
 

1(5) 

Dnr: 2012.0543.214 

Datum 2017-10-18 

Laga krafthandling 

 

Granskningsredogörelse för förslag för del av Kosta 

36:13, Kosta, Lessebo kommun 
 

 

 

  

Planområdet 



2(5) 

Dnr: 2012.0543.214 

Innehållsförteckning 

Granskningens genomförande .................................................................................................... 3 

Detaljplanens genomförande ...................................................................................................... 3 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag ....................................................................... 3 

Inkomna synpunkter ..................................................................................................................... 3 

E.ON ............................................................................................................................................. 3 

Bemötande ............................................................................................................................. 3 

Länsstyrelsen ............................................................................................................................. 3 

Bemötande ............................................................................................................................. 3 

Trafikverket ................................................................................................................................. 5 

Bemötande ............................................................................................................................. 5 

 

 

  



3(5) 

Dnr: 2012.0543.214 

Granskningens genomförande 

Förslaget till ny detaljplan för del av Kosta 36:13 i Kosta samhälle har varit ute för 

granskning under perioden 2017-04-26 till 2017-05-17. Efter granskningen ska de 

synpunkter som har kommit in under yttrandetiden sammanställas innan förslaget kan 

gå vidare till nästa del av framtagandet av detaljplanen.  

Detaljplanens genomförande 

Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande då planarbetet påbörjades under 

2006, vilket innebär att förslaget kommer skickas ut för både samråd och granskning 

innan antagande. 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 

Under yttrandetiden har plan- och miljöförvaltningen tagit emot 6 svar varav 3 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 plan- och miljöförvaltningen har tagit emot som inte innebär någon 

erinran kommer att presenteras för en fullkomlig överblick. 

Inkomna synpunkter 

E.ON 

E.on har inget att erinra men påpekar att området tillhör deras koncessionsområde för 

elnätet. 

Bemötande 

Kommentaren noteras 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen önskar en tydligare förklaring till hur analyserna angående det förorenade 

området har gjorts. Länsstyrelsen önskar även att det införs en bestämmelse i plan att 

stängsel mot föroreningarna ska finnas som hinder för folk som genar över denna. 

Länsstyrelsen lyfter även frågan om en miljökonsekvensbeskrivning. 

Bemötande 

I samtal med Länsstyrelsen har det beslutats att hela det förorenade området ska 

stängslas in för att säkerställa att inga människor kan beträda området av misstag. Detta 

införs dock inte som en planbestämmelse då planen endast berör en sida av det 

förorenade orådet. Istället presenteras och utvecklas detta i både plan- och 

genomförandebeskrivningen (sida 7-9 och 15-17) och i behovsbedömningen (sida 5-6 

och 13-15) med följande text: 

I samtal med Länsstyrelsen den 18 oktober 2017 har en överenskommelse tagits fram 

mellan Länsstyrelsen och Lessebo kommun. Denna överenskommelse innebär att hela det 

förorenade området, inklusive den del som inte ligger på Kosta 36:13 ska stängslas in med 
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tillhörande skyltning. Syftet med detta är att förhindra att människor av misstag rör sig 

inom det förorenade området.  

För att kunna stängsla in hela området behöver det utföras som ett separat ärende då den 

aktuella planen endast täcker en del av gränsen till det förorenade området. Utan ett 

separat ärende blir det svårt att få ett heltäckande skydd mellan var allmänheten kan 

vistas och var de inte ska vistas. Det måste dock säkerställas att befintligt geomembran 

inte påverkas negativt av stängslet och att det finns grind för att nå provtagningsröret som 

kommer hamna innanför. 

Stängslet kommer att placeras på ett sätt som säkerställer att det inte går att missa och 

inte är möjligt att ta sig innanför utan tillstånd. I vissa fall innebär detta att det kommer 

behöva sättas i befintlig asfalt medan i vissa fall det kan stå i kanten. 

Det kontrollprogram som omnämns i både behovsbedömningen (sida 5-6, 7-8 och 

13-15) och i plan- och genomförandebeskrivningen (sida 7-9 och 18) förtydligas genom 

följande text: 

Det kontrollprogram som är framtaget under 2007 kommer att revideras av Lessebo 

kommun. Syftet är att säkerställa att den yta som är kvar av de ursprungliga 

torvmassorna har kapacitet att ta hand om de föroreningar som finns i området. Syftet 

med kontrollprogrammet är även att kontrollera att det geomembran som finns i den 

norra och östra sidan av parkeringen fungerar som det är tänkt, nämligen att förhindra 

att förorenat grundvatten sprids under parkeringsytan och vidare. Det finns i nuläget fyra 

grundvattenrör fördelade både inom och utanför planområdet, vilka kommer att 

kompletteras med ytterligare ett. 

Provtagning kommer att behöva utföras två gånger om året, en gång på våren och en 

gång på hösten, under ett antal år för att säkerställa hur området förändras. Med tiden är 

det tänkt att det förorenade området ska saneras, men fram till att det sker måste det 

vara säkert att inga föroreningar sprids från området till andra områden.  

Vidare kommer den önskade analysen av föroreningar i grundvatten att förklaras mer i 

plan- och genomförandebeskrivningen. 

En miljökonsekvensbeskrivning skulle inte fastställa något utöver det som redan har 

undersökts och kommit fram under tidigare års undersökningar. Dessutom kommer 

grundvattnet att undersökas i samband med det kontrollprogram som ska revideras. 

Utöver detta så är parkeringen redan anlagd och i samband med dess anläggning var 

Länsstyrelsen samrådspart och de krävde då ett geomembran, vilket lades i samband 

med anläggandet av parkeringen. Enligt granskningsutlåtandet och de provtagningar 

som har skett på senare tid fungerar geomembranet så som det är tänkt. 
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Trafikverket 

Trafikverket konstaterar att tidigare synpunkter har beaktats och har inga ytterligare 

synpunkter. 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 


