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Detaljplan för fastigheten Hulterstad 2:3 och del av 
Hulterstad 1:34 
Kosta 
Lessebo kommun 
Kronobergs län 
 
PLANBESKRIVNING 
Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar 
innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. 
 

 
Planområdet markerat med rött. 
 
Tillhörande handlingar 
Plan- och genomförandebeskrivning 2019-03-06 
Behovsbedömning 2019-02-22 
Plankarta 2019-03-06 
Samrådsredogörelse 2019-03-06 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2018-03-14 

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Detaljplaneprocessen 
Planarbetet påbörjades under 2016. Förslaget till detaljplan är inte av betydande 
intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och antas inte heller medföra en 
betydande miljöpåverkan och genomförs därför med standardförfarande. Målet är en 
antagen detaljplan under 2019.  
 
I samrådsskedet har berörda givits möjlighet att lämna synpunkter på det aktuella 
planförslaget. Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse. Planen är nu 
ute för granskning och nästa steg är antagande av detaljplanen innan den kan vinna laga 
kraft. 
 
Syfte och huvuddrag 
Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för industri. Syftet med den aktuella 
planen är att det ska vara möjligt att bedriva handel på fastigheten, vilket medför att 
detaljplanen behöver ändras.  
 
Planens förenlighet med 5 kap MB 
Enligt 5:e kapitel Miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas. Miljökvalitetsnormen för luft och vatten bedöms inte 
överskridas. Anledningen till detta är att verksamheten som planen tillåter är av en 
begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. 
 
Enligt genomförd miljöteknisk markundersökning finns det markföroreningar inom 
delar av planområdet. Ska markarbeten göras inom detta området behöver vidare 
undersökningar göras och anmälan ska göras till Länsstyrelsen som är 
tillsynsmyndighet. 
 
Det finns bäckar både söder och norr om planområdet som det behöver tas hänsyn till 
vid ny exploatering. Bäckarna får inte påverkas negativt av ändringar eller provtagningar 
som sker inom planområdet. Dessa säkerhetsaspekter är nödvändiga då det har 
bedrivits glasbruksindustri på den aktuella fastigheten. 
 
I plankartan har det skrivits in att startbesked inte får ges för en väsentlig ändrad 
markanvändning förrän markföroreningar har avhjälpts. 
 
Plandata 
Läge och areal 
Planområdet är beläget söder om Kosta längs vägen mot Lessebo och omfattar ca 
15 800 m2, varav kvartersmarken är ca 14 900 m2. 
 
Fastighetsägare 
Hulterstad 2:3 Lågprisvaruhuset Kosta AB  
Hulterstad 1:34 Lessebo kommun 
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Översiktsplanen 
Gällande översiktsplan antagen 2018-09-24 pekar ut det aktuella området som 
förorenat på grund av tidigare glasbruk. Hur området är tänkt att utvecklas är inte 
preciserat i översiktsplanen men är i linje med övrig besöks- och handelsutveckling i 
Kosta. 
 
Detaljplaner 
För planområdet finns en detaljplan, som vann laga kraft 1991-05-02 och som har 5 års 
genomförandetid. Den nya detaljplanen kommer ersätta delar av den gamla planen.  

 
Området inom röd markering ersätts av den nya detaljplanen. 
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Kommunala beslut 
Plan- och miljönämnden tog beslut 2016-11-28 § 106 att ge plan- och miljöförvaltningen 
(idag samhällsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det 
utpekade området. 
 
Förutsättningar och förändringar 
Mark och vegetation 
Planområdet består till stor del av hårdgjorda ytor i form av vägar, parkeringar och 
byggnader. I planområdets nordvästra kant finns en del trädvegetation.  
 

 
Ortofoto över planområdet. 
 
Geotekniska förhållande 
Fastigheterna består av sandig morän vilket är en av de vanligaste jordformerna som 
finns i Sverige. Detta bör inte medföra några problem för eventuell bebyggelse. 
 
Markföroreningar 
I Länsstyrelsen GIS-databas är planområdet utpekat som potentiellt förorenat.  
Glasbruket startade 1953 på platsen och var aktivt fram till 2007. Produktionen har varit 
ca 250 ton per år och sedan mitten av 1980-talet bestått av blyfri kristall. Valpabäcken 
som passerar glasbruket har varit recipient för processvattnet från bl.a. slipningen. Det 
fanns tidigare på området en utfyllnad för glasbruksavfall. Denna deponi har successivt 
flyttats och eventuellt delvis byggts över. Slutligen grävdes resterna bort och lades på en 
kommunal deponi. Även vid transformatorstationen har det slängts glasbruksavfall. 
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Även detta avfall har flyttades till kommunal deponi i samband med bygge av ny 
transformatorstation. 
 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts för området i mars 2018.  
Översta nivån i provtagna punkter utgörs av fyllnadsmassor, vars mäktighet variera 
mellan 0,3–1,2 meter under markytan. I provpunkt SK18J04 noterades en oljelukt och 
fyllnadsmassorna hade inslag av torv och tegel mellan 0,3 - 1,1 meter. I provpunkt 
SK18J05 påträffades olikfärgat glaskross mellan 0,05 - 1,2 meter. 
 
Den planerade markanvändningen i form av handel bedöms falla inom marktypen 
mindre känslig markanvändning (MKM).  
 
I provpunkterna SK18J04, SK18J05 och SK18J08 överstegs Naturvårdsverkets riktvärden 
för MKM (mindre känslig markanvändning). De föroreningar med halter över MKM som 
påträffats är arsenik, bly, antimon alifater C12-C16, alifater C16-C35 och aromater C10-
C16. I provpunkten SK18J07 överstegs riktvärden för KM (känslig markanvändning). (Se 
provpunkterna i kartan nedan) 
 
De provpunkter som är på platser som är tillgängliga för allmänheten uppmätte inga 
halter över riktvärdet för känslig markanvändning KM. 
 
Ska markarbeten ske i de områden där riktvärdena överstigs behöver ytterligare 
markundersökningar göras samt ska kontakt tas med Länsstyrelsen som är 
tillsynsmyndighet. I dessa delar av planområdet villkoras att startbesked inte får ges för 
en väsentlig ändrad markanvändning förrän markföroreningar har avhjälpts. 
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Karta med provpunkterna. 
 
Radon 
Planområdet ligger på gränsen till ett område som har förhöjd risk för markradon. Om 
höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av marken ska ny bebyggelse 
konstrueras radonsäkrad. 
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Risk för skred/höga vattenstånd 
Planområdet ligger inte i ett riskområde. 
 
LIS-område 
Planområdet ligger utanför LIS-områden. 
 
Vindkraft 
Planområdet ligger utanför vindkraftsområde. 
 
Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Om fornlämningar skulle 
påträffas i samband med exploatering av planområdet ska arbetet avbrytas och kontakt 
tas med Länsstyrelsen. 
 
Buller 
Planområdet påverkas av väg 838 mellan Kosta och Lessebo. Enligt NVDB har det 
uppmätts att årsmedeldygnstrafiken är 1371, vilket faller inom spannet 1001-2000 och 
hastighetsbegränsningen är 80 km/h. Denna kombination innebär att vid 50 meters 
avstånd från vägbanans mitt är bullernivåerna på 55 dBA. Då det går att räkna att en 
fasad minskar bullervärdena med mellan 20 och 30 dBA samt att syftet med 
planområde är handel finns det inga risker för att bullernivåerna kommer påverka 
besökare eller arbetare inom området negativt. 
 
Bebyggelse 
I planområdet finns det ett antal byggnader som i nuläget tjänar handelsändamål, 
antingen genom försäljning eller som lager. Ny bebyggelse ska utformas på ett sätt som 
gör att det inte är störande för de boende i närområdet.  
 
Offentlig service 
I Kosta samhälle finns offentlig service i form av skola och bibliotek. I Lessebo tätort ca 
10 km bort finns bland annat vårdcentral. 
 
Kommersiell service 
I centrala Kosta finns det ett varierande utbud av butiker och olika restauranger. Denna 
detaljplan kommer dessutom kunna öka handelsmöjligheterna. 
 
Tillgänglighet och kollektivtrafik 
Direkt söder om planområdet finns det en busshållplats där en linje som knyter 
samman Lessebo och Kosta stannar. Regionaltåg går fram Lessebo station. 
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Lek och rekreation 
Inom planområdet planeras det inte för lek och rekreation. I Kosta samhälle finns det 
lekmöjligheter och runtom samhället mycket skog för rekreation. 
 
Gator och trafik 
Genom planområdet går det en kommunal gata som binder samman väg 838 med 
bostadsområdet. Denna väg är även en infart till parkeringen som hör till 
handelsområdet.  
 
Servitut 
Det finns ett servitut på fastigheten Hulterstad 2:3 som är ledningsrätt för vatten och 
avlopp, vilken går längs med väg 838. I plankartan är denna ledning belagd med u-
område samt prickmark. 
 
Riksintresse 
Planområdet ligger inte inom något Riksintresse men inom område med särskilt behov 
av hinderfrihet. Inga höga objekt över 20 meter planeras inom området varav 
hinderfriheten inte bedöms påverkas negativt. 
 
Strandskydd 
Planområdet berörs av strandskydd från två bäckar, en söder om planområdet och en 
väster om. Detta upphävs för fastigheten Hulterstad 2:3 och för det pumphus som står 
vid infarten och som betecknas som teknisk anläggning i plankartan. Som särskilt skäl 
för upphävande av strandskydd anges: 
 

• Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte 

 
Fastigheten Hulterstad 2:3 är ianspråktagen för handelsändamål redan i dagens läge. 
Planändringen sker för att denna verksamhet ska kunna fortsätta bedrivas samt 
utvecklas. Genom att koncentrera handelsmöjligheterna och byggnaderna till en plats 
som redan är ianspråktagen kan mer mark lämnas oexploaterad. På detta sätt förblir de 
gröna områdena orörda samtidigt som handelsmöjligheterna för invånarna ökar. 
 
Avståndet från planområdet till respektive bäck är 20 meter till den södra och som minst 
2 meter till den västra. På grund av detta beläggs även en del av den västra gränsen med 
prickmark för att säkerställa att inga byggnader placeras för nära respektive vattendrag. 
Hur prickmarken utformas går att se i plankartan. 
 
Konsekvenser 
Behovsbedömning 
Planförslaget innebär ingen större förändring i hur området kommer användas i 
förhållande till dagens läge. Det finns redan idag bebyggelse i planområdet och den 
aktuella planändringen handlar om att denna bebyggelse ska kunna fortsätta användas 
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som handel. Vid eventuella exploateringar är det viktigt att Länsstyrelsen som är 
tillsynsmyndighet för glasbruksdeponin meddelas. Det kan krävas ytterligare 
markundersökningar innan ny bebyggelse får uppföras för att säkerställa att marken 
inte är förorenad. 
 
Planförslaget bedöms inte bidra till några betydande negativa konsekvenser. Den 
konsekvens som kan uppstå är att biltrafiken till området kan tänkas öka, men då det 
redan idag bedrivs handel i området anses detta vara en marginell ökning.  
 
Inga fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller områden som 
av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs. 
 
Ställningstagande och motivering 
Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande negativ miljöpåverkan. En särskild 
miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Det aktuella planförslaget kommer inte att medföra överskridanden av gällande 
miljökvalitetsnormer avseende luft- eller vattenföroreningar.  
 
Vattenförekomsten är Lyckebyån. Innan vattnet når Lyckebyån går det i Valpabäcken 
vidare till Transjön och sedan till Lyckebyån.  
 

Enligt VISS statusklassning uppnår 
Lyckebyån ej god status för prioriterade 
ämnen på grund av bly och 
blyföreningar samt de överallt 
överskridande ämnena bromerad 
difenyleter och kvicksilverföreningar. 
Kadmium visar god status och övriga 
prioriterade ämnen har inte provtagits. 
 
Kvalitetskravet är att uppnå god kemisk 
ytvattenstatus med undantag för 
kvicksilver och bromerad difenyleter 
(PBDE). I Sverige överskrids dessa 
gränsvärden i fisk i samtliga 
vattenförekomster. Då det i dagsläget 
saknas tekniska förutsättningar att 
åtgärda problemet är Kvicksilver och 
PBDE undantagna i form av mindre 
stränga krav. Krav ställs istället på att 
halten av kvicksilver och PBDE inte får 
öka.  
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Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status då gränsvärdet för bly överskrids. Det 
är oklart vilka åtgärder som är möjliga och mest kostnadseffektiva för att nå god kemisk 
status. Analys av åtgärder som kan genomföras är nödvändig. För att situationen ska bli 
bättre är det dock viktigt att de åtgärder som är möjliga genomförs. Vattenförekomsten 
får därför tidsundantag 2027 på grund av tekniskt omöjligt. 
 
Den sammanvägda ekologiska statusen för vattendragsförekomsten Lyckebyån är 
klassad till Måttlig status. Den sammanvägda ekologiska statusen baseras på statusen 
för fisk som har klassats till Måttlig status och konnektivitet dvs passerbarhet för fisk 
som klassats till Dålig status. Tillförlitligheten i klassningen bedöms vara medel (C). 
Statusen för näringsämnen har klassats till Hög status och särskilt förorenade ämnen 
God status. Försurning har klassats till Måttlig status och visar modellerat 
försurningstillstånd för ett av människan opåverkat vatten. Kalkning pågår uppströms 
vilket gör att vattnet är mindre försurat än modellerad klassning, varvid hänsyn inte tas 
till försurningsklassningen i den ekologiska sammanvägningen. 
 
Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska ha god ekologisk status 2027. 
Vattenförekomsten har fått tidsfrist till 2027 då den inte omfattas av något 
områdesskydd eller är utpekad som nationellt värdefull. Skälet till tidsfristen är orimliga 
kostnader p g a otillräcklig lagstiftning och administrativ kapacitet att genomföra 
åtgärder. 
 
Valpabäcken är kulverterad genom planområdet men finns som bäck både söder och 
norr om planområdet. Vid exploatering och provtagningar är det viktigt att hänsyn tas 
till detta för att säkerställa att bäcken inte påverkas negativt. Dessa säkerhetsaspekter är 
nödvändiga då det finns markföroreningar inom planområdet som inte får spridas 
vidare. 
 
I plankartan har det skrivits in att startbesked inte får ges för en väsentlig ändrad 
markanvändning förrän markföroreningar har avhjälpts inom det området där det har 
visat sig finnas markföroreningar enligt framtagen miljöteknisk markundersökning. 
Detta innebär att markföroreningar kommer tas bort vid markarbeten eller exploatering 
vilket hindrar föroreningar från att komma ut i vattenförekomsten samt att det kan ge 
en positiv påverkan på vattenförekomsten. 
 
Planförslaget 
Detaljplanen innebär att det kan skapas fler handelsplatser, vilket är en styrka för hela 
kommunen.  
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Genomförandebeskrivning 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
 
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter 
framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen 
förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 
 
Organisatoriska frågor 
Handläggning 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kapitlet 6 § Plan- och 
bygglagen (PBL). 
 
Översiktlig tidplan 
Beslut om samråd januari 2017 
Samråd februari 2017 
Beslut om granskning april 2019 
Granskning maj 2019 
Antagande sommaren 2019 
Laga kraft hösten 2019 
 
Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen 
inkommer. 
 
Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 
initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren. 
 
Huvudmannaskap 
Lessebo kommun är huvudman för allmän plats. 
 
Avtal 
Planavtal har tecknats med den sökande som bekosta upprättandet av detaljplanen 
med tillhörande utredningar i enlighet med planavtalet. 
 
Ansvarsfördelning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att detaljplanen upprättas. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning söks och bekostas av respektive fastighetsägare. 
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Fastighetsägare 
Berörda fastighetsägare är följande: 

• Hulterstad 2:3, Lågprisvaruhuset Kosta AB 
• Hulterstad 1:34, Lessebo kommun 

 
Ekonomiska frågor 
Kommunala intäkter 
Planavgift som har reglerats i ett planavtal mellan sökanden och Plan- och 
miljönämnden (har blivit samhällsbyggnadsnämnden). 
 
Tekniska frågor 
Tekniska undersökningar 
Då planområdet endast delvis har varit exploaterat är en geoteknisk undersökning samt 
vid behov även sanering nödvändig i samband med nybyggnation med hänsyn till de 
markföroreningar som finns i området. 
 
Vatten och avlopp 
Ledningar för både vatten och avlopp går längs med väg 838 och längs den kommunala 
gatan i planområdet. Knytpunkt är den pumpstation som markeras som teknisk 
anläggning i plankartan. Längs med väg 838 finns en ledningsrätt och här läggs ett u-
område ut på kvartersmarken. 
 
Ledningar 
El-ledningar går längs med väg 838 vägen men påverkas inte av planförslaget. I 
planområdets östra del går el-ledningar som i plankartan läggs ut som u-område. 
Dessutom går det ledningar fram till fastigheten, men dessa är inte av allmännyttig 
karaktär och markeras därmed inte i plankartan. Det går i planområdets västra del en 
luftledning som har betecknats l-område i plankartan.  
 
Inom u-område får ingen verksamhet eller åtgärder vidtas som kan hindra eller försvåra 
underhåll av ledningar. Inom l-område får ingen anläggning eller verksamhet finnas som 
försvårar underhåll av ledningar. Det får inte heller finnas någon vegetation, 
flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd utgör fara för luftledningarna. 
 
Flyttningar eller ändringar av ledningar och tillhörande anläggningar bekostas av 
exploatören. 
 
Fjärrvärme, el och tele 
Anslutning samt kostnaden för detta sker mellan fastighetsägare och huvudman för 
respektive teknisk infrastruktur. 
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Dagvatten 
Stora delar av planområdet är redan hårdgjord yta och detta kommer inte förändras i 
samband med planförslaget. Dagvattnet kommer därmed att tas om hand på samma 
sätt som i dag. 
 
Idag leds dagvattnet från planområdet via dagvattenledning till Valpabäcken som går 
söder om väg 838 och rinner sedan vidare till Transjön. Valpabäcken är kulverterad 
genom planområdet. 

 
 
Avfall 
Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan. 
 
Administrativa frågor 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2019-03-06 
 
Rebecka Olsson 
Planarkitekt 
Lessebo kommun 


