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Samrådets genomförande 
Förslaget till ny detaljplan för del av Kosta 36:13 m.fl, Kosta hotell, i Kosta samhälle har varit ute för samråd under perioden 2018-03-
14 till 2018-04-08. Efter samrådet 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 standardförfarande, 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 miljönämnden tagit emot 7 svar varav 5 har inneburit yttrande eller erinran mot förslaget. Nedan 
redovisas en sammanfattning av respektive yttrande som har kommit in och hur plan- och miljönämnden bemöter yttrandet. Även de 
svar som plan- och miljönämnden har tagit emot som inte innebär någon erinran kommer att presenteras för en fullkomlig överblick. 
 

Inkomna synpunkter 
E.ON 
Eon påpekar att samtliga kablar ligger i osäkert läge men att de har beställt inmätning och återkommer så fort denna är gjord med en 
ny karta. Denna karta inkom 2018-05-07. 
 
Eon noterar att det i närheten av planerad damm finns en markkabel, och inga byggnader eller anläggningar får placeras närmare 
ledningen än 3 meter utan ledningsägarens medgivande. Inte heller får upplag anordnas eller marknivån ändras utan ledningsägarens 
medgivande.  
 
För befintliga högspänningskablar önskar Eon att det sätts ut ett 4 meter brett u-område med ledningarna i mitten. Dessutom bör 
följande bestämmelse skrivas för u-områden i plankartan ”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”. 
 
Eon påpekar att det inom 5 meter från transformatorstationerna inte får placeras brännbar byggnadsdel eller upplag. Den trävilla som 
ligger vid den norra transformatorstationen ligger med hänsyn till detta för nära och måste rivas. Om detta inte sker måste fasaden 
mot transformatorstationen uppföras i ett icke brännbart material enligt brandklassning REI160.  
 
Transformatorstationen kan max flyttas ca 20 meter norrut och då placeras i änden av parkeringsplatsen. Dock måste fortfarande 5 
meter brännbart upprätthållas. Innan planen antas måste utredning ske om transformatorstationen ska flyttas eller om andra åtgärder 
ska utföras. Dessutom måste kostnadsfördelningen för åtgärder vara klar och förankrad med Eon. 
 
Förutom trävillan finns det även buskar och staket som är placerade alldeles för nära stationen och som kan försvåra 
utrymningsvägarna. Samtliga dörrar på transformatorstationen måste kunna öppnas. Även detta måste åtgärdas innan planen antas. 
 
Bemötande 
Dammens utformning och placering ses över i plankartan. 
 
u-område placeras i plankartan i enlighet med den ledningskarta som inkom i yttrandet och den inmätning som Eon har utfört. Efter 
kontakt mellan exploatör och Eon är avsikten att ledningen ska flyttas. Då förslaget är att den ska gå utanför kvartersmarken kommer 
inget u-område att läggas ut för den aktuella sträckningen av ledningen. 
 
E-området runt den norra transformatorstationen bevaras och det skrivs in i plan- och genomförandebeskrivningen att området 
kommer åtgärdas för att säkerställa att det finns bland annat goda utrymningsvägar.  
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget. 
 
Bemötande 
Kommentaren noteras. 
 
Lantmäteriet 
Lantmäteriet noterar att utfartsförbud ska placeras mot allmän platsmark, och att placera den i planområdesgräns är inte att 
rekommendera. Speciellt inte om angränsande fastighetsyta är planerad som kvartersmark. 
 
Att bilda servitut för x-område måste innebära att det är av väsentlig betydelse. Den kommunala fastigheten kan ha åtkomst utan 
servitut och då kan detta inte bildas. Alternativet är att ha hela cykelvägen som GC. 
 
Lantmäteriet noterar att E-området på Kosta 3:40 läggs över befintlig bebyggelse, vilket bör redovisas under konsekvenser. 
 
Bemötande 
Utfartsförbuden ses över och tas bort där de inte gränsar mot allmän platsmark i den egna planen. 
 
x-området tas bort och ersätts med n1 i plankartan, vilket då blir en egenskapsbestämmelse istället för en administrativ bestämmelse 
som kräver servitut. Dessutom markeras gång- och cykelbanan i PARK-området med en egenskapsbestämmelse för allmän plats för att 
bättre illustrera frågor som dagvatten. 
 
Under konsekvenser på fastighetsnivå  i plan- och genomförandebeskrivningen på sidan 23 läggs följande in 

E-området som delvis ligger på fastigheten Kosta 3:40 placeras över befintliga byggnader. Då dessa är placerade inom skyddszonen 
för transformatorstationen kommer dessa att behöva tas bort i samband med genomförandet av detaljplanen. 

 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen påpekar att det saknas redovisning över vilka konsekvenser på fastighetsnivå som planförslaget kommer innebära. Det 
saknas även en beskrivning om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, dess huvudsakliga innehåll och vilka konsekvenserna blir 
av att genomföra planen helt eller delvis genom ett sådant avtal. 
 
Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets synpunkt angående den västra plangränsen vid riksvägen. De hänvisar även till Trafikverkets 
synpunkt om bestämmelse n2.  
 
Länsstyrelsen är positiv till kapacitetsutredningen som har tagits fram för trafiken.  
 
I samrådshandlingarna står det beskrivit att utformningen ska harmonisera med befintligt hotell och outlet. Detta finns dock inte 
medtaget i plankartan som en planbestämmelse. 
 
Bullerberäkningarna i miljökonsekvensbeskrivningen bör kompletteras även med trafik från riksvägen och inte bara 
Dåvedshultsvägen.  
 
Dagvattenhanteringen är väl redovisad, men det behöver förtydligas att dagvatten från planområdet inte blandas med dagvatten från 
det förorenade området som ligger norr om planområdet. Det behöver även framgå i dagvattenutredningen att ytan där 
bestämmelsen n2 är gällande inte får hårdgöras. 
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Länsstyrelsen önskar ett förtydligande i miljökonsekvensbeskrivningen gällande kulturmiljön och dess värden samt hur dessa påverkas 
av planförslaget. Dessutom bör en dokumentation och kulturhistorisk konsekvensbeskrivning tas fram för den byggnad (våffelcaféet) 
som planeras att rivas. 
 
I planhandlingarna beskrivs att sanering ska ske ner till mindre känslig markanvändning. Dock kan det i detta fall vara bättre med 
platsspecifika riktvärden som knyts till vad det är som ska finnas i området efter exploatering. Det är också viktigt att 
tillsynsmyndigheten tidigt är med och delaktig i arbetet då sanering kan utgöra miljöfarlig verksamhet.  
 
Då planområdet ligger inom MSA-yta för både Kalmar och Växjö flygplatser får inga byggnader uppföras högre än 20 meter. 
Planområdet ligger även inom riksintresse för kulturmiljö och det är därför viktigt med hur planen passar in i närområdet. För Kosta 
finns det ett regionalt kulturmiljöprogram, men detta är inte bindande utan kommunen bör ta fram egna riktlinjer. 
 
Utvecklingen i Kosta är av ett mellankommunalt och regionalt intresse. 
 
MKN för vatten behöver förtydligas i planbeskrivningen tillsammans med status på recipienter och påverkan av verksamheten. Detta 
kan göras genom att kortfattat sammanställa från dagvattensutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på strandskyddet eller riskanalysen som har tagits fram. 
 
Bemötande 
Delen om fastighetsrättsliga frågor i plan- och genomförandebeskrivningen ses över. Ett exploateringsavtal har inte diskuterats att det 
ska tas fram. 
 
För synpunkt om västra plangränsen och yta n2, se bemötande till Trafikverket. 
 
Bullerutredningen i miljökonsekvensbeskrivningen ses över och riksväg 28 inkluderas. 
 
Dagvattenutredningen ses över och det förtydligas kring hur dagvatten från olika områden hanteras och vilket syfte område n2 har i 
planförslaget. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningens del om kulturmiljön förtydligas. Dessutom beskrivs våffelcaféet och dess värden tydligare i plan- och 
genomförandebeskrivningen under rubriken bebyggelse på sidan 10. 
 
Kommentaren om sanering noteras. 
 
Med hänsyn till kulturmiljöområdet läggs en bestämmelse kring utformning av bebyggelse ut.  

Byggnader ska utformas med hänsyn till närområdets karaktär och då med fokus på befintligt hotell och outlettbyggnad. 
 
Högsta tillåtna nockhöjd sätts till 17 meter, vilket är under gränsen för MSA-området. Kommentaren noteras kring mellankommunalt 
och regionalt intresse. 
 
En kortfattad beskrivning kring MKN för vatten inkluderas i plan- och genomförandebeskrivningen. 
 
Sakägare: KostaBodaArtHotel 
Sakägaren påpekar att den östra zonen i plankartan som omfattar nuvarande hotell borde delas i två, en för två våningar vilken är 
längst mot Stora vägen och en för tre våningar vilken är den västra delen av zonen. Dessutom bör det inte bestämmas kring nockhöjd 
för ytan närmast riksväg 28 utan endast våningsantal då det annars kan medföra problem med höjden i bygglov. 
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Utfartsförbudet mot Dåvedshultsvägen bör tas bort och endast de delarna närmast Stora vägen respektive riksväg 28 bör behållas. 
Nuvarande förslag är för begränsande. 
 
Parkmarken som ligger öster om den södra transformatorn bör vara kvartersmark med möjlighet att anlägga gata och parkering. 
 
Bestämmelsen att startbesked inte får ges förrän förorenad mark har sanerats bör tas bort från detaljplanen. Detta eftersom det krävs 
marklov för att kunna gräva och sanera, vilket i sin tur kräver startbesked för att få påbörjas. 
 
Sakägaren påpekar att transformatorstationen vid Dåvedshultsvägen bör utredas mer i planskedet för att inte utgöra en konfliktpunkt 
för eventuella byggnationer. Ett exempel är att byta ytterhöljet. 
 
Under nuvarande förhållande står det att ”Gång- och cykelväg finns längs Dåvedshultsvägen och allmän parkering som ligger norr om 
planområdet.” såvitt sakägaren känner till är denna parkering inte allmän.  
 
Bemötande 
En fjärde ”zon” läggs in vilken tillåter 3 våningar med en nockhöjd på 14 meter. Den ytan som är närmast riksväg 28 ändras från 8,5 
meter i nockhöjd till 10 meter. 
 
Utfartsförbuden ses över och förändras främst mot fastigheterna i söder och mot Dåvedshultsvägen. 
 
Parkmarken minskas ned lite med hänsyn till bland annat hur ledningarna ligger.  
 
För att möjliggöra sanering innan byggnation ändras bestämmelsen kring startbesked till: 

Startbesked får inte ges förrän förorenad mark har sanerats, undantag är dock marklov som kan få startbesked i den utsträckning 
som krävs för att sanering ska kunna utföras. 

 
Angående transformatorstationen, se bemötande till Eon. 
 
Parkeringsplatsen som ligger längs med riksväg 28, norr om Dåvedshultsvägen, ligger på fastigheten Kosta 36:13, vilken ägs av 
Lessebo kommun. Dessutom är parkeringen planerad som allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap i gällande detaljplan. 
Båda dessa aspekter medför att parkeringen är allmän. 
 
Socialnämnden 
Socialnämnden har inget att erinra. 
 
Bemötande 
Kommentaren noteras. 
 
Trafikverket 
Trafikverket noterar att bullerutredningen i miljökonsekvensbeskrivningen enbart verkar ta hänsyn till Dåvedshultsvägen och inte 
riksvägen. Området med beteckningen n2 bör ses över då kombinationen riskerar att leda till att skapa en relativt tråkig yta vid ett 
viktigt turist- och besöksmål. Det finns inte heller någon hänvisning i dagvattensutredningen som påtalar att denna yta inte får 
hårdgöras. 
 
Plangränsen alternativt planbestämmelsen mot avfartsrampen från riksvägen bör ses över med hänsyn till rådande markanvändning. 
Vägdiket utgör också en del i väganläggningen och bör inte utgöra parkmark. Antingen justeras plangränsen till dikets släntkrön eller 
så läggs den berörda delen som vägområde. 
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Bemötande 
Bullerutredningen i miljökonsekvensbeskrivningen ses över. 
 
Område n2 är tänkt som parkeringsplats, vilket planeras kunna göras genom exempelvis gräsarmering alternativt med grus istället för 
gräs. Dagvattensutredningen ses också över. 
 
Plangränsen i väst dras om så att vägdiket är utanför planområdet.  
 
Filip Månsson 
Planarkitekt 


