredd: 9,5 meter
Andel tunga fordon: 5%

Bullerberäkningen visar att den dygnsekvivalenta ljudnivån ligger runt 55 dBA. Detta 
innebär att riktvärdena för ljudnivåer vid bostädernas fasader inte överskrids. 

Den maximala ljudnivån beräknas till 75 dBA, vilket alltså överskrider riktvärde för 
maximal ljudnivå vid en uteplats. Även den ekvivalenta ljudnivån överskrider nivån 
vid uteplats. Byggrätten för bostäder, med befintliga bostäder, möjliggör för uteplatser 
som skyddas mot bullervärden som överstiger riktvärdena. För att säkerställa 
riktvärdena förs dock bestämmelse in på plankartan, gällande buller vid uteplats.

Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. 
miljöbalken, följas vid planläggning. Planförslaget bedöms inte medföra några 
betydande förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer överskrids.



GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Tidplan
Planen hanteras med standardförfarande.
Samråd: Höst 2017
Granskning: Vinter 2017
Antagande: Vår 2018

Teknisk försörjning
Planområdet har god tillgång till anslutningar gällande teknisk försörjning.

Skanova och E.ON har ledningar inom planområdet, som ej skyddas genom 
u-område.

Skanova och E.ON önskar att så långt som möjligt behålla befintliga ledningar 
med tillhörande anläggningar i sitt nuvarande läge för att undvika olägenheter och 
kostnader som uppkommer i samband med flytt. 

Tvingas Skanova eller E.ON vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda kablar för att 
möjliggöra exploatering bekostas detta av den som det begär åtgärden om inget annat 
föreskrivs i avtal eller lagstiftning. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är tio år från den dag planen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmänna platser.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Detaljplanen möjliggör för fastighetsreglering. 

För verksamhetsområdet (Z) kan mark från Fjugesta 18:1 regleras in till Fjugesta 
2:74. För bostadsområdet (B) kan mark från Fjugesta 3:190 regleras in till Fjugesta 
3:196. Både Fjugesta 18:1 och Fjugesta 3:190 är allmän plats som övergår till 
att bli kvartersmark. Detta möjliggör för kommunen att sälja marken till privata 
fastighetsägare, vilket är ett syfte med detaljplanen.

En kil av fastigheten 3:192 ligger inom mark som får användning gatumark. Även 
denna mark kan överföras till kommunens gatufastighet Fjugesta 18:1 och dels 
till Fjugesta 2:74. En sådan överföring föregås dock av diskussion med berörda 
fastighetsägare.

På plankartan har x-område, markreservat för allmännyttig gång-och cykeltrafik, lagts 
ut inom kvartersmarken för bostäder. Syftet med x-området är att möjliggöra för en 
upplåtelse t.ex. ett servitut till förmån för en kommunal fastighet, då Fjugesta 3:190 
fastighetsregleras och säljs som kvartersmark.



Ev. allmänna ledningar inom kvartersmark skall säkerhetsställas med servitut eller 
ledningsrätt.

Planen bekostas delvis av fastighetsägaren till Fjugesta 2:74 och delvis av 
fastighetsägaren till Fjugesta 3:196, enligt upprättat planavtal.

Kostnader för fastighetsreglering tillfaller den sökande, om inte annat avtalas.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning

Ulrika Åberg  Jonas Kinell  Lars Johansson
Planarkitekt  Planarkitekt  Förvaltningschef
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Planen möjliggör fastighetsreglering av del av Fjugesta 18:1, Fjugesta 2:74 och
del av Fjugesta 3:192, med syfte att ingå i en gemensam fastighet för
verksamheter. Inom den tänkta fastigheten finns även en markreservat för
allmännyttiga ledningar.

Planen möjliggör fastighetsreglering av del av Fjugesta 18:1, Fjugesta 3:190 och
del av Fjugesta 3:192, med syfte att ingå i en fastighet för gatumark.

Planen möjliggör fastighetsreglering av del av Fjugesta 3:190, och Fjugesta
3:196, med syfte att ingå i en fastighet för verksamheter. Inom den tänkta
fastigheten finns även en markreservat för allmännyttiga ledningar och
allmännyttig gång- och cykeltrafik

Illustrerade exempel på fastighetsreglering


