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Detaljplan för Kosta 3:28 m.fl, Kosta 

samhälle, Lessebo kommun  
 
Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för fastigheterna 

Kosta 1:9, 1:10 och 3:28, Kosta samhälle, Lessebo kommun. 

Förslaget skickas nu ut för granskning och granskningstiden är från 

och med tisdag den 1 september 2020 till och med fredag den 25 

september, 2020 (3 veckor).  

 

Fastighetsägare ansvarar för att underrätta hyresgäster och andra 

boende på fastigheten om innehållet i denna inbjudan till samråd.  

Lagstöd 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 

och bygglagen (PBL).  

  

PBL 5 kap. 18-25§§ ”Granskning”.  

Läge  

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. 

Bakgrund 

2019-02-20 gav Kommunstyrelsen samhällsbyggnadsnämnden i 

uppdrag att genomföra detaljplaneändring på del av Kosta 3:28, 

Kosta 1:9 och Kosta 1:10 samt att fastighetsreglera del av Kosta 

3:28. Kommunstyrelsen ansåg att del av Kosta 3:28 borde byggas 

om till parkeringsdäck för att tillgodose framtida 

parkeringsmöjligheter eftersom destinationsutveckling pågår i 

Kosta kring hotell, restaurang och handel.  

 

2020-03-09 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att inte sända ut 

detaljplanen på samråd och återremittera ärendet för vidare 

handläggning. 2020-04-06 beslutade nämnden att sända ut 

detaljplanen på samråd. Därefter beslutade nämnden 2020-06-01 att 

återremittera ärendet för vidare handläggning.  

 



 

2020-09-01 
Dnr: SBN 2020/26 

Granskningshandling 
 

 
Lessebo kommun 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 

Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 
info@lessebo.se. www.lessebo.se 

 

Syfte  

Planen syftar till att möjliggöra ett parkeringsdäck för att tillgodose 

framtida parkeringsmöjligheter. Planen syftar även till att 

möjliggöra nya verksamheter. 

Handlingar  

Underrättelse om granskning, 2020-09-01 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2020-07-21 

Plankarta, 2020-05-14 

Samrådsredogörelse, 2020-05-13 

Dagvattenutredning, 2020-04-08 

Illustrationskarta, 2020-05-14 

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning, 2020-02-28  

Fastighetsförteckning (finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen) 

  

Under utställningen finns granskningshandlingarna tillgängliga på 

Lessebo bibliotek samt i kommunhuset i Lessebo. Dessutom finns 

handlingarna tillgängliga digitalt på kommunens hemsida 

www.lessebo.se/detaljplaner. Var vänlig hör av dig till 

sayf.noel@lessebo.se om du vill ha en kopia av handlingarna 

skickad direkt till dig, antingen elektroniskt eller via post. 

Förenlighet med översiktsplanen 

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900). I Lessebo kommuns översiktsplan 

(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”. Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande 

miljöpåverkan. 
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Vad händer sedan?  

Handlingarna ställs ut för gransknings. Eventuella synpunkter som 

inkommer under granskningstiden kommer att sammanställas och 

bemötas av kommunen i ett granskningsutlåtande. De som lämnat 

synpunkter får ta del av granskningsutlåtandet före antagande av 

detaljplanen. I granskningsutlåtandet tar kommunen ställning till 

eventuella justeringar av planförslaget innan planen slutligen antas. 

Eventuella synpunkter på förslaget om att ändra detaljplanen ska 

lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 

fredag den 25 september 2020, antingen via e-post till 

samhallsbyggnad@lessebo.se eller med vanlig post till Lessebo 

kommun, 365 31 Lessebo. 

 

Har du frågor angående förslaget är du välkommen att höra av dig 

till Sayf Noel på samhällsbyggnadsförvaltningen antingen via 

telefon 0478-125 53 eller e-post sayf.noel@lessebo.se 

 

Vill du läsa mer om hur planprocessen fungerar kan du göra det på 

kommunens webbplats www.lessebo.se. 

 
 
Med vänliga hälsningar  

Sayf Noel 
  
Sayf Noel 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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