
DETALJPLAN FÖR FASTIGHET H ID INGE-LANNA 1:89 M.FL. 
(SÖDRA LANNA) 

GRANSKNING

Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-12-13 §220) fick Sydnärkes Byggförvaltning uppdraget att 
möjliggöra för en ny vägförbindelse, va-ledning och bostadsbebyggelse i området. Bifogat förslag till 
detaljplan är nu föremål för granskning. Förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda 
fastighetsägare enligt fastighetsförteckning samt till kommunala insatser, myndigheter och övrigt 
berörda.

Syftet med detaljplanen följer de uppdraget som gavs av Kommunstyrelsen att möjliggöra en ny 
vägförbindelse mellan väg 566 och väg 204 i Hidinge-Lanna samt bostäder. Planförslaget avviker delvis 
mot den fördjupade översiktsplanen för Vintrosa-Lanna. 

Tidigare har ett planförslag varit föremål för samråd i november 2017. Efter samrådet
gjorde Lekebergs kommun bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för tre olika 
vägsträckningar av den tänkta vägförbindelsen i området skulle utredas. Upprättade av MKBn har varit 
avgörande för valet av vägalternativ. Lekebergs kommun valde att gå vidare med ett av de alternativ 
som föreslogs i det fortsatta arbetet. De synpunkter som kommit in under genomfört samråd i november 
2017 besvaras i samrådsredogörelse 1. Samråd 2 som genomfördes 25 februari - 31 mars 2019 besvaras 
dessa synpunkter i samrådsredogörelse 2. 

Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns att tillgå i sin helhet på:
Kommunhuset, receptionen, Bangatan 7 Fjugesta 
www.sydnarkebygg.se

Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Sydnärkes Byggförvaltning:
namndsydnarkebygg@sydnarkebygg.se
tel nr 0583-810 00 

Granskningstiden pågår 19 februari - 18 mars 2020. Eventuella 
synpunkter ska ha inkommit senast den 18 mars 2020.

Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. 
Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta 
detaljplanen. Uteblivet svar under granskningstiden tolkas som att inga synpunkter finns.

Synpunkter framförs skriftligt till:   
Postadress     E-post
Lekebergs kommun    information.lekeberg@lekeberg.se
Kommunstyrelsen
716 81 Fjugesta

Eventuella frågor ställs till:
Patrik Igelström      
Planarkitekt     
0583-820 52     
patrik.igelstrom@sydnarkebygg.se       
       


