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Planprocessen 

Ett förslag för upphävande av del av detaljplan ”Förslag till byggnadsplan för ett område i 
östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län” har varit på 
samråd 24 mars 2022 - 22 april 2022. Inkomna synpunkter finns redovisade och 
kommenterade i en samrådsredogörelse, daterad 22-04-27.  
 
Ett förslag för upphävande av del av detaljplan ”Förslag till byggnadsplan för ett område i 
östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län” har funnits 
tillgängligt för granskning 29 april 2022 – 24 maj 2022. De synpunkter som inkom under 
granskningen finns redovisade och kommenterade i detta granskningsutlåtande. 
 
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande och ska antas av kommunfullmäktige. 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med att upphäva del av detaljplan ”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län”, laga kraft 19 juni 
1962, är att möjliggöra för bostäder och icke störande verksamhet på fastigheten Häradsbäck 
2:12. 
 
Genomförandetiden för detaljplan ”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län”, har gått ut. Då detaljplanen, 
på fastigheten Häradsbäck 2:1, inte är genomförd och inte heller planeras att genomföras, 
upphävs detaljplanen även där.  
 
Området där detaljplanen upphävs kommer inte omfattas av en detaljplan efter upphävandet. 

 

Förändringar i detaljplanen 
 

På plankartan 
- Hörnavskärningen sydöst om Häradsbäck2:23 som fortfarande är en del av 2:4 (skifte 

2) läggs till i område för upphävande av del av detaljplan. 
 

I planbeskrivningen 
- Planbeskrivningen har kompletterats med text angående avtalsservitut för Elljusspåret 

på fastigheten Häradsbäck 2:12. 
- På sidan 9 i planbeskrivningen har andelsservitut för rätt i samfälld mark plockats bort. 
- Planbeskrivningen har kompletterats med text och bild hur Elljusspåret på fastigheten 

Häradsbäck 2:12 planeras att dras om och att ett avtalsservitut har upprättats. 
- Planbeskrivningen har kompletterats med text angående den grusväg som går mellan 

fastigheten Häradsbäck 2:12 och väg 120. För att säkerställa åtkomst till fastigheterna 
Häradsbäck 2:4, 2:12 och 2:23 efter ett upphävande av del av detaljplan har ett 
avtalsservitut upprättats för vägen som går över fastigheten Häradsbäck 2:1 

- Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av hur Bygdevägen kommer att 
skötas. 
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- Planbeskrivningen har kompletterats med att ett upphävande av del av detaljplan inte 
kommer att påverka den ledningsrätt som finns till förmån för Häradsbäck 
Fiberförening Ekonomisk Förening, 0765-11/44.1.  
 
 

Inkomna yttranden utan synpunkter 
- Länsstyrelsen 
- Region Kronoberg 
- SSAM 
- Tekniska förvaltningen, Älmhults kommun 
- Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun   

 

Inkomna yttranden med synpunkter 

- Lantmäteriet 
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Myndigheter 
 

Lantmäteriet 

 
YTTRANDE I ÄRENDE 
LM2022/021228 
 
Upphävande av del av detaljplan i Häradsbäck   
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-04-27) har följande noterats: 
 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 
FELAKTIG INFORMATION BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN - SERVITUT  

På sidan 9 i planbeskrivningen finns uppräknat ett andelsservitut för rätt i samfälld mark. 
Lantmäteriet har noterat att samtliga marksamfälligheter inom Häradsbäcks skifteslag är 
utplånade i förrättning 0765-96/78 från 1990-talet. Något servitut i samfälld mark kan därmed 
inte gälla. 
 
PÅVERKAN PÅ UTFARTSRÄTT  
Idag har fastigheterna Häradsbäck 2:12 och 2:23 sin utfartsrätt på bygdevägen genom allmän 
platsmark vägmark. I det fall befintlig byggnadsplan upphävs kommer båda fastigheterna 
förlora sin rätt till utfart och marken tillfalla den av Svenska Kyrkan ägda fastigheten 
Häradsbäck 2:1. Då samfälld mark är avvecklad kan inte heller 2:12 luta sig på 
andelsservitutet. Detta är en fråga som ska tas ställning till i planbeskrivningen hur dessa 
fastigheter ska ta sig till sina fastigheter framöver, vilka rättigheter som behöver bildas för 
detta samt kostnader i samband med detta.  
Det saknas en fastighetsrättslig konsekvensbeskrivning där det beskrivs vilken påverkan 
upphävandet av planen får för respektive fastighet. I det fall en sådan upprättas är det lämpligt 
att beskriva detta där.  
Även framtida underhåll av bygdevägen är något som ska beskrivas i planbeskrivningen, då 
gatan inte längre kommer vara allmän platsmark. 
 
PÅVERKAN PÅ LEDNINGSRÄTT  
Det finns ledningsrätt inom området där befintlig plan ska upphävas till förmån för 
Häradsbäck Fiberförening Ekonomisk Förening, 0765-11/44.1. Påverkan på denna ska 
beskrivas i planbeskrivningen. 
 
 
Övriga frågor  
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 
bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.) 
 
HÖRNAVSKÄRNING  
Lantmäteriet noterar att byggnadsplanen har hörnavskärning mot 2:23 på ett område som 
fortfarande är en del av 2:4 (skifte 2). Är det kommunens intentioner med planen att allmän 
platsmark även fortsättningsvis ska gälla inom detta område?  
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KONTROLLERA GRÄNSER MED 0,025 OCH 0,03 METERS LÄGESOSÄKERHET  
Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god 
lägesosäkerhet (0,025 meter eller 0,03 meter), men dessa lägesosäkerheter kan vara 
missvisande. Det är möjligt att dessa fastighetsgränser inte har kontrollmätts av kommunen.  
Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades nämligen 
tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan kontroll, med 
lägesosäkerheten 0,025 och 0,03 meter. Det har i efterhand visat sig att många av dessa 
punkter till exempel i områden med lokala stomnät kan ha god ”intern” lägesosäkerhet, men 
inte ligga rätt i förhållande till SWEREF 99.  
Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning av 
områden (eller upphävande av plan) där det förekommer gränser med just lägesosäkerheten 
0,025 och 0,03 meter, och vid behov kontrollmäta sådana gränser.  
 
 

 
 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 

På sidan 9 i planbeskrivningen har andelsservitut för rätt i samfälld mark plockats bort.  
 
Planbeskrivningen har kompletterats med text angående den grusväg som går mellan 
fastigheten Häradsbäck 2:12 och väg 120. För att säkerställa åtkomst till fastigheterna 
Häradsbäck 2:4, 2:12 och 2:23 efter ett upphävande av del av detaljplan har ett avtalsservitut 
upprättats för vägen som går över fastigheten Häradsbäck 2:1 
 
Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av hur Bygdevägen kommer att skötas. 
 
I planbeskrivningen står det att befintliga rättigheter fortsättningsvis kommer att gälla. 
Planbeskrivningen har kompletterats med att ett upphävande av del av detaljplan inte 
kommer att påverka den ledningsrätt som finns till förmån för Häradsbäck Fiberförening 
Ekonomisk Förening, 0765-11/44.1.  
 
Hörnavskärningen sydöst om Häradsbäck2:23 som fortfarande är en del av 2:4 (skifte 2) 
läggs till i område för upphävande av del av detaljplan. 
 
 

 

Kvarstående synpunkter 
Inga kvarstående synpunkter 
 

 
Kommunledningsförvaltningen  

2022-05-25 
 
Karin Wennberg   Arpine Minasyan 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 

 


