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Samrådets genomförande 
Förslaget till ändring av detaljplan för Kosta 1:13 har varit ute för samråd under 

perioden 11 februari till och med 3 mars. 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 

skickas ut för samråd och granskning innan antagande. 

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

Nedan redovisas en sammanfattning av respektive yttrande som har kommit in. 

Inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 

Planområdet ligger inom en kulturmiljö av riksintresse. Länsstyrelsen betonar 

dock vikten av god byggnadskultur och att särskild omsorg läggs vid estetisk 

utformning av ny bebyggelse, där hänsyn tas till omgivande stads- eller 

landskapsbild.  

Länsstyrelsen saknar en bedömning om planens genomförande kan komma att 

påverka MKN för vatten. Även om ärendet handlar om en ändring av den 

gällande detaljplan och endast berör ett mindre område bör det beskrivas hur 

vattnet inom området ska hanteras. Till vilken recipient vattnet rinner, samt 

påverkan på status och MKN. Kommunen bör resonera kring om det kommer bli 

ökad avrinning från området eller om det möjliggörs för en större parkeringsplats 

som kan öka andelen föroreningar från området eftersom förslaget möjliggör för 

flerbostadshus. Länsstyrelsen anser att detta bör förtydligas i planhandlingarna. 

Bemötande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ta tillvara befintliga kulturmiljöer och 

integrera dem i ny bebyggelse är en viktig fråga som kommer att prioriteras i 

byggskedet. 

Planbeskrivningen justeras utifrån ovan och kompletteras med ett förtydligande 

kring hur dagvatten ska hanteras inom planområdet, läs under rubriken 

Dagvatten. 

Planbeskrivningen kompletteras med tydliggörande gällande hur dagvatten från 

planområdet påverkar miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten, läs under 

rubriken Miljökvalitetsnormer för vatten.  

Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra mot förslagen ändring av detaljplan. Inga 

statliga vägar berörs av planförslaget. Trafikverket ser positivt på kommunens 

ambition att möjliggöra ett bättre utnyttjande av befintlig fastighet med närhet 

till både offentlig och kommersiell service.  

Bemötande 

Synpunkterna noteras.  
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E.ON 

Inom området har E.ON i planområdets sydvästra kant markförlagd 

lågspänningskabel samt kabelskåp.  

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som plank eller 

liknande inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner 

uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markablen. Inte heller får utan 

ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför 

ledningen, så att reparation och underhåll försvåras.  

Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas vilket sker 

genom beställning av kabelvisning via E.ON:s kundsupport. Eventuella kostnader 

i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av våra 

befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 

genomförandebeskrivningen. 

Bemötande 

Synpunkterna noteras. Planbeskrivningen uppdateras med information om att 

flyttning och ändringar bekostas av exploatören. 

Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras är enligt 

följande: 

Ändring av detaljplan sker i gällande detaljplan och får inte ske genom tillägg.   

Lantmäteriet vill påminna om att definitionen tomt och fastighet inte är 

synonymer. I genomförandebeskrivningen används begreppet tomt vid 

upprepade tillfällen. Lantmäteriet vill påminna om begreppet fastighet är ett 

äganderättsligt begrepp medan begreppet tomt inte har någon betydelse i 

äganderättsligt hänseende. Begreppet tomt enligt PBL är ”ett område som inte är 

en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och 

mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att 

byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § 

PBL). En fastighet kan ibland innehålla flera tomter och ibland kan en tomt kan 

vara uppdelad i flera fastigheter. 

Redovisad ändring i nu gällande plankarta kan föranleda vissa otydligheter och 

översyn bör ske.  

Bemötande 

Planändringen sker genom ändring av gällande byggnadsplans bestämmelser. De 

språkliga misstagen har setts över och åtgärdats. 

Begreppet tomt ändras till fastighet i planbeskrivningen enligt Lantmäteriets 

synpunkt.  

Plankarta har justerats enligt Lantmäteriets önskemål.   
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Försvarsmakten  

Försvarsmakten har inget att erinra mot förslagen ändring av detaljplan. 

Planområdet ligger inom område med särskilt behov av hinderfrihet samt 

lågflygningsområde som är kopplade till riksintressen för totalförsvarets militära 

del. Vad Försvarsmakten kan utläsa så innehåller inte remissen några höga 

objekt eller andra åtgärder som föranleder att ärendet bör remitteras 

Försvarsmakten.  

Inom exempelvis påverkansområden för buller eller annan risk eller övriga 

påverkansområden ska dock alla plan- och lovärenden oavsett byggnadshöjd 

alltid remitteras Försvarsmakten. Aktuellt område ligger inte inom ett sådant 

område.  

Bemötande 

Synpunkterna noteras.  

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 


