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Lekebergs kommun, Örebro län.

Tillägg till

PLANBESKRIVNING
Handlingar
Handlingarna utgörs av tillägg till planbeskrivning och genomförandebeskrivning samt
tillägg till plankarta med planbestämmelser.
Bakgrund och syfte
Planområdet är beläget på östra sidan av Bangatan norr om äldreboendet Oxelgården i
centrala Fjugesta.
Det kommunala bostadsbolaget Lekebergsbostäder AB har till kommunen framfört
önskemål om att gällande detaljplan ändras så att en byggnad för bostäder, handel och
kontor kan uppföras med en tillåten högsta höjd på fyra våningar.
Syftet med planändringen är att möjliggöra genomförandet av denna exploatering.
Kommunala ställningstaganden
Enligt fördjupad översiktsplan (FÖP) för Fjugesta antagen 2003-04-03 avses det gamla
spårområdet utgöra en fortsättning norrut på det centrala grönstråket och förses med
kompletterande bebyggelse längs Bangatan och Storgatan. Närheten till centrum gör att
bebyggelsen med fördel kan innehålla en blandning av verksamheter och bostäder.
Bygg- och miljönämnden har 2007-10-11 (§ 57 Dnr 300/2007) beslutat att en
planändring ska genomföras där byggnadshöjden medger 4 våningar och att
planändringen ska bekostas av sökanden.
Föreslagen bebyggelse
Den föreslagna byggnaden avses att placeras på nuvarande parkeringsplats i hörnet av
Bangatan och Nygatan med huvudentré mot Bangatan. Närheten till centrum med stora
byggnadsvolymer som Oxelgården (3½ vån) och kommunhuset (3 vån) bör motivera en
högre och mer stadsmässig byggnad i detta läge.
Byggnaden avses inrymma LSS-verksamhet1 med utrymmen för gruppboende och
gemensamma ytor för terapiverksamhet mm. I bottenvåningen inryms även kontor och
andra utrymmen för socialvården. De två översta våningarna är avsedda för
hyreslägenheter på 2 och 3 rok.
Norr om byggnaden kan en parkering anläggas med 20-25 bilplatser för boende och
verksamma.

1

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387)

Detaljplaneändringen
Underliggande detaljplan (18-FJU-177) utgörs av stadsplan för del av Fjugesta
Samhälle (Kv. Rullgardinsfabriken m.fl.) fastställd av länsstyrelsen 1970-04-20. I denna
anges användningen järnvägsändamål (Tj) med undantag för området närmast Storgatan
där användningen är bostäder och småindustri (Jb).
När användningen av resterande kvartersmark längs Bangatan samt befintlig bebyggelse
och kvartersmark längs Storgatan utretts avses en detaljplan upprättas som ersätter hela
den underliggande detaljplanen. Då kan järnvägsmarken ersättas av allmän plats mark
(parkmark) som omfattar det grönstråk med gc-väg mm som redan anlagts. Först då kan
en fullständig anpassning till pågående markanvändning ske.
Det föreslagna byggnadsprojektet är mycket angeläget både ur allmän och social
synpunkt vilket bl.a. utgör skäl att hantera detta i en planändring i väntan på ovan
nämnda detaljplan.
Planändringen innebär att byggnadskvarter för bostäder, handel och kontor skapas med
en högsta byggnadshöjd av 4 våningar, samt att en byggnadsfri zon redovisas i den
norra delen där parkering kan anläggas. En bestämmelse införs som medger att högst
40% av fastighetsarean får bebyggas.
Miljöbedömning
Enligt 5 kap 18 § PBL ska planer miljöbedömas om planens genomförande kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.
Då den exploatering som föranleder denna planändring inte anses medföra betydande
miljöpåverkan har något behov av miljöbedömning inte bedömts föreligga.

ÄNDRINGSOMR

Utdrag ur gällande plan (18-FJU-177 Kv. Rullgardinsfabriken m.fl.) fastställd av länsstyrelsen 1970-04-20.

Tillägg till

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Handläggning
Handläggningen av planändringen föreslås ske med enkelt planförfarande enligt PBL
(plan- och bygglagen) 5:28. Detta innebär att planen, till skillnad från normalt
förfarande, inte ställs ut för granskning, utan detta ersätts med underrättelse direkt till
samrådskretsen.
Genomförandetid
Enligt PBL 5:5 skall alla planer ha en genomförandetid på mellan 5 och 15 år. Under
denna tid får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares
vilja. Genomförandetiden för underliggande plan, fastställd 1970-04-20, har gått ut.
Planändringen föreslås få en genomförandetid på fem år.
Fastighetsrättsliga frågor
Plankartan avses utgöra tillräckligt underlag för kommande fastighetsbildning.
Ekonomiska frågor
Planändringen bekostas av Lekebergsbostäder AB.
Teknisk försörjning
Den tillkommande bebyggelsen avses kunna anslutas till befintliga va-, el-, och
teleledningar i angränsande gator och ledningsreservat. Om det visar sig nödvändigt
med omläggningar av matarkablar för el och tele ska detta ske i samråd med respektive
nätägare.
På uppdrag av bygg- och miljönämnden
i Lekebergs kommun
2008-04-17 reviderad 2008-06-20
KJ Plankonsult AB

Karl-Jonas Jonsson
Planarkitekt FPR/MSA
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Revidering
I enlighet med de synpunkter som inkommit under samrådsskedet har byggnaden
flyttats ca 10 m norrut samt mot öster för att komma i liv med Oxelgården och
möjliggöra en fortsättning av att nuvarande gång- och cykelväg längs Bangatan.
Bygg- och miljönämnden har 2008-06-12 beslutat att övergå till normalt planförfarande
och därför ställa ut planändringen enligt. PBL 5 kap 23 §.
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