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Översiktsplan för Lekebergs kommun 
 
Översiktsplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 3 kap. 
12 § plan- och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har beretts tillfälle att 
lämna synpunkter. 
 
Länsstyrelsens sammanfattande synpunkter 
Länsstyrelsen anser att det är positivt att översiktsplanen har 
kompletterats med ytterligare kartor samt att redovisningen av 
riksintressen har kompletterats med värdebeskrivningar och 
förutsättningar för bevarande.  
 
Det är positivt att kommunen avser att ta fram områdesbestämmelser för 
riksintresset för kulturmiljövård i Lekhyttan. Länsstyrelsen anser dock 
att områdesbestämmelser även bör tas fram för riksintresset för 
kulturmiljövård, Drumlinområdet.  
 
Länsstyrelsen anser vidare att planförslaget inte tillgodoser riksintressen 
enligt 3 kap. miljöbalken (MB), då det i planen inte framgår hur de ska 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada, försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av dem, eller motverka dem. Miljökonsekvens-
beskrivningen behöver även den kompletteras i samma avseende. 
 
Riksintressen 
Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av Länsstyrelsens granskningsyttrande 
framgå om planförslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 
kap. MB. Länsstyrelsen anser att nedanstående riksintressen inte 
tillgodoses i översiktsplanen. 
 
Allmänt 
I översiktsplanen anger kommunen som generellt ställningstagande för 
respektive riksintresse, att riksintresset bedöms ha erforderligt skydd 
genom gällande lagstiftning. Länsstyrelsen vill dock påminna om att ett 
riksintresse är ett anspråk och att det i översiktsplanen ska framgå hur 
riksintresset ska tillgodoses. Det vill säga hur riksintresset ska skyddas 
mot åtgärder om kan påtagligt skada, försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av dem, eller motverka dem. 
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Område av riksintresse för naturvården 
I översiktsplanen framgår det inte hur landsbygdsutvecklingsområde 1, 2 
och 4, vilka ligger inom områden av riksintresse för naturvården (Multen 
och Lekhyttan) förhåller sig till de redovisade riksintressena eller vilka 
konsekvenser planförslaget medför på dem. Länsstyrelsen bedömer att 
områden för landsbygdsutveckling kring sjön Multen och i Lekhyttan 
kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. 
 
Område av riksintresse för kulturmiljövården 
Länsstyrelsen anser att det är positivt att kommunen avser att ta fram 
områdesbestämmelser för riksintresseområdet i Lekhyttan. Länsstyrelsen 
anser även att riksintresseområdet för kulturmiljövård, Drumlinområdet, 
som för närvarande omfattas av samrådsplikt enligt 20 § naturvårdslagen 
(NVL) lämpligen bör ersättas och säkerställas med 
områdesbestämmelser enligt PBL. 
 
Landsbygdsutvecklingsområde 4 och utvecklingsområde för 
industri/verksamhet i Fjugesta, östra industriområdet, ligger inom 
områden av riksintresse för kulturmiljövården (Lekhyttan och 
Drumlinområdet). I översiktsplanen framgår det inte hur planförslaget 
förhåller sig till de redovisade riksintressena eller vilka konsekvenser 
planförslaget medför på dem. Länsstyrelsen bedömer att området för 
landsbygdsutveckling i Lekhyttan kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön. 
 
Område av riksintresse för friluftslivet 
I översiktsplanen redovisas avgränsningen av förslag till områden av 
riksintresse för friluftslivet. Länsstyrelsen vill uppmärksamma 
kommunen på att Naturvårdsverket ännu inte fattat beslut om dessa.  
 
Områden av riksintresse för anläggningar för kommunikationer 
I översiktsplanen behöver kartan som redovisar område av riksintresse 
för anläggningar för kommunikationer kompletteras så att området för 
utökad flygverksamhet (influensområde buller) redovisas. 
 
I översiktslanen framgår inte hur landsbygdsutvecklingsområde 3 och 4, 
vilka ligger inom område av riksintresse för kommunikationer (E18), 
förhåller sig till det redovisade riksintresset eller vilka konsekvenser 
planförslaget medför på det redovisade riksintresset. Länsstyrelsen 
bedömer att utvecklingsområdena vid Leken och i Lekhyttan kan 
påtagligt försvåras tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.  
 
Område av riksintresse för totalförsvaret 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att det endast finns ett 
område av riksintresse för totalförsvaret i kommunen, Villingsbergs 
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skjutfält. Dessutom är hela landets yta samrådsområde för alla ärenden 
avseende höga objekt, det vill säga objekt högre än 20 meter utanför och 
45 meter inom sammanhållen bebyggelse. 
 
I översiktsplanen är Villingsbergs skjutfält inte geografiskt avgränsat i 
enlighet med Försvarsmaktens beslut. Länsstyrelsen anser att 
riksintresset ska geografiskt avgränsas i enlighet med Försvarsmaktens 
beslut. Vidare anser Länsstyrelsen att det är viktigt att 
värdebeskrivningen tillhörande riksintresset redovisas i översiktsplanen, 
då det ligger till grund för riksintresset. 
 
I översiktsplanen framgår inte hur landsbygdsutvecklingsområde 3, 
vilket ligger inom område av riksintresse för totalförsvaret samt inom 
influensområde för hinder respektive buller, förhåller sig till det 
redovisade riksintresset eller vilka konsekvenser planförslaget medför på 
det redovisade riksintresset. Länsstyrelsen bedömer dock att 
landsbygdsutvecklingsområde 3, annan störningskänslig bebyggelse 
eller liknande inom Villingsbergs skjutfält och dess influensområde kan 
påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Länsstyrelsen anser därför 
att riksintresset inte tillgodoses i översiktsplanen. 
 
Natura 2000-områden  
I översiktsplanen framgår inte hur landsbygdsutvecklingsområde 2 och 
4, vilka ligger inom Natura 2000-områden (Sixtorp och Lekhyttan), 
förhåller sig till de redovisade riksintressena eller vilka konsekvenser 
planförslaget medför på de redovisade riksintressena. Länsstyrelsen 
bedömer att områden för landsbygdsutveckling i Sixtorp vid sjön Multen 
och i Lekhyttan kan påtagligt skada Natura 2000-områdena. 
 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen tar fram ett tematiskt tillägg 
till översiktsplanen (TÖP) avseende landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS-områden). TÖP:en med LIS-områden behandlas dock i en 
särskild planprocess. Länsstyrelsen har lämnat samrådsyttrande över 
TÖP:en, daterat 2014-04-25. Länsstyrelsen tar därför inte ställning till de 
utpekade LIS-områdena, utan anser att de ska tas bort från 
översiktsplanen.  
 
Statliga intressen 
Totalförsvaret 
Se bifogat yttrande från Försvarsmakten. Länsstyrelsen delar 
Försvarsmaktens synpunkter. 
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Transportsystem 
Se bifogat yttrande från Trafikverket. Länsstyrelsen delar Trafikverkets 
synpunkter. 
 
Energi 
För kännedom se bifogat yttrande från Energimyndigheten. 
 
Råd enligt 2 kap. PBL 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 
6 kap. 12 § MB. Länsstyrelsen anser dock att 
miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras avseende de 
redovisade riksintressena, se stycket om riksintressen ovan. 
 
 
I detta ärende har länsrådet Kjell Unevik beslutat. I handläggningen av 
ärendet har enhetschef Eva Kåverud, samhällsplanerare Camilla Lund, 
naturvårdshandläggare Ulf Sandström samt bitr. länsantikvarie Raoul 
Hjärtström deltagit och bitr. länsarkitekt Lena Lundkvist varit 
föredragande. 
 
 
 
 
Kjell Unevik 

 
Lena Lundkvist  
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