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Bakgrund 

 

Inledning 

En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redovisa de 

syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg 

som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska 

skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. Planbeskrivningen 

har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid tolkning av detaljplanen. 

 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att uppföra en detaljplan för 

fastigheterna Kosta 3:28, 1:9 och 1:10 (2019-03-12). Del av Kosta 3:28 planeras byggas om till 

parkeringsdäck. Fastigheterna Kosta 1:9 och 1:10 planeras byggas om till restaurang och 

vinlager. 

 

Syfte  

Planen syftar till att möjliggöra ett parkeringsdäck för att tillgodose framtida 

parkeringsmöjligheter. Planen syftar även till att möjliggöra nya verksamheter.  

 

Planprocess  

Detaljplanen handläggs med ett så kallat standardförfarandet vilket kan tillämpas om 

förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens 

granskningsyttrande om översiktsplanen, och om förslaget inte är av betydande intresse för 

allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. 

 

Planprocessen befinner sig nu i samrådsskedet som är det första steget i planprocessen. 

Planförslaget görs tillgängligt för allmänheten och skickas ut till myndigheter och boende i 

området. Under samrådet är det möjligt att lämna synpunkter på planförslaget. Efter 

samrådet sammanställer kommunen inkomna synpunkter och tar ställning till eventuella 

ändringar inför nästa steg av processen; granskningsskedet. Under granskningsskedet skickas 

planen återigen ut till berörda myndigheter och boende som får ytterligare ett tillfälle att 

inkomma med synpunkter. Efter granskningsskedet sammanställs synpunkterna och 

kommunen tar ställning till eventuella justeringar av planförslaget innan planen slutligen 

antas. Om planen inte överklagas vinner den ”laga kraft” efter tre veckor. 

 

 

  

Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Plandata 

Planområdet är beläget i den norra delen av samhället, längs 

med Stora vägen i Kosta. 

 

Planområdet avgränsas i norr av Gamla järnvägsgatan och i 

väster av Stora vägen. I söder avgränsas området av 

fastighetsgränser och omfattar fastigheterna Kosta 1:9 och 1:10. 

I öster avgränsas området av fastighetsgränser samt grönstråket 

som omgärdar parkeringen. Planområdet omfattar ca 1 ha. 

 

 

Markägare 

Kosta 3:28 Lessebo kommun 

Kosta 1:9 Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB 

Kosta 1:10 Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB 

 

Kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2019-03-12 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta 

fram en ny detaljplan för det utpekade området. 

 

Översiktsplan 

I översiktsplanen (antagen 2018) anges 

följande:  

”Ytterligare områden för detaljhandel och 

besöksnäringen kan skapas i anslutning till 

befintligt handelsområde. Att ungefär halva 

Kosta ligger inom riksintresse för 

kulturmiljövård är något som måste 

bevakas och utvecklas. Denna miljö ska inte 

ses som något hinder för framtida 

byggnation även om visst hänsynstagande 

måste ske. Istället är detta en av grunderna 

för att Kosta ska vara en attraktiv besöks- 

och boendeort.”  
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Detaljplaner 

För planområdet finns två detaljplaner. 

Byggnadsplan för Kosta Brukssamhälle (1950) 

Kosta 3:61 samt del av Kosta 3:28 (2008) 

 

För fastigheterna Kosta 1:9 och 1:10 anges BFII (bostäder, friliggande, två våningar). För 

fastigheten Kosta 3:28 anges P (parkering, endast markparkering). Marken är prickad vilket 

innebär att fastigheten inte får bebyggas.  

 

Kartan till vänster visar gällande detaljplan för fastigheten Kosta 1:9 och 1:10. Kartan till höger 

visar gällande detaljplan för fastigheten Kosta 3:28. 

 

 

Förutsättningar  

Mark och vegetation 

Planområdet består i norr av en asfalterad parkeringsyta. Fastigheterna Kosta 1:9 och 1:10 

utgörs av bostäder med villaträdgårdar.  Bostäderna är obebodda sedan de köpts upp av 

Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB. 

 

Planens förenlighet med 5 kap MB 

Enligt 5:e kapitlet miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 

miljökvalitetsnormer iakttas.  

 

Luft 

Miljökvalitetsnormen för luft bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att 

miljökvalitetsnormerna för luft inte överskrids i nuläget och de verksamheter som planen 

tillåter endast medför en mindre mängd ökad trafik.  

 

Vatten 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning av kvaliteten 

på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har Vattenmyndigheten beslutat om 

miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, 
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såväl yt- som grundvatten. Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms 

kunna uppnås och vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och 

kemisk status ska nås 2021.  

 

Dagvatten 

En dagvattenutredning har beställts och är under framtagande. 

 

Geotekniska förhållande 

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning, består jordarten i området av 

sandig morän. I den västra delen av planområdet består bergarten av granit och i öster av 

ryolit. 

 

Vid ny byggnation kan geotekniska undersökningar behöva tas fram. 

 

Radon 

Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd 

radonförekomst. Om höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av marken ska 

ny bebyggelse konstrueras radonsäkert. 

 

Förorenad mark 

Enligt Länsstyrelsens kartunderlag finns det inga registrerade objekt. Det närmsta området 

som har ett registrerat objekt ligger nordost om planområdet. För det området anges 

”Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel”.  

 

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 buller från Stora vägen. Trafikintensiteten är hög men hastigheten 

är låg. Området bedöms som lämpligt för verksamheter.  

 

Historik 

Kosta bruksmiljö består av byggnader och verksamheter från tre århundraden. Glasbruket 

grundades 1742 på hemmanet Dåvedshults ägor. Det är landets äldsta bruk i drift. Kring 

hyttan byggdes under 1700-talets senare del bostäder för glasblåsarna, bruksherrgården och 

ekonomibyggnader. På 1870- talet och trettio år framåt växte både bruket och samhället 

kraftigt. Kosta glasbruk ägde runt sekelskiftet 1900, förutom stora lantegendomar, både en 

järnväg, en stor mekanisk verkstad och ett ångsågverk. Det gamla bebyggelsemönstret finns 

kvar och är kärnan i riksintresset, men vissa förändringar har skett. Framför allt har järnvägen 

försvunnit och nya etableringar har skett i anslutning till glasförsäljningen vid bruket. 
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Den äldsta hyttan i Kosta undersöktes av arkeologer under sommaren 2006, inför glasbrukets 

ägare New Waves Groups satsning på Kosta Outlet och Kosta Boda Art Hotel. Placeringen av 

hotellet och konferensanläggningen fick ändras. Det visade sig att stora delar av 1700-talets 

hyttlämningar fanns kvar under markytan. Glasbrukssamhället karakteriseras just av 

blandningen mellan gammalt och nytt. 

 

Kosta samhälle har vuxit fram parallellt med bruket. I samhällets centrum ligger glashyttan 

med alla fabrikslokaler. Stora vägen genom samhället kantas av arbetarbostäder från tre 

århundraden och i periferin finns arbetarnas egnahemsbebyggelse. Kostas äldsta byggnader 

består av röda hus med vita knutar. 

 

Kosta handelsområde 

New Wave Group köpte glaskoncernen Orrefors Kosta Boda 2005 och bildade ett 

fastighetsaktiebolag tillsammans med Lessebo kommun. En stor satsning har gjorts på 

handel och boende i form av Kosta Boda Art Hotel och Kosta Outlet. I den första etappen 

byggdes en galleria på 20 000 kvadratmeter butiksyta. Vid byggnation av gallerian var 

utgångspunkten att det stora butikskomplexet skulle smälta in i miljön, genom en medveten 

placering och materialval. Med sin träfasad i falu rödfärg knyter den an till den småländska 

trätraditionen. År 2006 fortsatte byggnationen med ett hotell och konferenscenter och 2009 

invigdes Kosta Boda Art Hotel. 

 

Bebyggelse 

Kosta samhälle har vuxit upp längs med Stora vägen med kyrkan i dess södra del och med 

glasbruket och därtill hörande handel i den norra delen, vilket innebär att bebyggelsen ligger 

väl samlad utmed detta stråk. Riksväg 28 går utanför samhället i väster och utgör en naturlig 

förbifart. 

 

 
Bild från Stora vägen med hotellet till vänster i bild och Kosta Boda outlet rakt fram. Aktuellt 

planområde synd delvis till höger i bild. 
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Bild tagen från korsningen Stora vägen/ Lustigkullavägen.  

 

Offentlig service 

Skola och förskola finns i anslutning till planområdet. Annan offentlig service som vårdcentral 

finns i Lessebo, cirka 1,5 mil sydväst om Kosta. 

 

Kollektivtrafik 

Mellan Kosta och Lessebo finns det relativt bra bussförbindelser. Busshållplats finns vid Stora 

vägen, intill planområdet.   

 

Gator och trafik 

Väster om planområdet går genomfartsleden Stora vägen. Övriga gator inom eller 

angränsande, är mindre lokalgator.  

 

Gång- och cykelleder 

                              

 
                         Gång- och cykelleder 

     Planområde 

Kartan är ett utdrag ur översiktsplanen för Kosta 

samhälle. De gröna stråken visar gång- och 

cykelleder inom samhället. 
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Parkering 

Planområdet utgörs i norr av en asfalterad parkeringsyta. Parkeringen försörjer dels hotellet 

som ligger på andra sidan vägen, samt handelsområdet Kosta Outlet. Det finns ytterligare 

parkeringsytor strax intill Kosta Outlet. Parkeringsbehovet förväntas öka i framtiden.  

 

Riksintresse 

Planområdet ingår i den norra delen av Kosta samhälle som med sin äldre bebyggelse samt 

glasbruksmiljön är av riksintresse för kulturmiljövården.  

 

Planområdet ingår även i riksintresseområdet för Försvarsmakten. Öster om planområdet 

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

 

Strandskydd 

Planområdet berörs inte av strandskydd.  
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Planförslag 
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Planbestämmelser 

Nedan redovisas föreslagna planbestämmelser. 

Gång 

I den norra delen av planområdet finns ett befintligt gångstråk som binder samman 

parkeringsytan med handelsområdet. 
 

Teknisk anläggning 

I den nordvästra delen av planområdet finns ett mindre område som anges som teknisk 

anläggning.  
 

Park 

Inom planområdet finns det mindre grönområden i anslutning till parkeringsytan.  
 

Parkering 

För större delen av planområdet föreslås bestämmelsen parkering för den befintliga 

parkeringsytan. 
 

Utformning 

Området ingår i riksintresse för kulturmiljövården och därför anges planbestämmelser med 

krav på utformning (f1, f2) gällande fasad samt kulör. Handelsområdet har utformats med 

träfasad i falu rödfärg för att smälta in i miljön och det är viktigt att parkeringsdäcket samt 

den nya handelsbyggnaden utformas så att det också passar in i området. 
 

Byggnadshöjd 

Byggnadshöjd anges med symbolen:  

För parkeringsområdet anges en byggnadshöjd på 3,6 meter för parkeringsdäcket. 

För handelsområdet anges en byggnadshöjd på 7,6 meter. 
 

Gata 

Lustigkullavägen anges med bestämmelsen gata. 
 

Detaljhandel 

Fastigheterna Kosta 1:9 och 1:10 planläggs med bestämmelsen detaljhandel vilket är en 

generell användningsbestämmelse som tillämpas för områden avsedda för alla slag av köp 

och försäljning av varor och tjänster för allmänheten. 
 

Byggrätt 

För detaljhandelsområdet anges en exploateringsgrad (e1) på 30% av fastighetsytan. 
 

Placering 

För användningsområdet detaljhandel anges att byggnad ska placeras 4,5 meter från 

användningsgräns (p1). 

Markreservat 

Befintliga ledningar anges med bestämmelsen u för ”allmännyttiga underjordiga ledningar”. 
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Illustration 

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser 

Planförslaget innebär främst en förändring med vyer från Stora vägen och österut. Området 

är idag obebyggt och visar därmed en öppen yta. Ett parkeringsdäck kan nyttja den skarpa 

lutningen i området idag för att smälta in. Parkeringsdäcket kan därför gå upp en bit ovan 

mark närmast Stora vägen för att sedan schaktas ut en bit under mark i riktning mot 

Holssteins väg.  

 

Lustigkullavägen stängs av mot Stora vägen för att kunna möjliggöra en direktinfart (ramp) 

från Stora vägen. På så vis minskar trafiken på Lustigkullavägen, trots att markanvändningen 

söder om vägen ändras från bostad till handel. 
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                      Illustration 

 
Illustrationen visar parkeringsdäcket sett från korsningen Stora vägen/ Gamla Järnvägsgatan. 

 

 

 

 

Holsteins väg      PlentyHouse AB

  

PlentyHouse AB               Holsteins väg 

Parkeringsdäck

  

Stora vägen          hotell 

Stora vägen          
Parkeringsdäck

  

Sektion Gamla Järnvägsgatan 

Sektion Lustigkullavägen 
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Markanvändningen handel innebär att Kosta handelsområde växer söderut. I kvarteret finns 

redan en verksamhet i en av fastigheterna.  

 

Miljökvalitetsnormer 

Planförslaget kommer inte att medföra överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer. 

 

Ställningstagande och motivering 

Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. En särskild 

miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 

 

Barnperspektivet 

Väster om planområdet ligger skola samt förskola. Gång- och cykelvägar finns längs med 

Stora vägen där hastigheten också är begränsad. Detaljplanen anses vara förenlig med 

barnkonventionen eftersom det finns trygga och säkra gång- och cykelvägleder för barn och 

vuxna att ta sig till och från planområdet. Planförslaget medverkar inte till några negativa 

konsekvenser ur barnperspektivet. Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för 

synpunkter under planprocessen.   
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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 (sbn)       6 april 2020 

Samråd       april-maj 2020 

Beslut om granskning (sbn)       1 juni 2020 

Granskning       juni-juli 2020 

Antagande (sbn)       31 augusti 2020 

Antagande (ks)       1 september 

Laga kraft       oktober 2020 

 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga stora ändringar sker under 

processen. Tidplan för laga kraft gäller enbart om detaljplanen inte överklagas. 

 

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när erforderliga 

fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen föranleder sådana 

åtgärder. 

 

Förändringar av fastighetsindelningen (sammanslagning av fastigheterna Kosta 1:9 och 1:10) 

sker på fastighetsägarens initiativ.  

 

Huvudmannaskap 

Lessebo kommun är huvudman för allmän plats. 

 

Avtal 

Planavtal är tecknat mellan samhällsbyggnadsnämnden och Fastighetsbolaget Kosta 

Köpmanshus.  
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Ansvarsfördelning och konsekvenser 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått uppdraget att upprätta detaljplanen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att hålla den tidsplan som är överenskommen mellan 

sökanden och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastigheterna Kosta 1:9 och 1:10 slås samman till en fastighet. Del av fastigheterna Kosta 1:9 

och 1:10 som planläggs som gata (vändplan) regleras in i fastigheten Kosta 3:28. En ny 

fastighet bildas för parkeringsdäcket och inkluderar även rampen upp till parkeringsdäcket 

(del av Kosta 3:28, del av Kosta 1:9 och 1:10). Fastighetsreglering gällande parkering och 

gatumark bekostas av kommunen. Hopslagning av fastigheterna Kosta 1:9 och 1:10 bekostas 

av fastighetsägaren. 

 

 
 

 

Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 

Planavgift har reglerats i ett planavtal mellan sökanden och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

Stora delar av planområdet är redan bebyggt och det finns kommunala ledningar för ny 

anslutning i gatunätet. En geoteknisk utredning kan behövas tas fram vid bygglovskedet.  

 

Ledningar 

Ledningar för både vatten och avlopp finns inom planområdet.  

Det är exploatören som bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på ledningar i samband 

med genomförande av detaljplanen. 

 

Kosta 3:28 

Kosta 1:9 Kosta 1:10 
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El och tele 

Fastighetsägare ansvarar för anslutning mellan fastighet och huvudman för respektive teknisk 

infrastruktur. 

 

Avfall 

Hantering av avfall ska ske i enlighet med kommunens avfallsplan. 

 

Administrativa frågor 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2020-03-23 

 

Conny Axelsson   Lisa Wändesjö 

Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt 

Lessebo kommun   Vatten- och samhällsteknik AB 


