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Så här görs en detaljplan 
 

UPPDRAG – En plan initieras av en beställare genom en ansökan om 

planbesked. Det är kommunen som beslutar om planbeskedet och vid positivt 

planbesked tas beslut om att påbörja en detaljplan.  

 

SAMRÅD – Efter beslut om planuppdrag ordnas formalia kring planens 

omkostnader och ansvar i ett planavtal. Omfattande planarbete med tillhörande 

utredningar sker inför samråd. Efter beslut hos samhällsbyggnadsnämnden 

skickas planförslaget ut så berörda och intresserade kan lämna synpunkter på 

förslaget. Om samtliga sakägare godkänner planhandlingarna går detaljplanen 

direkt upp för antagande i en planprocess för ett ”begränsat 

standardförfarande”. Vid detta förfarande föreligger enbart ett tillfälle att 

inkomma med synpunkter. Om någon i sakägarkretsen inte godkänner 

handlingarna, har synpunkter på planförslaget eller om Länsstyrelsen inte 

godkänner planförslaget, behöver ett granskningsskede genomföras.  

 

GRANSKNING – Efter samrådet sammanställs och besvaras skriftligt inkomna 

synpunkter i en samrådsredogörelse. Planförslaget revideras utifrån de 

ändringar som synpunkterna medför till. Efter beslut skickas en uppdaterad 

version av planförslaget ut för granskning.  

 

ANTAGANDE – Efter granskning sammanställs och bevaras skriftligt inkomna 

synpunkter. Planförslaget bearbetas och ändras i begränsad omfattning. De 

som inte fått sina synpunkter tillgodosedda får meddelande om det i samband 

med att förslaget antas av kommunstyrelsen.  

 

ÖVERKLAGANDE – Under tre veckor från det att antagandebeslutet har 

publicerats på kommunens digitala anslagstavla har de, vars synpunkter som 

inte blivit tillgodosedda möjlighet att överklaga beslutet.  

 

LAGA KRAFT – Planförslaget vinner laga kraft om ingen överklagat. Om 

planen överprövas vinner planen laga kraft först då ärendet är avgjort i domstol.  

 
 

 

 

     Läsanvisning  

Planhandlingarna för gällande detaljplan; Kosta 36:10 och del av 36:13 m.fl, Lessebo 

kommun, vann laga kraft 2019-03-26 och ska läsas tillsammans med denna ändring. 

Det innebär att de planbestämmelser som inte strukits eller ersatts av nya 

bestämmelser i ändringen av plankartan fortsatt gäller. Av plankartans ändring 

framgår tydligt vilka planbestämmelser som fortsätter att gälla, vilka bestämmelser 

som läggs till, ändras eller utgår. 

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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1 DETALJPLANENS SYFTE 

1.1 SYFTE 

Syftet med planändring är att öka medgiven utnyttjandegraden från maximalt 50% till 

75% byggnadsarea och att ändra medgiven nockhöjd från 10 meter till 14 meter inom 

den del av detaljplanen som är berörd av byggnationen. Denna planändring syftar till 

att områdets planbestämmelser angående byggrätt och nockhöjd bättre ska stämma 

överens med dagens planeringsideal och den utveckling som pågående verksamhet 

står inför. Tillåten markanvändning, besöksanläggning, hotell, handel och 

verksamheter, förblir detsamma.   

 

 

Översiktskarta 

 

 

 

  

planområde 
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2 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 

2.1 HELA DETALJPLANEN 

Aktuella bestämmelser som berörs av ändringen anger markanvändningen 

besöksanläggning, hotell, handel och verksamheter (ROHZ). Utnyttjandegraden (e) 

ändras från 50% till 75% byggnadsarea. Högsta tillåtna nockhöjd ändras från 10 

meter till 14 meter. 

 
 

 

2.2 GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är 5 år. 

2.3 ALLMÄN PLATS 

Underliggande plan anger park, gata, cykelbana och infarter som allmän platsmark. 

Ändring av detaljplan innebär inga förändringar i dessa områden.  

2.3.1 HUVUDMANNASKAP 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

2.4 KVARTERSMARK 

Kvartersmark anges som besöksanläggning, hotell handel och verksamheter (ROHZ). 

I den underliggande detaljplan anges två områden för transformatorstation (E).  

2.5 VARFÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN VALTS 

Vid genomförandet av detaljplanen har företaget som ska anlägga multihallen, 

kommit fram till att det krävs en högre och större byggnad än vad detaljplanen 

medger. Ändring av detaljplanen överensstämmer med den utveckling som pågående 

verksamhet står inför. 

2.6 ÄRENDEINFORMATION 

Efter att den underliggande detaljplanen vann laga kraft, söktes bygglov på en 

byggnad som var större och högre än vad tillåten detaljplan medger. Efter en 

rättsprocess vann bygglovet ej laga kraft.  

Plankartan illustrerar aktuella ändringar som berörs i rött. Övriga planbestämmelser gäller 

fortsättningsvis enligt lagakraftvunnen detaljplan. 
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3 MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR 

3.1 MOTIV TILL REGLERINGAR 

 

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS 

PARK – Park, trädplantering i rad ska finnas längs Dåvedshultsvägen: 

Planbestämmelsen är oförändrad utifrån underliggande detaljplan.   

Gata – Gata: Planbestämmelsen är oförändrad utifrån underliggande detaljplan.   

Cykel – Gång- och cykelbana. Infart vid transformatorstation tillåts: 

Planbestämmelsen är oförändrad utifrån underliggande detaljplan.   

Infart1 – Endast leverensfordon: Planbestämmelsen är oförändrad utifrån 

underliggande detaljplan.   

Infart2 – Infart: Planbestämmelsen är oförändrad utifrån underliggande detaljplan 

  

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

ROHZ – Besöksanläggning, hotell, handel och verksamheter: Planbestämmelsen 

är oförändrad utifrån underliggande detaljplan 

E – Transformatorstation, inga brännbara byggnader eller upplag får placeras 

närmare än 5 meter: Planbestämmelsen är oförändrad utifrån underliggande 

detaljplan 

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 

damm – Yta för dagvattenhantering i damm eller dike: Planbestämmelsen är 

oförändrad utifrån underliggande detaljplan 

gc-väg – Gång- och cykelbana ska finnas: Planbestämmelsen är oförändrad 

utifrån underliggande detaljplan 

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Prickmark – Marken får inte förses med byggnad: Planbestämmelsen är 

oförändrad utifrån underliggande detaljplan 

Nockhöjd – Högsta nockhöjd är angivet värde i meter: I den västra delen ändras 

nockhöjden från 10 till 14 meter. 
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I-IV – Högsta antal våningar: Planbestämmelsen är oförändrad utifrån 

underliggande detaljplan. 

e – Största byggnadsarea är angivet värde i % inom egenskapsområdet: 

Planbestämmelsen ändras från 50% i underliggande detaljplan till 75%. 

Byggnadsarean ökar för att bättre stämma överens med utveckling av pågående 

verksamhet.  

n – Parkering. Ytan får inte hårdgöras: Planbestämmelsen är oförändrad utifrån 

underliggande detaljplan. 

f – Byggnader ska utformas med hänsyn till närområdets karaktär och med 

fokus på befintligt hotell och outletbyggnad: Planbestämmelsen är oförändrad 

utifrån underliggande detaljplan. 

 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

u – Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar. Inom 

området får inte bedrivas verksamheter eller vidtas åtgärd som kan hindra eller 

försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsledningar: Planbestämmelsen är 

oförändrad utifrån underliggande detaljplan. 

Startbesked får inte ges för byggnation förrän förorenad mark har sanerats. 

Undantag är dock marklov som kan ges för att sanering ska kunna äga rum. 

Planbestämmelsen är oförändrad utifrån underliggande detaljplan. 

Vid byggnation, inklusive plank, närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns, ska 

berörda fastighetsägare ges möjlighet att yttra sig i ärendet.  

Strandskyddet föreslås upphävas för kvartersmark inom planområdet. 

Planbestämmelsens betydelse är oförändrad utifrån underliggande detaljplan. 

Kommunalt huvudmannaskap. Planbestämmelsen är oförändrad utifrån 

underliggande detaljplan. 

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vinner laga kraft: 

Planbestämmelsen är oförändrad utifrån underliggande detaljplan. 

 

4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 KOMMUNALA 

Enligt kommunstyrelsens beslut 22-06-07, § 147 ska ett förslag för ändring av 

detaljplan för del av Kosta 36:13 tas fram. 

4.1.1 GÄLLANDE DETALJPLAN  
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I gällande detaljplan regleras markanvändningen i området för föreslagen planändring 

med ”ROHZ”, ”Besöksanläggning, hotell, handel och verksamheter”. Inom 

planområdet tillåts marken att bebyggas med 50%, och en nockhöjd om 10,0 m. 

Högsta antal våningar är två.  

Enligt gällande detaljplan är området i norr, söder och väster utpekat som parkmark. I 

norr är parkmarken även utpekad med gång- och cykelväg, samt infart. I söder finns 

också ett område utpekat för transformatorstation.  

 

Gällande detaljplan 
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4.1.2 ÖVERSIKTSPLAN 

I kommunens gällande översiktsplan, antagen 2018, föreslås det aktuella 

planområdet för handelsändamål.  

 

Markanvändningskarta, från gällande översiktsplan, där planområdet K1, är utpekat 

 

4.2 RIKSINTRESSEN 

4.2.1 KULTURMILJÖVÅRD 

Hela planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljö, Kosta (G32), samt område 

medtaget i kulturminnesvårdsprogrammet. Enligt bedömningen utmärks Kosta av 

tätortens sammansatta karaktär av industrilokaler, bostadsområden och en relativt 

regelbunden vägstruktur. Samhället bildar därmed en skarp kontrast till det 

omgivande agrara landskapet med dess värden. Kosta är ett av landets främsta 

exempel på tidig glasbruksmiljö och dess utveckling till dagens industri‐ och 

affärssamhälle. Dess sammansatthet och tydliga läsbarhet har kvalificerat orten till en 

miljö av riksintresse. Kosta är vår äldsta sammanhållna bruksmiljö med bevarade 

byggnader och företeelser från fyra århundraden. Området kännetecknar en 

sammansatt bild där relationen mellan industribyggnader, bostäder och vägstruktur 

bildar tydligt läsbara årsringar. Här finns exempelvis hyttbyggnader från tidigt 1900‐tal 

och från 1970‐talet, bruksherrgård och‐ arbetarbostäder från olika tider. En 

förutsättning för att Kosta ska bevara sina värden, är att samhället behåller och 

utvecklar sin industriella identitet med en levande verksamhet. En utvecklad 

industriell verksamhet bör emellertid i så liten utsträckning som möjligt gå ut över 

tidigare årsringar. 
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Område (brunt) av riksintresse för kulturmiljö. Planområdet för gällande detaljplan markeras i blått.  

 

4.2.2 TRAFIKKOMMUNIKATION 

Väster om planområdet ligger även väg 28 som är av riksintresse. Denna har särskild 

betydelse för regional och interregional trafik mellan Karlskrona och småländska 

höglandet.  

4.2.3 TOTALFÖRSVAR 

Planområdet ingår i riksintresseområdet för Försvarsmakten. Öster om planområdet 

finns ett militärt övningsfält med skjutfält samt ett före detta flygfält. 

 

4.3 MILJÖ 

4.3.1 STRANDSKYDD  

Strandskyddet är upphävt inom området för gällande detaljplan. 

4.3.2 DAGVATTEN  

Dagvattenledning finns i Dåvedshultsvägen som tillsammans med diken och damm 

hanterar dagvatten i området. En dagvattenutredning finns framtagen i samband med 

framtagandet av gällande detaljplan. Tillkommande flöde vid en exploatering enligt 

gällande detaljplan är cirka 610 l/s (10 års regn). Dagvattenhantering enligt gällande 

detaljplan avses ske genom fördröjning i dammar och öppna diken innan dagvattnet 

når befintlig damm norr om planområdet.  

Planändringen ingen ökad hårdgörningsgrad och därför bedöms inte 

dagvattenmängderna från planområdet öka jämfört med gällande detaljplan.  
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4.4 FYSISK MILJÖ  

Området för föreslagen ändring består idag av ett grönområde som tidigare bland 

annat använts som jordbruksmark. Området sluttar svagt mot väster mot väg 28. 

Området är kuperat och några enstaka träd finns på platsen. Växtligheten består till 

största delen av gräs och enstaka träd. Området anses inte ha några nämnvärda 

rekreativa värden. I östra delen av området ligger ett tältförråd. 

 

År 2009 invigdes Kosta Boda Art Hotel som är ett hotell och konferenscenter. Hotellet 

är som högst 3 våningar.  

Norr om planområdet ligger outletområdet. Byggnaden norr om planområdet har två‐
tre våningar och ligger i souterräng med entréer både från öst och väst. Öster om 

Stora vägen finns ytterligare en större outletbyggnad, uppförd i träfasad med falu 

rödfärg. 
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I öster finns även ”våffelstugan”. Byggnaden tillhör den sista av de två 

bostadsbyggnaderna på ömse sidor om Dåvedshultsvägen.  

 

Inom planområdet ligger även ett ”permanent” lagertält. 

 

Söder om planområdet ligger bostadsfastigheter med enplansvillor från 60‐talet. 
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5 PLANERINGSUNDERLAG 

5.1 KOMMUNALA 

5.1.1 DETALJPLAN 

Detaljplan för Kosta 36:10 och del av Kosta 36:13 m.fl. 2019-03-26, lagrad i 

kommunens arkiv.  

5.1.2 ÖVERSIKTSPLAN 

Översiktsplan för Lessebo kommun, 2018-10-31, lagrad i kommunens arkiv.  

5.1.3 UNDERSÖKNING ENLIGT 6 KAP. 6§ PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) 

Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (5 kap 18 § plan- 
och bygglagen och 6 kap. 11 § miljöbalken) ska kommunen genomföra en 
miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. För att bedöma om planförslaget kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § MB ska EU:s direktiv 2001/42/EG tillämpas. Undantag 
medges i direktivet för planer som avser små områden och för mindre ändringar i 
befintliga planer.  
 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, så 
därför behövs inte någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Lessebo kommun har 
gjort en undersökning inför bedömningen om miljöpåverkan.  
 

Föreslagen ändring förväntas endast påverka kulturmiljön och landskapsbilden och då 

endast i marginell utsträckning. Slutsatsen är därför att en miljökonsekvensbeskrivning 

ej behöver upprättas för planförslaget.    

  

5.1.4 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Miljökonsekvensbeskrivning 2019-01-17, lagrad i kommunens arkiv.  

5.1.5 SÄRSKILT BESLUT OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Beslut om betydande miljöpåverkan tas i samband med beslut om samråd av 

detaljplan 2022-08-22.  
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5.2 UTREDNINGAR 

Vid framtagande av ändring av detaljplan har kommunen gjort bedömningen att inga 

nya utredningar behöver tas fram. Nedan listas de utredningar som legat till grund för 

den underliggande detaljplanen. 

5.2.1 DAGVATTENUTREDNING 

Dagvattenutredning, 2019-01-17, lagrad i kommunens arkiv.  

5.2.2 GEOTEKNISK UTREDNING 

Markbeskaffenhet (geotekniska förhållanden och förorenad mark), 2017-06-27, lagrad 

i kommunens arkiv.  

5.2.3 MARKMILJÖUTREDNING 

Miljöteknisk markundersökning av sediment, grund- och ytvatten, 2019-01-17, lagrad i 

kommunens arkiv.  

Kompletterande miljöteknisk markundersökning, 2017-06-10, lagrad i kommunens 

arkiv.  
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6 KONSEKVENSER 

6.1 NATUR 

6.1.1 GRÖNOMRÅDE  

Planlagd parkmark innebär ingen förändring i förhållande till gällande detaljplan. 

Ändring av detaljplan innebär ingen förändrad reglering av hårdgörandegrad.  

LANDSKAPSBILD  

Inom berört område för planändringen ökas nockhöjden från 10m till 14m i den västra 

delen av planområdet. Exploateringsgraden ökar från 50% till 75%. Föreslagen 

planändring kommer att påverka utsikten för villaområdet direkt söder om 

planområdet. I samband med planarbetet har en 3D modell arbetats fram som visar: 

• Befintlig situation (området är idag obebyggt) 

• Byggnation enligt gällande detaljplan 

• Byggnation enligt ändring av detaljplan 
 

På följande sidor visas illustrationer med vyer från befintlig bebyggelse, söder om 

planområdet. 

Vy från söder. Illustrationen visar hur området ser ut idag. 
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Vy från söder. Illustrationen visar byggnation enligt gällande detaljplan med 10 meter i nockhöjd för 

den västra delen. Exploateringsgraden är 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy från söder. Illustrationen visar byggnation enligt ändring av detaljplan med 14 meter i nockhöjd för 

den västra delen. Exploateringsgraden är 75%. 
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Gatuvy från söder längs Kornvägen. Illustrationen visar hur området ser ut idag. 

 

Gatuvy från söder längs Kornvägen. Illustrationen visar byggnation enligt gällande detaljplan med 10 

meter i nockhöjd för den västra delen (syns rakt fram i bild). Exploateringsgraden är 50%. 
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Gatuvy från söder. Illustrationen visar byggnation enligt ändring av detaljplan med 14 meter i nockhöjd 

för den västra delen (syns rakt fram i bild). Exploateringsgraden är 75%. 

Volymstudien visar att ändring av detaljplan kommer att göra ett visuellt intryck från 

bostadsområdet söder om multihallen. För boende längs med framförallt Rågvägen 

och Kornvägen kommer skillnaden att kunna synas.  

Kommunens bedömning är att ökningen av exploateringsgraden från 50 till 75% inte 

kommer att innebära någon större visuell påverkan från bostadsområdet. Den största 

förändringen bedöms vara ändring av nockhöjd från 10 till 14 meter i den västra delen 

av planområdet. Kommunens bedömning är att föreslagen ändring kan smälta in väl i 

områdets helhetsintryck då den östra delen av planområdet tillåter en nockhöjd upp 

till 17 meter. 

 

6.2 MILJÖ 

Kommunens sammanvägda bedömning är att den föreslagna ändringen av 

detaljplanen inte innebära några konsekvenser för miljön. 

6.2.1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Kommunen gör bedömningen att ingen ny miljökonsekvensbeskrivning behöver tas 

fram. 

6.2.2 MILJÖBEDÖMNING 

I samband med framtagande av ändring av detaljplan, har kommunen gjort en 

undersökning om betydande miljöpåverkan. 
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6.2.3 STÄLLNINGSTAGANDE 4 KAP. 33 B § PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) 

Förvaltningens preliminära bedömning är att genomförandet av föreslagen ändring till 

detaljplanen inte kommer medföra någon betydande miljöpåverkan. En 

miljökonsekvensbeskrivning har upprättats då gällande detaljplan togs fram och 

behöver inte upprättas på nytt.  

6.2.4 STRANDSKYDD  

Strandskyddet har upphävts i gällande detaljplan. Då strandskyddet inte återinträder 

vid en ändring av detaljplan medför föreslagen ändring inga konsekvenser för 

strandskyddet.  

6.2.5 DAGVATTEN 

Planförslaget innebär ingen förändring gällande hårdgörandegraden. Kommunens 

bedömning är att ändring av detaljplanen inte innebär någon förändring gällande 

förutsättningar för dagvattnet. Kommunens bedömning är att en ny 

dagvattenutredning inte behöver tas fram.  

 

6.3 MILJÖKVALITETSNORMER 

Kommunen bedömer att miljökvalitetsnormen för luft, vatten och buller inte kommer 

att överskridas i och med föreslagen ändring med utökad byggrätt och nockhöjd. 

Detta eftersom föreslagna ändringar av tillåten byggnadsarea och nockhöjd inte 

väntas påverka mängden trafik utöver den marginella ökning som gällande detaljplan 

beräknades medföra.  

 

6.4 RIKSINTRESSE 

6.4.1 KULTURMILJÖVÅRD 

I jämförelse med tillåten byggrätt i gällande detaljplan bedöms föreslagna 

förändringar sett till landskapsbilden som små och därmed påverkan på riksintresset 

för kulturmiljövården som marginella.  

6.4.2 TOTALFÖRSVARET 

Föreslagen ändring av detaljplan bedöms inte påverka riksintresset för 

Försvarsmakten.  

 

6.5 TRAFIK 

Kommunens bedömning är att den föreslagna ändringen med utökad byggnadsarea 

och nockhöjd inte kommer att ge några konsekvenser för trafiken i området. 
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6.6 Sociala frågor 

6.6.1 BARNPERSPEKTIVET 

I januari 2020 trädde lagen om barnkonventionen i kraft vilka ska synliggöra barns 

rättigheter i samhället. Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska vad som bedöms vara 

barnets bästa beaktas vid alla åtgärder som rör barn. Som barn betraktas alla 

människor under 18 år.   

Planförslaget påverkar inte barnperspektivet då det inte är något grönområde eller 

allmän lekplats som tas i anspråk. Eftersom det finns trottoarer och gång- och 

cykelvägar i närheten ger det bra möjligheter för barn att ta sig till sina vänner på 

egen hand och bygga starka sociala band allt eftersom de blir äldre. Sammantaget 

bedöms ett genomförande av planförslaget ha en marginell påverkan på barnens 

vardag och livsmiljö. Barn- och utbildningsnämnden är med på sändlistan när 

detaljplanen skickas ut på samråd. 
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7 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

7.1 MARK- OCH UTRYMMESFÖRVÄRV 

Ändring av detaljplan innebär ingen förändring i frågan.  

7.2 TEKNISKA FRÅGOR 

Ändring av detaljplan innebär ingen förändring i frågan.  

7.3 EKONOMISKA FRÅGOR 

7.3.1 PLANAVGIFT 

Planavgift ska inte utgå vid bygglov eller anmälan enligt PBL, eftersom plankostnaden 

regleras i planavtal mellan sökanden och samhällsbyggnadsnämnden.  

 

7.3.2 ERSÄTTNINGSANSPRÅK 

Lessebo kommun erhåller ersättning genom försäljning av mark. Exploatören bekostar 

bland annat lantmäteriets förrättningar, anslutningsavgifter, eventuell flytt av ledningar 

och eventuella tekniska utredningar. 

 

7.4 ORGANISATORISKA FRÅGOR 

 

7.4.1 TIDPLAN 

Planarbetet påbörjades i maj och vann laga kraft i december 2022. 

7.5 GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden för underliggande detaljplan från 2019 är 5 år och går ut år 2024-

03-26 2024. Vid ändring av detaljplan som görs innan genomförandetiden har gått ut 

får de ändrade planbestämmelserna samma genomförandetid som detaljplanen.  

Ny detaljplan kan antas och genomföras innan genomförandetiden har löpt ut om 

berörda fastighetsägare inte har något att invända. Framtagandet av ny detaljplan 

bedöms som nödvändigt för utvecklingen av befintlig verksamhet. Under planens 

genomförandetid har fastighetsägarna en säkerställd byggrätt i enlighet med planen. 

Om en detaljplan ändras före genomförandetidens utgång kan kommunen i vissa fall 

bli skyldig till ekonomisk kompensation till berörda fastighetsägare inom planområdet 

för vilka det genom detaljplaneändringen orsakas en ekonomisk skada. Efter 

genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men kan ändras eller 

upphävas utan att berörda fastighetsägare kan göra anspråk till ersättning. 
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