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Antagandehandling 

ANTAGEN 2019-03-12 
 

Granskningsutlåtande för förslag till detaljplan för 
fastigheten Kosta 13:20 - Stenstugan 
 

 

 

  

Planområdet 
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Granskningens genomförande 
Förslaget till ny detaljplan för fastigheten Kosta 13:20, Stenstugan i Kosta samhälle har 
varit ute för granskning under perioden 2018-12-20 till 2019-02-04. Efter granskningen 
ska de synpunkter som har kommit in under yttrandetiden sammanställas innan 
förslaget kan gå vidare för antagande. 

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 granskningstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 2 yttranden 
varav inget har inneburit erinran mot förslaget. Nedan redovisas en sammanfattning av 
respektive yttrande som har kommit in och hur Lessebo kommun bemöter yttrandet.  

Inkomna synpunkter 

E.on 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 
ärende och noterar att våra synpunkter har blivit tillgodosedda i samrådsredogörelsen 
och har inget ytterligare att erinra över planförslaget. 

Bemötande 
Informationen noteras. 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen kan konstatera att kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 
Efter samrådet har det tydliggjorts i planhandlingarna vad gäller kulturmiljövärden, 
dagvattenhantering och markföroreningar. Även planbestämmelserna har setts över 
och gjorts tydligare. 

Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 § PBL 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 
Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 
Miljöbalken följs t.ex. kommenteras i planbeskrivningen. Kommunen har kompletterat 
med miljökvalitetsnormer samt dagvattenrecipient i planbeskrivningen. 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på redovisningen. 

Strandskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken 
Planområdet berörs av strandskydd då det i den västra delen av fastigheten går en bäck. 
Kommunen avser att upphäva strandskyddet med början 20 meter från bäckens kant. 
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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 mot kommunens upphävande av strandskydd. 
Däremot bör gränserna i plankartan ses över och förtydligas innan detaljplanen antas, 
så att det blir tydligt var i planområdet strandskyddet upphävs. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Förorenad mark 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts. I fyra av sex provpunkter finns 
föroreningshalter över Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM (Mindre Känslig 
Markanvändning). Förhöjda halter av bland annat arsenik och bly återfinns på området. 
Det har på plankartan kompletterats med planbestämmelse om att bygglov inte får 
beviljas innan markföroreningarna är avhjälpta. Inför sanering kan det bli aktuellt med 
ytterligare undersökningar för att kartlägga föroreningssituationen bättre och avgränsa 
föroreningarna. Innan en sanering påbörjas ska en anmälan om avhjälpandeåtgärder 
skickas in till tillsynsmyndigheten. 

Bemötande 
Gränserna i plankartan ses över och förtydligas gällande strandskyddet. 

Övrig information noteras.  

 

Rebecka Olsson 
Planarkitekt  
2019-02-08 


	Granskningens genomförande
	Detaljplanens genomförande
	Redovisning av synpunkter, erinran och förslag
	Inkomna synpunkter
	E.on
	Bemötande

	Länsstyrelsen
	Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 § PBL
	Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken
	Strandskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken
	Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
	Förorenad mark
	Bemötande



