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Samrådets genomförande 
Förslaget till ny detaljplan för fastigheten Kosta 13:20, Stenstugan i Kosta samhälle har 
varit ute för samråd under perioden 2017-02-01 till 2017-02-22. Efter samrådet ska de 
synpunkter som har kommit in under yttrandetiden sammanställas innan förslaget kan 
gå vidare för granskning vilket är nästa skede i planprocessen. 

Detaljplanens genomförande 
Detaljplanen genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget skickas ut 
för samråd och granskning innan antagande.  

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under yttrandetiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 12 svar varav 4 har 
inneburit yttrande eller erinran mot förslaget. Nedan redovisas en sammanfattning av 
respektive yttrande som har kommit in och hur Lessebo kommun bemöter yttrandet. 
Även de svar som samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot som inte innebär 
någon erinran kommer att presenteras. 

Inkomna synpunkter utan erinran 

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget. 

Sakägare: Privatperson H12 
Sakägaren har inga synpunkter utan ställer sig positiv till planförslaget. 

Sakägare: Lessebohus AB 
Lessebohus har inga synpunkter utan ställer sig positiv till planförslaget. 

Sakägare: Tekniska förvaltningen 
Tekniska förvaltningen har inga synpunkter utan ställer sig positiv till planförslaget. 

Sakägare: Sveaskog 
Sveaskog har inga synpunkter utan ställer sig positiv till planförslaget. 

Sakägare: Privatperson H21 
Sakägaren har inga synpunkter utan ställer sig positiv till planförslaget. 
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Sakägare: Privatperson H22 
Sakägaren har inga synpunkter utan ställer sig positiv till planförslaget. 

Inkomna synpunkter med erinran 

E.on 
Inom eller strax utanför plangränsens norra del har E.ON Elnät ett kabelstråk med hög- 
och lågspänningsjordkablar samt en serviskabel in till byggnaden inom planområdet, se 
bifogad karta. 

En inmätning av kablarna har gjorts och skickats till kommunen. Där ledningarna berör 
planområdet och kvartersmark yrkar E.ON på att ett 4 meter brett u-område sätts ut på 
plankartan, med jordkablarna i mitten. Samt att det i planbestämmelserna framgår att 
"Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte 
bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av 
elektriska starkströmsanläggningar". 

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som plank eller liknande inte 
utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare 
avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande 
upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen, så att reparation och 
underhåll försvåras.  

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller 
ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 
genomförandebeskrivningen. 

Bemötande 
Där kablarna enligt inmätningen berör planområdet och kvartersmark införs ett 4 meter 
brett u-område med prickmark i plankartan. 

Genomförandebeskrivningen uppdateras med information om att flyttning och 
ändringar bekostas av exploatören. 

Lantmäteriet 
Fastighetsrättsliga frågor kompletteras med att ledningsrätt ska ansökas av 
ledningsrättshavaren. Fastighetsbeteckningen bör förminskas. 

Bemötande 
Informationen förtydligas och införs i plan- och genomförandebeskrivningen under 
fastighetsrättsliga frågor. Fastighetsbeteckningen förminskas i plankartan. 
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Länsstyrelsen 
Sammanfattande synpunkter 
Länsstyrelsen ställer sig positiv till detaljplanens syfte, att kunna möjliggöra för 
restaurangverksamhet inom fastigheten, då en karakteristisk byggnad för orten och 
riksintresset levandegörs och kommer till användning.  

Länsstyrelsen anser dock att det aktuella planförslaget behöver förtydligas både vad 
gäller plankartan och dess bestämmelser samt innehållet i planbeskrivningen. 
Behovsbedömningen behöver ses över och utvecklas, särskilt med koppling till 
förorenad mark och riksintresset för kulturmiljön.  

Gällande de överprövningsgrundande frågorna berörs riksintresset för Kosta, där ett 
förtydligande kring kulturmiljön samt skyddsbestämmelser behöver göras. Även 
miljökvalitetsnormer för vatten måste förtydligas.  

Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning.  
I samrådshandlingarna har kommunen angett att aktuellt planområde inte är redovisat i 
kommunens översiktsplan. Det föreslagna området ligger i anslutning till Stora vägen i 
Kosta, och utvecklingen av vägens närområde är angett i översiktsplanen. Länsstyrelsen 
anser att aktuellt planförslag ligger i linje med det som angetts i översiktsplanen. 
Beskrivningen bör dock uppdateras i planhandlingarna.  

Kommunen anger i det aktuella planförslaget att området tidigare är planlagt. 
Länsstyrelsen uppmärksammar på att det inte närmare specificeras vilken gällande plan 
som berörs. 

Planbestämmelser 
Det finns ett krav på att utförandet av en detaljplan ska vara tydligt enligt Plan- och 
bygglagen 4 kap 32 §, där syftet är att alla berörda ska förstå vilka konsekvenser 
detaljplanens genomförande kan få. I det aktuella planförslaget är beteckningarna 
mycket tätt placerade, vilket gör det svårt att uttyda dem. Länsstyrelsen anser därför att 
placeringen av dessa bör justeras. Med fördel kan fastighetssiffrorna förminskas och 
anpassas för att skapa mer utrymme för beteckningarna. 

Placeringen av skyddsbestämmelserna r och q bör också ses över, så att de tydligt 
hänvisar till befintlig byggnad och inte hela planområdet.     

Under planbestämmelserna har angetts att högsta utnyttjandegrad, högsta nockhöjd 
samt största takvinkel är 0. Länsstyrelsen anser att detta bör justeras.  

Länsstyrelsen anser även att texten under allmänna bestämmelser bör ses över, då 
kommunen har angett flertalet bestämmelser som inte har lagstöd. 

Se även kompletterande kommentarer under rubrikerna "Kulturhistoriska värden" och 
"Förorenade områden" nedan. 

Kulturhistoriska värden 
Planområdet ingår i kulturmiljö av riksintresse Kosta (G 32). De karaktärsdrag som lyfts 
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fram som motiv för riksintresset, utöver att vara länets äldsta sammanhållna bruksmiljö 
med bevarad struktur, bebyggelse och funktioner, är det bevarade traditionella 
bebyggelsemönstret med den ålderdomliga relationen mellan byggnader och 
vägsystem. Glasbruket grundades 17 42 och dagens glashyttor härrör från 1902 och 
1978. 

Länsstyrelsen ställer sig positiv till att den för orten och riksintresset karakteristiska 
degelkammaren från 1851, "Stenstugan", levandegörs och kommer till användning. 
Under 1990-talet utgick statligt bidrag för upprustning av den gamla sliperibyggnaden. 
Av planförslaget framgår att byggnaden försetts med rivningsförbud "r" samt 
varsambetsbestämmelsen "k'', dvs. att dess yttre karaktär inte får förändras samt om ny 
bebyggelse planeras som komplement till denna ska den utformas på sätt som gör att 
den smälter in i närområdet. Länsstyrelsen anser att den kulturhistoriskt värdefulla 
byggnaden bör skyddas med skyddsbestämmelsen "q". En mer utförlig beskrivning av 
byggnadens och kulturmiljöns värden med riktlinjer för ett framtida bevarande och 
kulturhistoriska förutsättningar för utvecklande av området bör tas fram och biläggas 
planen. 

VA, Dagvattenhantering 
Kommunen har i samrådshandlingarna angett att, dagvattnet tas om hand inom den 
egna fastigheten samt att det finns ett dike i planområdets västra del. Det är oklart om 
detta dike är detsamma som den bäck som också finns inom planområdet och 
Länsstyrelsen anser att ett förtydligande bör göras. Finns det ett dike utöver bäcken bör 
detta markeras på plankartan för att säkerställa att det framöver bevaras och kan 
användas i dagvattenhanteringen. 

Hänsyn behöver också tas till eventuella markföroreningar som kan komma att påverka 
dagvattnet vid markberedning. Länsstyrelsen anser att detta bör beskrivas i 
planhandlingarna. 

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken 
Kommunen har i en behovsbedömning, enligt kriterierna i bilaga 4 till MKB-
förordningen, kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan. En MKB har därmed inte upprättats. 

Länsstyrelsen anser att kommunen inte tillräckligt har beaktat varken positiva eller 
negativa konsekvenser av planens genomförande i redovisad behovsbedömning. I den 
aktuella behovsbedömningen har "Påverkas ej" angetts för samtliga faktorer. 
Länsstyrelsen ser det som osannolikt att inga faktorer påverkas, och 
behovsbedömningen bör därför ses över. Exempel på sådant som kan påverkas 
antingen positivt eller negativt är riksintressen, mark, vatten, landskapsbild, anmälan 
eller tillstånd enligt miljöbalken m.fl. 

Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken 
I närområdet av den berörda fastigheten har det både bedrivits glasbruksindustri och 
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det finns en glasbruksdeponi, vilka båda har den högsta riskklassen i länsstyrelsens EBB-
databas. 

Enligt Länsstyrelsens skrift Glasbrukens byggnadskultur (1998) uppfördes den befintliga 
byggnaden i det aktuella planförslaget som sliperi 1859 men användes som 
degelverkstad mellan 1893 och 1959. 

Länsstyrelsen känner inte till några marktekniska undersökningar för planområdet. 
Därför anser Länsstyrelsen att undersökningar bör göras i detaljplanearbetet för att 
utreda om marken (mark och sediment) eller byggnaden är förorenad och huruvida 
avhjälpandeåtgärder behövs för att bedöma lämpligheten för den planerade 
användningen. Anledningen är att innan en detaljplan vinner laga kraft ska marken vara 
lämplig för användningen och alla utredningar som säkerställer detta måste därför ha 
genomförts innan planen antas. Undersökningarna bör ske i samråd med 
tillsynsmyndigheten, som är Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen anser även att kommunen i en planbestämmelse, enligt 4 kap 14 § PBL, 
ska ange att bygglov inte får ges förrän ev. markföroreningar har avhjälpts. 

Länsstyrelsen erinrar också om 10 kap 11 § miljöbalken, som anger att den som äger 
eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast ska 
underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och 
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt fornminnesregistret (FMIS). 
Särskild arkeologisk utredning (KML 2 kap 11 §) erfordras inte men om fornlämningar 
påträffas i samband med schaktningar o d skall arbetet avbrytas omedelbart och 
Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål. 

Riksintressen enligt 3 o 4 kap miljöbalken 
Planområdet ligger inom riksintresset Kosta, som är av riksintresse för kulturmiljövård. 

Länsstyrelsen erinrar om att ett genomförande av detaljplan som kan antas leda till 
påtaglig skada på riksintresset är överprövningsgrundande. 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 
Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 
Miljöbalken följs. I planbeskrivningen redovisar kommunen att miljökvalitetsnormerna 
inte bedöms överskridas. 

Länsstyrelsen saknar en redovisning av miljökvalitetsnormer för LESSEBOÅN: 
Fagerhultsån. Den ligger ca 3 km från planområdet. Förekomsten har förhöjda halter av 
arsenik och bly som kommer från bäcken från glasbrukstippen i Kosta. Den bäck som 
går genom planområdet går till Kosta gamla glasbrukstipp, och eventuella 
markföroreningar inom planområdet kan tänkas påverka Fagerhultsåns vattenkvalitet. 
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Strandskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken 
Det aktuella planförslaget berörs av strandskydd då en bäck går genom den västra delen 
av fastigheten. Kommunen avser att upphäva berört strandskydd inom kvartersmarken 
med start 20 meter från bäckens kant. 

Som särskilt skäl för upphävandet anger kommunen att marken redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, enligt 7 
kap. 18c § p. 1. 

Länsstyrelsen har inget att erinra. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion. 
Påverkas inte av planförslaget. 

Bemötande 
Det aktuella planområdet är utpekat som befintlig verksamhet i översiktsplanen antagen 
2018-09-24. I översiktsplanen finns sex stycken fokusområden för hållbar utveckling 
framtagna vara ett är näringslivsutveckling där besöksnäring ingår. Där framgår det att 
det behöver ske en kontinuerlig utveckling av bland annat restauranger vilket detta 
planförslag bidrar till. 

Gällande plan för området är byggnadsplan för Kosta brukssamhälle. Planbeskrivningen 
uppdateras med information om detta. 

Beteckningarna i plankartan ses över och görs tydligare. 

Placeringen av skyddsbestämmelserna ses över och flyttas så att de hänvisar till befintlig 
byggnad. Beteckningarna byts också ut till q. 

Planbestämmelserna och de allmänna bestämmelserna ses över och justeras. 

En utförligare beskrivning av byggnadens och kulturmiljöns värden med riktlinjer för ett 
framtida bevarande och kulturhistoriska förutsättningar för utvecklande av området 
läggs till i planbeskrivningen under Riksintresse. 

Dagvattnet ska fördröjas och renas inom planområdet innan det leds vidare i diket som 
sedan går till Fagerhultsån. Se karta i planbeskrivningen.  

En miljöteknisk markundersökning har genomförts inom planområdet och det har 
påträffats markföroreningar. I planen villkoras att föroreningarna ska avhjälpas innan 
bygglov får beviljas och därmed säkerställs att dagvattnet inte sprider föroreningar 
vidare från planområdet 

Behovsbedömningen ses över och förtydligande. Bedömningen kvarstår dock att 
planförslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan. De faktorer som påverkas 
beskrivs i planbeskrivningen. 
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I planbeskrivningen har en redovisning av miljökvalitetsnormer för LESSEBOÅN: 
Fagerhultsån skrivits in samt hur dessa kan komma att påverkas om detaljplanen 
genomförs. 

Trafikverket  
Idag finns inte någon utfart direkt till gatan från fastigheten Kosta 13:20. Det förefaller 
som om man samutnyttjar utfarten med grannfastigheten Kosta 3:65. Då Stora Vägen 
gör en liten krök så förefaller det som om siktförhållandena är som bäst i den norra 
delen av fastigheten där den gemensamma utfarten finns idag. Med detta i beaktande 
kan det övervägas om inte detaljplanen borde säkerställa att utfarten till tomten sker i 
tomtens norra del, gärna som samutnyttjad utfart via Kosta 3:65. Utfartens placering 
kan kanske också ha viss inverkan på de kulturella värdena som finns på fastigheten. 

I övrigt har Trafikverket inga synpunkter mer än att det är positivt att befintliga 
byggnadsresurser ges förutsättningar att fortsatt nyttjas. 

Bemötande 
Ett utfartsförbud införs i den södra delen av fastigheten. Ett officialservitut finns för 
infarten som ligger på fastigheten Kosta 3:65 och innebär att fastigheten Kosta 13:20 
(planområdet) får använda vägen som infart. 

 

 

Rebecka Olsson 
Planarkitekt  
2018-10-30 

 


	Samrådets genomförande
	Detaljplanens genomförande
	Redovisning av synpunkter, erinran och förslag
	Inkomna synpunkter utan erinran
	Barn- och utbildningsnämnden
	Kommunstyrelsen
	Sakägare: Privatperson H12
	Sakägare: Lessebohus AB
	Sakägare: Tekniska förvaltningen
	Sakägare: Sveaskog
	Sakägare: Privatperson H21
	Sakägare: Privatperson H22

	Inkomna synpunkter med erinran
	E.on
	Bemötande

	Lantmäteriet
	Bemötande

	Länsstyrelsen
	Bemötande

	Trafikverket
	Bemötande



