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Granskningens genomförande 

Förslaget till ny detaljplan för Stora vägen i Kosta samhälle har varit ute för granskning 

under perioden 2017-02-01 till 2017-02-22. Efter granskningen 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 kommer 

skickas ut för både samråd och granskning innan antagande. 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 

Under yttrandetiden har plan- och miljöförvaltningen tagit emot 6 svar varav 3 har 

inneburit yttrande eller erinran mot förslaget. Nedan redovisas en sammanfattning av 

respektive yttrande som har kommit in och hur Lessebo kommun bemöter yttrandet. 

Även de svar som plan- och miljöförvaltningen har tagit emot som inte innebär någon 

erinran kommer att presenteras för en fullkomlig överblick. 

 

Inkomna synpunkter 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden påpekar att ett övergångsställe bör göras vid 

skolområdet för en säkrare övergång. 

Bemötande 

Kommentaren noteras och lyfts till tekniska förvaltningen då det är de som äger frågan 

efter det att planen har vunnit laga kraft. 

 

E.ON 

Eon har inget att erinra. 

Bemötande 

Kommentarerna noteras. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har inga synpunkter. 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 
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Lantmäteriet 

Lantmäteriet påpekar att det är kommunen som ska lösa in mark genom 

fastighetsreglering om det är nödvändigt för att genomföra detaljplanen. Dessutom 

påpekar lantmäteriet att om huvudmannaskap ska ändras för de gamla 

byggnadsplanerna behöver gemensamhetsanläggningarna upphävas. 

Bemötande 

Kommentaren noteras och texten uppdateras i plan- och genomförandebeskrivningen 

med hänsyn till fastighetsregleringen, under fastighetsrättsliga frågor.  

Tillägget tas inte med i antagandehandlingarna utan läggs åt sidan inför vidare arbete. 

Istället kommer frågan om huvudmannaskap att lyftas för var och en av de 18 berörda 

byggnadsplanerna i Kosta samhälle. Detta är ett arbete som kommer påbörjas direkt för 

att kunna lösa frågan på ett enkelt sätt och inom en bra tidsperiod. Ändringarna 

kommer utföras på samma sätt som vid andra planärende med samråd och granskning 

innan antagande. 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens yttrande kom in den 27 februari, vilket är efter yttrandetidens avslut. 

Länsstyrelsen anser att det inte är möjligt att använda sig av det tillägg som togs fram 

för byggnadsplanerna. Istället måste varje enskild plan göras om. 

Bemötande 

Tillägget tas inte med i antagandehandlingarna utan läggs åt sidan inför vidare arbete. 

Istället kommer frågan om huvudmannaskap att lyftas för var och en av de 18 berörda 

byggnadsplanerna i Kosta samhälle. Detta är ett arbete som kommer påbörjas direkt för 

att kunna lösa frågan på ett enkelt sätt och inom en bra tidsperiod. Ändringarna 

kommer utföras på samma sätt som vid andra planärende med samråd och granskning 

innan antagande. 

 

Trafikverket 

Trafikverket önskar ett förtydligande kring vad syftet med detaljplanen är eftersom den 

har ändrat karaktär under planarbetets gång. Trafikverket påpekar också att det endast 

får finnas en plan för ett område och inte flera olika. 

Bemötande 

Syftet med den gällande detaljplanen ses över och förtydligas.  

Tillägget tas inte med i antagandehandlingarna utan läggs åt sidan inför vidare arbete. 

Istället kommer frågan om huvudmannaskap att lyftas för var och en av de 18 berörda 
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byggnadsplanerna i Kosta samhälle. Detta är ett arbete som kommer påbörjas direkt för 

att kunna lösa frågan på ett enkelt sätt och inom en bra tidsperiod. Ändringarna 

kommer utföras på samma sätt som vid andra planärende med samråd och granskning 

innan antagande. 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 


