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Fastigheterna FJUGESTA 27:1 och 27:2 m.fl.
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
En förfrågan har inkommit till kommunen om att få bygga om och till bensinstationen
OK Q8 i Fjugesta. Området är beläget mellan Storgatan och Östra Långgatan, söder om
Letstigen. Bensinförsäljning och bilservice har bedrivits på denna plats sedan början på
30-talet. För att kunna fortsätta verksamheten enligt de allt strängare miljökrav som
ställs på en drivmedels- och servicestation idag är det nödvändigt att bygga om
nuvarande anläggning. Framför allt är det pumparnas nuvarande placering som utgör en
säkerhetsrisk då man i vissa lägen får stå på gångbanan för att fylla på drivmedel. Även
invändigt krävs en omfattande om- och tillbyggnad för att uppfylla dagens
arbetsmiljökrav.
Syftet med planändringen är att möjliggöra genomförandet av denna om- och
tillbyggnad.
Kommunala ställningstaganden
I fördjupad översiktsplan
(FÖP) för Fjugesta antagen
2003-04-03 anges området
söder om Letstigen mellan
f.d. banvallen och Ö
Långgatan som område för
handel. I tillhörande
detaljstudie av centrum
redovisas bensinstationen
indragen från gatan samt att
en rondell anläggs i
korsningen mellan Storgatan
och Letstigen.

I vissa lägen får man stå på gångbanan för att tanka

Bygg- och miljönämnden har 2008-04-10 (§ 14 Dnr 255/2008) beslutat att ge
samrådskretsen möjlighet till samråd om förslag till ändring av detaljplan för Fjugesta
27:1 och 27:2 samt att denna inte bedöms leda till betydande miljöpåverkan.
Planändringen ska bekostas av sökande.
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Föreslagen till- och ombyggnad. Illustrationsskiss juni 2008

Föreslagen bebyggelse
Ett preliminärt förslag till om- och tillbyggnad har tagits fram. I detta rivs delar av den
befintliga anläggningen som ersätts med en ny butiks- och lagerdel sam ny tvätthall.
Pumparna flyttas in från Letstigen och får ett separat skärmtak. Området föreslås utökas
13 m mot söder för att bl.a. underlätta rundkörning av långa fordon. I den nya gränsen
mot bostadsfastigheten i söder, Fjugesta 3:192, föreslås ett plank som avskärmar mot
buller och svepande strålkastarljus.
Nuvarande gatukök på Fjugesta 27:1 i hörnet Storgatan – Letstigen avses ligga kvar
tillsvidare.
Detaljplaneändringen
Underliggande detaljplan (18-FJU-112) utgörs av stadsplan för del av Fjugesta
Municipalsamhälle (Centrum) fastställd av Kungl. Maj:t den 7 oktober 1960. I denna
anges användningen bostads- och handelsändamål, slutet byggnadssätt i två våningar
(BhS II). Denna beteckning är gemensam för södra delen av Fjugesta centrum men har
endast genomförts i kvarteren norr om Letstigen och då i tre våningar.
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Planändringen innebär att ovanstående bestämmelse utgår inom området och ersätts
med en beteckning för pågående markanvändning, bensinstation, handel och kontor.
(G1HK). Bostäder medges inte inom området.
För att minska ev. störningar på det intilliggande enbostadshuset ska ett plank uppföras i
den nya fastighetsgränsen mot söder.

ÄNDRINGSOMR

DP FJUGESTA 33:1 M.FL
LAGA KRAFT 2004-09-24

Utdrag ur gällande plan (18-FJU-112 del av Fjugesta Municipalsamhälle) fastställd av Kungl. Maj:t 2008-10-07.

Miljöbedömning
Enligt 5 kap 18 § PBL ska planer miljöbedömas om planens genomförande kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Då den byggnation som föranleder denna
planändring inte anses medföra betydande miljöpåverkan har något behov av
miljöbedömning inte bedömts föreligga.
Den riskanalys som behöver göras och de speciella krav som ställs på aktuell
verksamhet på grund av förvaring och hantering av brandfarliga varor bedöms av resp.
tillsynsmyndighet i samband med bygglovprövningen.
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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 1960-10-07, har gått ut.
Planändringen föreslås få en genomförandetid på fem år.
Fastighetsrättsliga frågor
Plankartan avses utgöra tillräckligt underlag för kommande fastighetsreglering. En
remsa på 13 meter tillförs Fjugesta 27:1 och 27:2 från Fjugesta 3:192. En mindre
hörnavskärning tillförs gatumarken från 27:1 för att möjliggöra en framtida rondell vid
Storgatan – Letstigen.
Ekonomiska frågor
Planändringen bekostas av ägaren till Fjugesta 27:1 och 27:2.
Teknisk försörjning
De nya byggnaderna avses, liksom de nuvarande, att kunna anslutas till befintliga va-,
el- och teleledningar i angränsande gator. Om det visar sig nödvändigt med
omläggningar av matarkablar för el och tele ska detta ske i samråd med respektive
nätägare. Erforderliga spillzoner, oljeavskiljare mm skall utföras enligt anvisningar av
resp. tillsynsmyndighet i samband med bygglovprövningen.
På uppdrag av bygg- och miljönämnden i Lekebergs kommun
2008-05-21 reviderad 2008-07-03 och 2008-09-29
KJ Plankonsult AB

Karl-Jonas Jonsson
Planarkitekt FPR/MSA

REVIDERING
I enlighet med de synpunkter som inkommit under samrådsskedet har bygg- och
miljönämnden 2008-06-12 beslutat att övergå till normalt planförfarande och därför ställa
ut planändringen enligt PBL 5 kap 23 §. Beslut togs även att utfartsförbud ska införas
längs Letstigen och att en begränsning av byggnadsytan anges till högst 50 % av
fastighetsarean. Plankartan har reviderats i detta avseende.
Vidare beslutades att en riskanalys ska göras för att klargöra konsekvenser och ev. risker
för omgivande verksamheter och bostäder.
Denna redovisas i som bilaga till denna planhandling.
Enl. denna skall en barriär anläggas mellan gångbanan på Letstigen och bensinstationen.
Detta kommer att ske i form av en mur som klarar påkörning av tungt fordon.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

Marken får inte bebyggas

Underliggande detaljplan gäller jämsides.

MARKENS ANORDNANDE

GRÄNSBETECKNINGAR
Gräns för planändringsområde
tillika användningsgräns

Körbar utfart får inte anordnas
Stängsel skall finnas

Egenskapsgräns

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
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Bensinstation, handel och kontor

Högsta byggnadshöjd i meter

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

UTNYTTJANDEGRAD
Största byggnadsarea i procent av
e100
fastighetsarean

Genomförandetiden är 5 år från den dag denna
planändring vinner laga kraft
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