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Detaljplan för fastigheten Kosta 13:20 - Stenstugan 
Kosta samhälle 
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. 
 

 
 
 
Tillhörande handlingar 
Plan- och genomförandebeskrivning 2018-11-29 
Behovsbedömning 2018-11-29 
Plankarta 2018-11-16 
Samrådsredogörelse 2018-10-30 
Miljöteknisk markundersökning 2018-03-13 
Fastighetsförteckning 2018-11-30 (Finns på samhällsbyggnadsförvaltningen)  

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Planområdet 
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Detaljplaneprocessen 
Planarbetet påbörjades under 2016. Planarbetet genomförs med ett 
standardförfarande då planen inte är av komplicerad karaktär. Målet är en 
antagen detaljplan under 2019. 
 
I samrådsskedet har berörda getts möjlighet att lämna in synpunkter på det 
aktuella planförslaget. Synpunkter har sammanställts och bemöts i en 
samrådsredogörelse. Inför granskningen har planhandlingarna reviderats och 
skickas ut på ny remiss innan planen antas. 
 
Syfte och huvuddrag 
Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för bostad. Syftet med den 
aktuella planen är att det ska vara möjligt att bedriva centrumverksamhet som 
inkluderar bland annat restauranger och handel. Planområdet ligger i ett område 
utpekat som riksintresse för kulturmiljövård vilket medför att stor hänsyn måste 
tas till detta i planarbetet. 
 
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 försämras eller överskridas i och med planförslaget. 
 
En markteknisk markundersökning har gjorts för området som visar att det finns 
föroreningar inom fastigheten. Dessa måste avhjälpas innan bygglov får beviljas.  
 
Plandata 
Läge och areal 
Planområdet är beläget i centrala Kosta längs Stora vägen som går genom 
samhället. Planområdet omfattar ca 2 100m2, varav allt är kvartersmark. 
 
Fastighetsägare 
Kosta 13:20 Smålandsriket Fastigheter AB 
 
Översiktsplan 
Gällande översiktsplan antagen 2018-09-24 pekar ut planområdet som befintlig 
verksamhet. I översiktsplanen finns 6 stycken fokusområden för hållbar utveckling 
framtagna vara ett är näringslivsutveckling där besöksnäring ingår. Här framgår 
det att det behöver ske en kontinuerlig utveckling av bland annat restauranger 
vilket detta planförslag bidrar till. 
 
Detaljplaner 
För planområdet finns en byggnadsplan för Kosta brukssamhälle, som vann laga 
kraft 1950-12-22 och har 15 års genomförandetid. Del av byggnadsplanen kommer 
upphävas och ersättas av detta förslag till detaljplan. En ändring av 
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byggnadsplanens huvudmannaskap från enskilt till kommunalt har gjorts och den 
planen vann laga kraft 2017-10-20. 
 
Kommunala beslut 
Plan- och miljönämnden tog beslut 2016-11-28 107 § att ge plan- och 
miljöförvaltningen (samhällsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att ta fram en ny 
detaljplan för det utpekade området. 
 
Förutsättningar och förändringar 
Mark och vegetation 
Planområdet består till största del av en igenvuxen gräsyta med träd och buskar. 
Närmast Stenstugan finns ytor som är belagda med grus. 
 
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 
En miljöteknisk markundersökning har gjorts för området som visar på att det 
finns markföroreningar. Detta innebär att markföroreningarna måste avhjälpas 
innan bygglov får beviljas. 
 
Radon 
Planområdet ligger inte inom ett område med risk för förhöjd markradon. Om 
höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av marken ska ny 
bebyggelse konstrueras radonsäkrad. 
 
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. 
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Buller 
Planområdet påverkas av trafikbuller från Stora vägen som går genom Kosta 
samhälle. Det finns ingen information om antalet fordon som passerar 
planområdet men bedömningen är att det är färre än på riksvägen som går förbi 
Kosta och där passerar det drygt 1000 fordon/dygn. Hastigheten är 40 km/h förbi 
planområdet vilket ger bullernivåer på ca 55 dBA 10 meter från vägen enligt 
Boverkets skrift Hur mycket bullrar vägtrafiken? Eftersom det endast planeras för 
centrumverksamhet inom planområdet är bedömningen att de uppkomna 
bullernivåerna från trafiken inte ska vara något problem. 
 
Bebyggelse 
I planområdet finns en byggnad från 1859, den så kallade Stenstugan. Stenstugan 
byggdes för att användas inom glasbruksindustrin till sliperi och senare till 
degeltillverkning mellan år 1893 och 1959. Stenstugan är en viktig del av 
kulturmiljön som finns i Kosta brukssamhälle som är kopplad till glastillverkningen 
samt det riksintresse för kulturmiljövård som finns i Kosta.  
 
I plankartan regleras det att Stenstugan inte får rivas och dess yttre karaktär får 
inte förändras. Skulle ny bebyggelse planeras som komplement till den befintliga 
byggnaden ska denna bebyggelse utformas på ett sätt som gör att den 
harmoniserar med omgivningen för att inte skada kulturmiljön. 
 
Offentlig service 
I Kosta finns det bland annat skola, bibliotek och utomhusbad. 
Lessebo tätort har en vårdcentral och ligger ca 10 km bort. 
 
Kommersiell service 
I Kosta finns det förutom matbutik bland annat klädbutiker, glasbutiker samt hotell 
och restauranger.  
 
Tillgänglighet och kollektivtrafik 
Knappt 400 meter från planområdet finns en busshållplats där bussar går till och 
från Lessebo. 
 
Lek och rekreation 
Inom Kosta samhälle finns det platser för både lek och rekreation. Cirka 1,5 km 
från planområdet finns Kostas elljusspår. 
 
Gator och trafik 
Angöring sker från Stora vägen som går öster om planområdet. 
Parkering ska anordnas inom planområdet men får ej finnas framför Stenstugan 
för att bevara dess siluett mot vägen. 
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Servitut 
Det finns fem servitut på fastigheten. En förmån i form av officialservitut för väg till 
last för Kosta 3:65. Fyra stycken laster i form av avtalsservitut. Två av servituten är 
ledningsrätter. Där ledningarna går blir det u-områden och prickmark i plankartan. 
 
Riksintresse 
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö Kosta (G52) och Stenstugan är 
utpekad av Länsstyrelsen som en viktig del av detta. De karaktärsdrag som lyfts fram 
som motiv för riksintresset, utöver att vara länets äldsta sammanhållna bruksmiljö med 
bevarad struktur, bebyggelse och funktioner, är det bevarade traditionella 
bebyggelsemönstret med den ålderdomliga relationen mellan byggnader och vägsystem. 
Glasbruket grundades 1742 och dagens glashyttor härrör från 1902 och 1978. 
 
Detaljplanen ger Stenstugan nya användningsområden vilket gör att den kan 
bevaras och återanvändas. Detta bidrar till att bruksmiljön levandegörs vilket är 
positivt både för bevarandet och för att föra historien om glasbruket vidare.  
 
I kommunens översiktsplan har följande riktlinjer tagits fram för områden som i 
kommunen har pekats ut som kulturmiljö. 
 
Inom område för all form av kulturmiljövård  

• är det inte tillåtet att förändra områdets eller det enskilda husets karaktär,  
• måste all nybyggnation och exploatering ske på ett sätt som passar in med 

omgivningen och den historiska bebyggelsen,  
• får mindre fasadändringar ske om de inte påverkar områdets karaktär eller 

utseendet negativt,  
• Vid planläggning måste hänsyn tas till det befintliga områdets karaktär. Den 

nya bebyggelse får inte utvecklas på ett sätt som förändrar områdets 
karaktär vad gäller höjd eller utseende.  

• Vid samtliga lovprövningar ska jämförelse ske med den ursprungliga 
bebyggelsemiljön. Detta ska göras utifrån en ritning som visar åtgärdens 
utseende och placering i området. Detta gäller både för områden som är 
klassade som riksintresse och för de som inte är det.  

 
Strandskydd 
Planområdet berörs av strandskydd då det i den västra delen av fastigheten och 
planområdet finns en bäck. Denna bäck leder vidare till Norrsjön och sedan till 
Fagerhultsån vilket medför att stor hänsyn måste tas. Strandskyddet upphävs för 
en del av planområdet men det lämnas ett område som är 20 meter brett från 
bäckens kant, där strandskyddet inte upphävs. Dessutom beläggs denna yta med 
prickmark för att ytterligare skydda bäcken. 
 
Det särskilda skäl som ligger till grund för upphävandet är, enligt 
7 kap. 18c § miljöbalken: 
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• Marken har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 

för strandskyddets syften. 
 
Marken är ianspråktagen genom en byggnad från mitten av 1800-talet. Genom de 
begränsningar upphävs strandskyddet endast för den del av fastigheten som är 
nära byggnaden. På detta sätt kan verksamheten som finns på fastigheten utökas 
lite samtidigt som det blir möjligt att fortsätta bevara vattendragen som finns i 
kommunen.  
 
Eftersom denna bäck leder vidare till Norrsjön och sedan till Fagerhultsån är det 
viktigt att minska den mänskliga påverkan redan i början av ett vattendrag. 
Samtidigt är det viktigt att möjliggöra för viss utveckling i kommunens samhällen.  
 
Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormerna för luft riskerar inte att överskridas inom planområdet. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Recipienten och vattenförekomsten för dagvattnet från planområdet är 
Lesseboån: Fagerhultsån via bäckar och Norrsjön. 
 
Enligt VISS statusklassning 2017 uppnår recipienten ej god kemisk ytvattenstatus 
till följd av att gränsvärdet för bly överskrids. 
Kvalitetskravet är att uppnå god kemisk status till år 2021. 
 
Utöver halten för bly överskrids gränsvärdena 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. 
 
Den sammanvägda ekologiska statusen är otillfredsställande på grund av dålig 
konnektivitet, dvs passerbarhet för fisk, som har klassats till dålig status samt att 
gränsvärdet för det särskilt förorenande ämnet arsenik överskrids och klassas som 
måttlig status. Statusen för bottenfauna och näringsämnen visar på hög status. 
Kravet är att uppnå god ekologisk status gällande konnektivitet år 2027 och för 
arsenik år 2021. 
 
Då planområdets exploatering inte medför ändringar som avser recipientens 
konnektivitet är bedömningen att detaljplanen inte har någon påverkan på 
recipientens ekologiska status gällande konnektivitet.  
 
Enligt genomförd miljöteknisk markundersökning finns det förhöjda halter av bly 
arsenik, antimon och PAH inom planområdet. För att inte dessa föroreningar ska 
spridas vidare med dagvattnet har det i plankartan införts ett villkor att bygglov 
inte får beviljas innan markföroreningarna inom planområdet är avhjälpta. Detta 
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krav gör att det dagvatten som kommer infiltrera inom planområdet och sedan 
ledas vidare till recipienten kommer vara renare än det dagvatten som kommer 
från planområdet idag. Därmed är bedömningen att planförslaget kommer bidra 
till att miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten följs och att statusen inte 
kommer att försämras. 
 
Planförslaget 
Detaljplanen möjliggör att det kan skapas centrumverksamheter i Stenstugan. I 
användningen Centrum ingår bland annat butiker, restauranger och kontor. 
Detaljplanen medger en större byggrätt än tidigare detaljplan vilket gör det möjligt 
att bygga ut den befintliga byggnaden och/eller bygga fristående byggnad bakom.  
 
Behovsbedömning av miljöpåverkan 
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 som centrumverksamhet. Vid eventuella exploateringar är det viktigt att 
samordning sker med tillsynsmyndigheten i samband med sanering av 
markföroreningar. 
 
Den befintliga Stenstugan skyddas med planbestämmelser och planen tillåter 
endast bebyggelse på baksidan av Stenstugan vilket ger bedömningen att 
Riksintresset för kulturmiljö inte får någon betydande negativ påverkan utan 
snarare en positiv påverkan genom att kulturmiljön blir mer levande. 
 
Inga fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller områden 
som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, 
berörs. Planområdet berörs av strandskydd vilket för en del av fastigheten 
upphävs. Dock lämnas det ett säkerhetsområde på 20 meter mellan dikets kant 
och möjlig framtida bebyggelse. 
 
Ställningstagande och motivering 
Planförslaget bedöms inte bidra till någon betydande negativ miljöpåverkan. En 
särskild miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 
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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 2017 
Granskning december 2018 – januari 2019 
Antagande februari/mars 2019 
Laga kraft mars/april 2019 
 
Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot 
detaljplanen inkommer. Om alla sakägare ställer sig positiva till förslaget är det 
möjligt att gå direkt från samråd till antagande. 
 
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 inom kvartersmark sker på 
fastighetsägarens initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren. 
 
Huvudmannaskap 
Lessebo kommun är huvudman för allmän plats. 
 
Avtal 
Planavtal finns med fastighetsägaren. 
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Ansvarsfördelning och konsekvenser 
Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 
 
Plan- och miljöförvaltningen 
Upprätta detaljplanen. 
Hålla den tidsplan som är överenskommen mellan Sökanden och Plan- och 
miljönämnden. 
 
Kosta 13:20 (Smålandsriket Fastigheter AB) 
Bekosta upprättandet av detaljplanen med tillhörande utredningar i enlighet med 
planavtalet. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning söks och bekostas av respektive fastighetsägare. 
 
Fastighetsägare 
Berörda fastighetsägare framgår av texten ovan. 
 
Ledningsrätt 
Ledningsrätt söks av ledningsrättshavaren. 
 
Ekonomiska frågor 
Kommunala intäkter 
Planavgift som har reglerats i ett planavtal mellan sökanden och Plan- och 
miljönämnden. 
 
Tekniska frågor 
Tekniska undersökningar 
Då planområdet endast delvis har varit exploaterat är en geoteknisk undersökning 
i samband med byggnation nödvändig med hänsyn till glasbruksdeponin och den 
potentiella föroreningen i området. 
 
Vatten och avlopp 
Ledningar för både vatten och avlopp går på andra sidan Stora vägen, och 
påverkar därmed inte planområdet.  
 
Ledningar 
El- och fjärrvärmeledningar går längs med Stora vägen inom planområdet samt 
längs den norra fastighetsgränsen. Dessa planläggs som u-områden för allmänna 
underjordiska ledningar samt med prickmark där byggnad ej får uppföras. Skulle 
ledningarna behöva flyttas eller ändras bekostas det av exploatören. 
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Fjärrvärme, el och tele 
Anslutning sker mellan fastighetsägare och huvudman för respektive teknisk 
infrastruktur. 
 
Dagvatten 
Idag tas dagvattnet omhand inom den egna fastigheten genom infiltration på de 
ytor som inte är bebyggda. Stora delar av planområdet kommer även 
fortsättningsvis vara obebyggda och därmed kan dagvattnet även fortsättningsvis 
tas omhand inom den egna fastigheten. 
 
Enligt SGUs genomsläpplighetskarta har området medelhög genomsläpplighet  
vilket ger möjlighet till viss infiltration av dagvatten. I planområdets västra del 
närmast bäcken prickas ett område samt införs planbestämmelsen att området 
inte får hårdgöras för att säkerställa att det finns ytor där dagvattnet kan infiltrera. 
Dagvattnet kommer efter infiltration ledas vidare till bäcken. Bäcken ansluter 
sedan till Norrsjön och Fagerhultsån. 
 

 
Vattnets väg från planområdet till Fagerhultsån via Norrsjön. 
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Avfall 
Hantering av avfall ska ske i enlighet med kommunens avfallsplan. 
 
Administrativa frågor 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. 
 
Plan- och miljönämnden 
2018-11-30 
 
Rebecka Olsson 
Planarkitekt 
Lessebo kommun 
 


