
 
1(6) 

Dnr: SBN 2019/9-214 
Datum 2019-01-29 
Antagandehandling 

 

Granskningsredogörelse för Kosta 36:10 och del av 
36:13 m.fl., ”Outlet och Eventcenter”, Kosta, Lessebo 
kommun 
 

 

 

  

Ungefärlig planavgränsning 



2(6) 
Dnr: SBN 2019/9-214 

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

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

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

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

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

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

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

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

E.ON ............................................................................................................................ 5 

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

Lantmäteriet ............................................................................................................... 5 

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

Boende på fastigheten Kosta 36:89 ......................................................................... 5 

Bemötande ............................................................................................................. 6 

Boende på Rågvägen 15............................................................................................ 6 

Bemötande ............................................................................................................. 6 

 

 

  



3(6) 
Dnr: SBN 2019/9-214 

Granskningens genomförande 
Förslaget till ny detaljplan för Kosta 36:10 och del av 36:13 m.fl., ”Outlet och Eventcenter” 
i Kosta samhälle har varit ute för granskning under perioden 2018-06-26 t o m 2018-07-
18. 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 utökat planförfarande, vilket innebär att förslaget kommer 
skickas ut för både samråd och granskning innan antagande. Till detaljplanen hör även 
en MKB. 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under yttrandetiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 4 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 

Länsstyrelsen 
Trafik 
Planområdet gränsar till allmän väg 28 där Trafikverket är sakägare. Trafikverket som 
hörts i ärendet konstaterar att kommunen tillgodoser synpunkter från samrådet och att 
justeringar gjorts till granskningen. 

Kulturhistoriska värden 
Länsstyrelsen ser positivt på att man låtit föra in planbestämmelser om att byggnader 
ska utformas med hänsyn till närområdets karaktär och med fokus på befintligt hotell 
och outletbyggnad. Att ta tillvara befintliga kulturmiljöer och integrera den i ny 
bebyggelse är en förutsättning för att skapa en god bebyggd miljö. 

Överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap 10 § PBL 
Riksintresse Kosta 
Hela planområdet ligger inom kulturmiljö av riksintresse Kosta [G32]. Med hänsyn till 
kulturmiljöområdet finns nu på plankartan en bestämmelse kring bebyggelsens 
utformning; Byggnad ska utformas med hänsyn till närområdets karaktär och med fokus 
på befintligt hotell och outletbyggnad. 

Miljökonsekvensbeskrivningens del om kulturmiljön har förtydligats. Dessutom beskrivs 
våffelcaféet och dess värden tydligare i plan- och genomförandebeskrivningen under 
rubriken Bebyggelse på sidan 10. 

Länsstyrelsen konstaterar dock att aspekten Kulturmiljö fortfarande saknas i tabellen 
med den samlade bedömningen på sidan 26 i MKB:n. 
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Lesssebo kommun bör vid genomförande av planen förhålla sig till såväl helheten inom 
riksintresset som till närområdet. 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 
En kortfattad beskrivning kring MKN för vatten inkluderas i plan- och 
genomförandebeskrivningen. Dagvattenutredningen har setts över och det förtydligas 
med en planbestämmelse n2 hur det prickmarkerade området i nordväst får användas. 

Länsstyrelsen anser att det är olämpligt att leda dagvatten från planområdet via befintlig 
damm, som tar emot vatten från glasbruksdeponin, innan det kan säkerställas att 
befintlig damm inte är förorenad. Om befintlig damm innehåller föroreningar från 
glasbruksdeponin kan dessa frigöras vid nederbördstillfällen som överstiger det 
dimensionerade nederbördsintensiteten, föroreningar kan då frigöras och spridas 
nedströms i systemet. Vattensystemet mynnar nedströms i Fagerhultsån som idag har 
sänkt kemisk status till följd av för höga blyhalter. Detta innebär att tillförsel av bly till 
vattendraget inte får ske då detta kan påverka uppfyllelsen av MKN God kemisk status 
för vattendraget. Bly är ett av ämnena som hanteras i glasbruk men det får inte heller 
tillföras något av övriga ämnen som hanteras i glasbruk och kan återfinnas i utsläpp från 
deponin. 

Länsstyrelsen anser därför att dagvattnet från området ska separeras från befintlig 
damm om det inte kan säkerställas genom mätningar, i sediment samt i vatten, att 
dammen inte innehåller föroreningar från glasbruksdeponin. Länsstyrelsen saknar 
fortfarande en bedömning i planbeskrivningen om planen kan medföra någon påverkan 
på MKN för vatten för Fagerhultsån samt en motivering till varför den bedömningen 
gjorts. Länsstyrelsen vill också påpeka att innan grävning sker för dagvattenlösningar i 
området är det viktigt att säkerställa att det inte förekommer föroreningar i marken där 
grävning ska ske. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 
Förorenad mark 

Länsstyrelsens upplysningar i samrådet avseende marksanering och vidare utredningar 
kvarstår. Länsstyrelsen poängterar vikten av att det behöver göras mer noggranna 
markundersökningar och utredas till vilken föroreningsnivå området ska saneras. En 
fördjupad riskbedömning rekommenderas enligt planen vilket är bra. Länsstyrelsen 
påminner om att, vid alla ingrepp i marken, tänka på att det finns förorenad mark i 
området, till exempel vid anläggande av dagvattensystem. 

Buller 
Bullerutredningen i miljökonsekvensbeskrivningen har setts över och riksväg 28 
inkluderas. Kommunen har därmed visat att byggnation är lämplig och att planområdet 
ligger inom gällande gränsvärden. 
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Bemötande 

Tabellen med den samlade bedömningen i MKB:n uppdateras så att den även innehåller 
aspekten Kulturmiljö. 

Dagvattenutredningen, har efter genomförd miljöteknisk markundersökning (MMU) 
kompletterats med både förtydligande om hur föroreningssituationen ser ut samt var 
dagvatten kommer från. Sammanfattningsvis kan konstateras att föroreningshalterna är 
låga i vatten och sediment i diket söder om dammen medan halterna är höga i diket 
norr om dammen. Detta tyder på att inget vatten från glasbruksdeponin kommer till 
diket väster om parkeringsytan och således inte påverkar föreslagen dagvattenlösning. 
Vattnet från deponin har bedömts rinna direkt till diket norr om dammen. Med 
föreslagen lösning renas och fördröjs dagvattnet från planområdet innan det kommer 
till dammen för att sedan släppas i diket norr om dammen. Detta bedöms då inte ge 
någon nämnbar påverkan på MKN för recipienten Fagerhultsån gällande bly mm.  

Vid föreslagen breddning av diket söder om dammen kommer samlingsprover tas på de 
uppgrävda massorna för att avgöra föroreningsgrad och lämplig mottagare. Eventuell 
återvinning av förorenade massor kommer föregås av en anmälan till berörd 
tillsynsmyndighet. För att inte påverka recipient med grumling etc vid schakt, planeras 
detta ske vid torr väderlek och vid tidpunkt med låga flöden. 
 

Trafikverket 
Trafikverket har efter de planjusteringar som har gjorts till granskningen inget att erinra. 

Bemötande 
Yttrandet noteras. 

E.ON 
E.ON har inget att erinra, då deras tidigare synpunkter från samrådet redan 
tillgodosetts. 

Bemötande 
Yttrandet noteras. 

Lantmäteriet 
Lantmäteriet påpekar att n-bestämmelsen vid Dåvedhultsvägen inte garanterar rätt för 
allmänheten att använda gång- och cykelvägen (på kvartersmark). 

Bemötande 
Området med n-bestämmelse ändras till allmän plats för gång- och cykelbana. 

Boende på fastigheten Kosta 36:89 
Fastighetsägaren har önskan om att få se modell eller dylikt på kommande byggnation 
eftersom hela deras tomt och baksida blir berörd av den nya planen. Fastighetsägaren 
känner olust inför att hotellets fönster ska innebära insyn på fastigheten. För att minska 
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påverkan från detta och kommande bryggeri önskas någon form av avgränsning med 
träd, hög häck eller dylikt.  

Bemötande 
Kommunen har illustrationer på föreslagen byggnation som varit tillgänglig under hela 
processen. Byggnationen har inte bedömts ge sådan stor påverkan att särskilda 
åtgärder behövts för bl a det fysiska och visuella. Skulle detta ändå uppstå finns 
möjligheten att göra dessa åtgärder på den parkmark som är reglerad i detaljplanen. I 
samband med bygglovsprocessen ska även åtgärder redovisas som minskar eventuell 
påverkan på berörda närliggande fastigheter. Utformning av insynsskydd i samband 
med bygglov ska ske i dialog med berörda fastighetsägare. 

Boende på Rågvägen 15.  
Expansionen kommer att ske i närmaste avgränsning till fastighetsägaren dvs att parken 
kommer att gå längs tomtgräns och eventuella byggnader kommer att skymma utsikten.  

Bygget av en ny hotellflygel, eventcenter med bryggeri, konferens och restaurang 
kommer att drastiskt förändra omgivningen, dvs inte bara byggnader som kommer att 
byggas men också parken som planeras gå längs min tomtgräns och alla de människor 
som kommer att vistas och gå där. Fastighetsägaren befarar att främmande personer 
kommer att beträda tomten utan lov (då det saknas staket och endast avgränsning i 
form av små buskar) och att de kommer att störa fritid, att det kommer att bli höga ljud 
då det finns planer att bygga eventcenter med bryggeri och vad det innebär samt att 
eventuellt berusade personer kommer att vistas på parkmarken och kanske förorena 
min trädgård.  

Fastighetsägaren önskar ett kostnadsfritt plank på 2 meter längs tomtgränsen, planket 
kommer att skydda tomten från objudna gäster samt kommer att försvåra för folk att 
gena över tomten för att komma till parken eller till bryggeriet.  

Om fastighetsägaren får ett nej angående uppförandet av ett plank kommer protest mot 
expandering av hotellet och outleten inkomma.  

Bemötande 
Byggnationen har inte bedömts ge sådan stor påverkan att särskilda åtgärder behövs 
för bl a det fysiska och visuella. Skulle detta ändå uppstå finns möjligheten att göra 
dessa åtgärder på den parkmark som är reglerad i detaljplanen. I samband med 
bygglovsprocessen ska även åtgärder redovisas som minskar eventuell påverkan på 
berörda närliggande fastigheter. Utformning av insynsskydd i samband med bygglov ska 
ske i dialog med berörda fastighetsägare. 

 

Rebecka Olsson 
Planarkitekt, Lessebo kommun 
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