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Samrådets genomförande 
Förslaget till ändring av detaljplan har varit ute på samråd under perioden 23:e augusti till och 
med den 13:e september 2022. Efter samrådet ska de synpunkter som har kommit in under 
yttrandetiden sammanställas i en samrådsredogörelse. I redogörelsen gör kommunen ett 
ställningstagande till eventuella ändringar. 
 

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 samrådstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 10 yttranden.  
 

Inkomna yttranden 
1. Länsstyrelsen 
2. Lantmäteriet 
3. Trafikverket 
4. E.ON 
5. Region Kronoberg 
6. Skogsstyrelsen 
7. Kommunstyrelsen 
8. Postnord 
9. Villaägarna Kronoberg 
10. Fastighetsägare till Kosta 36:77 

 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen anser att planhandlingarna bör kompletteras med uppgifter om mkn vatten samt 
om påverkan för närboende. Länsstyrelsen anser även att plankartorna bör förtydligas så att det 
enbart finns en gällande plankarta. Lantmäteriet har en del administrativa synpunkter. 
Skogsstyrelsen anser att det är positivt om befintliga träd bevaras. En privat fastighetsägare har 
starka synpunkter mot den underliggande detaljplanen med placering av en multihall både inom 
planområdet samt inom Kosta samhälle. 
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Inkomna synpunkter 
 

1. Länsstyrelsen 
 
LÄNSSTYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING 
Länsstyrelsen har direkt inget att invända mot planförslaget. Ändringen innebär ingen skada på 
riksintresset Kosta [G32] och dess värden. Det är dock angeläget att den formella hanteringen 
är korrekt. Kommunen bör även för tydlighetens skull redovisa hur hänsyn tagits till 
miljökvalitetsnormer för vatten samt till de befintliga bostäderna i söder. 

 
Formell hantering och tydlighet 
Länsstyrelsen uppfattar att ändringen av byggnadshöjden endast berör den västra delen och att 
angivna höjder för de övriga, idag bebyggda delarna, är detsamma som i den underliggande 
planen, antagen 2019. För att den formella hanteringen ska vara korrekt är det dock angeläget 
att det till detaljplanens antagande är tydligt att det endast finns en plankarta. Den nu redovisade 
Plankarta ändringsbestämmelser kan dock med fördel finnas med som en illustration/ 
förtydligande i planbeskrivningen. 

 
Överprövningsgrundande frågor 
Enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (PBL) 
Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken (MB) 
Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken 
Planområdet ligger inom kulturmiljö av riksintresse Kosta [G32]. Kosta utgör länets äldsta 
sammanhållna bruksmiljö med bevarade byggnader och företeelser från tre århundraden. 
Glasbrukets inverkan på miljön är synlig genom samhällets väg- och bebyggelsestruktur samt 
genom industribyggnader och bostäder för såväl ägare som arbetare. 
Länsstyrelsens bedömning är att åtgärden inte innebär påtaglig skada för riksintressets värden. 
 
Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken (MB) 
Länsstyrelsen har inga synpunkter angående föreslagen ändring av detaljplanen, utökad 
maximal byggnadsarea och högsta nockhöjd. Det är dock viktigt att Länsstyrelsens tidigare 
synpunkter, avseende hantering av dagvatten och MKN vatten, har tagits hänsyn till även vid 
planändringen. Detta kan förtydligas i planbeskrivningen inför antagandet. 
 
Hälsa och säkerhet 
Den inverkan som den nu tillåtna utnyttjandegraden riskerar få f är inte kommenterad i 
planbeskrivningen. Området ligger norr om befintliga bostäder, skuggning kan därför endast 
förekomma tidiga morgnar och sen kvällstid.  
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Enligt 5 kap. 11 a § PBL och 6 kap. 11 och 12 §§ MB. 
Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen 
(2017:966), kommit fram till att ett genomförande av detaljplanens ändring inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan.  
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Länsstyrelsen har inga invändningar. Vi anser dock att undersökningen kan kompletteras med 
en bedömning av eventuella konsekvenser för de boende söder om planområdet, om föreslagen 
byggrätt utnyttjas i både bredd och höjd i det västligaste egenskapsområdet. 
 
 
Kommunens kommentar: 
Planbeskrivningen kompletteras med en tydligare redovisning om hur hänsyn tagits till 
miljökvalitetsnormer för vatten.  
 
Planbeskrivningen kompletteras med hur hänsyn tagits till frågor kring mkn vatten samt 
dagvatten med avseende på Länsstyrelsens tidigare synpunkter för underliggande detaljplan. 
 
Kommunen har låtit ta fram en 3d-modell som visar den visuella effekten för boende i 
närområdet. I planbeskrivningens stycke om konsekvenser, kompletteras med text angående 
påverkan för de boende. 
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan kompletteras med en bedömning av eventuella 
konsekvenser för de boende i söder om planområdet. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med en karta som enbart visar planbestämmelser med 
ändringar av detaljplaner. En ny digital plankarta tas fram som visar gällande detaljplan 
tillsammans med planbestämmelser för ändring av detaljplan. 
 

2. Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-08-22) har följande 
noterats: För plangenomförandet finns viktiga frågor där planen måste förbättras 
 

PLANKARTA 
Rubriken och informationen i rutorna överensstämmer inte mellan de olika 
plankartorna. Lantmäteriet utgår från att det även på plankarta 2 ska vara ”Ändring 
av detaljplan för Kosta 36:10 och del av 36:13 m.fl. 
 

MOTIVERING 
Det står, korrekt, i planbeskrivningen att ”Ny detaljplan kan antas och genomföras 
innan genomförandetiden har löpt ut om berörda fastighetsägare inte har något att 
invända.” Det står däremot inte något om de gör det. Detta behöver åtgärdas. 
 
Kommunens kommentar: 
Rubrikerna för de både kartorna stämmer inte överens därför att den ena kartan redovisar 
gällande detaljplan (med ändringar markerat i rött). Stämpeln med information ska både 
redovisa gällande detaljplan samt ändring av detaljplan. Den andra kartan är en ny framtagen 
karta som enbart redovisar föreslagna ändringar. 
 
Till granskningsskedet införs kartan som enbart visar ändringar av detaljplanen i 
planbeskrivningen som en illustration och redovisas inte separat. 
 
Kommunen har bett om ett förtydligande gällande Lantmäteriets synpunkt om 
genomförandetiden. Lantmäteriet har återkopplat att kommunen kan bortse från denna 
kommentar.  
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3. Trafikverket 
Trafikverket har framfört sina synpunkter gällande påverkan av statlig infrastruktur i samband 
med att den ursprungliga detaljplanen togs fram 2018. Trafikverket bedömer att föreslagen 
ändring av detaljplan inte har någon påtaglig påverkan på statlig infrastruktur och har därmed 
inget att erinra mot planförslaget. 
 
Kommunens kommentar: 
Noteras 
 

4. E.on Energidistribution AB 
I E.ON Energidistribution AB (E.ON) 
har tagit del av inkomna handlingar i 
ovan rubricerat ärende och då 
planändringen avser ökad ut-
nyttjandegrad av byggnadsarea så vill 
vi framföra följande. Inom plan-
området har E.ON markförlagda låg- 
och mellanspänningskablar samt två 
transformatorstationer, se bifogad 
karta. 
 
Kablarnas lägen måste säkerställas 
innan markarbete påbörjas.  
 
Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår 
hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande 
och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkablar. Inte heller 
får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför 
markkablar, så att reparation och underhåll försvåras. 
 
Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en starkströmsanläggning vara utförd 
enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat innebär att den ska vara utförd enligt 
svensk standard. Av svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 438, 
utgåva 2, framgår att minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och 
brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. SS-EN 61936-1 föreskriver också att 
nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att tillräckligt 
utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. 
 
Det är viktigt att vi kontaktas för samråd vid exploateringar och i samband med bygglov. 
E.ON utgår ifrån att befintliga anläggningar kan vara kvar i sitt nuvarande läge, att drift och 
underhåll kan utföras vid behov samt att tillträde med tunga fordon ej försvåras. Under 
förutsättning att nämnda föreskrifter och restriktioner följs samt att vi inte drabbas av några 
kostnader har E.ON inget att erinra mot utökad utnyttjandegrad av byggnadsarea.  
 
Kommunens kommentar: 
Kommunen noterar synpunkterna. 
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5. Region Kronoberg 
Region Kronoberg har tagit del av samrådshandlingarna i ovanstående ärende. 
Region Kronoberg har inget att erinra. 
 
Kommunens kommentar: 
Noteras 
 

6. Skogsstyrelsen 
I presenterat underlag nämns förekomsten av enstaka träd som berörs av de planerade 
åtgärderna. Det skulle vara väldigt positivt om dessa träd sparades.  
 
Till exempel utgör rönn, en, oxel, hagtorn, olvon, slån, bok, ek, nypon, hassel, apel och körsbär, 
arter som ger frukt och bär och därför kallas för bärande. De flesta av dessa är också vad som 
brukar kallas för blommande, alltså arter som är betydelsefulla som pollen- och nektarkällor.  
Vi har inga ytterligare synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon ytterligare 
information att tillföra som har bäring på detta.  
 
Vi ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts 
på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Vi är tillsynsmyndighet, enligt 
skogsvårdslagen och delar av miljöbalken gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark som 
lyder under SVL.). Vidare ingår bland våra uppgifter att medverka i frågor om 
samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser. 
 
Kommunens kommentar: 
Berörda träd ligger inom användningsområde parkmark och berörs sålunda inte av denna 
planändring. 
 

7. Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att man inte har några synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 
Kommunens kommentar: 
Noteras 
 

8. PostNord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland 
annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är 
verksamma i det aktuella området.  
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken 
behöver utdelningen standardiseras.  
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling 
vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på 
entréplan.  
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Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation.  
 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.  
 
 
Kommunens kommentar: 
Kommunen noterar synpunkterna. Planändringen i sig (högre nockhöjd samt ökad 
exploateringsgrad) berörs inte av några faktorer kopplade till PostNords verksamhet. 
 
 

9. Villaägarna Kronoberg 
Vi avstår från att yttra oss över ändringen av detaljplaneförslaget. 
 
Kommunens kommentar: 
Noteras 
 
 

10. Fastighetsägare till Kosta 36:77 
Yttrandet har sammanfattats något. Hela yttrandet finns tillgängligt på samhällsbyggnads-
kontoret. 
 
Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning  
 Fastighetsägarna håller inte med om att det inte kommer att finnas påverkningar pga. ändringen 
av detaljplanen. Om multifunktionshallen byggs pga. planändringen finns det såklart 
påverkningar.  
 

• Den nuvarande vegetationen försvinner 
• Livsmiljön för djur försvinner 
• Dräneringsytan försvinner, dessutom kan just denna punkten ha en negativ inverkan på 

grundvattennivån där 
• Naturligtvis förändras landskapet inte bara marginellt. Det ska byggas en byggnad som 

är större än outletcentret. 
• Miljön i området påverkas såklart av:  
- buller (fler bilar, röster, ev. Musik eller annat, beroende på typ av användningen av 

hallen) 
- avgaser av bilar och andra transportmedel 
- mer skräp 
• Transportrörelser blir säkert mer om man tänker på 3.000 besökare som skulle passa in 

hallen  
- Mer väganvändning 
- Nödvändig försörjning av drivmedel för de många planerade besökarna 
- Eventuella trafikköer vid ankomst och avgång för evenemang på väg 28 och i Kosta 

centrum. 
- Parkeringsmöjligheter som redan finns, räcker i högsäsongen bara för turister. Hur kan 

det bli med 3.000 extra besökare – alltså t.ex. 1.500 bilar mer? 
 
Det krävs ett nytt och neutralt expertutlåtande för att verkligen kunna bedöma påverkan på 
miljön.  
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Riksintressen  
Riksintressen för kulturmiljö grunder sig bland annat i att ”Kosta är vår äldsta sammanhållna 
bruksmiljö med bevarande byggnader och företeelser från fyra århundraden.” Hur kan en 
absolut överdimensionerad multifunktionshall stödja detta riksintresse? Det motsatta är mer 
sannolikt fallet.  
   
Sociala frågor  
Det finns redan många idrottshallar i närheten så att man kan undra om behovet av multihallen 
och därför av ändringen av detaljplanen. När ni pratar om barnperspektivet så kan man hellre 
tänka på en lekplats än på en multihall.  
   
Slutiga tankar  
Egentligen vet ingen exakt vad som ska hända i hallen. Men talas det om uppemot 3.000 
besökare. Var ska de kommer ifrån?  
   
Bara 884 personer bor i Kosta och cirka 8.700 i Lessebo kommun. Det finns redan stora hallar 
i området för idrottsaktiviteter eller för evenemang.  
   
I en tid då energi- och levnadskostnaderna stiger extremt, energi är knappt, då kan man fråga 
sig, hur de höga energikraven i så en stor hall kan vara befogad och hur hallen kan utnyttjas och 
armortiseras. Kultur är en lyx när man knappt kan betala för sin lägenhet, el och mat. Därför 
kan man befara att ett utnyttjande av hallen – liksom med outletcentret och andra affärer eller 
djurparker – inte kan uppnås. Självklart rör den här frågan företagaren och inte oss, men i så 
fall undrar man, varför miljön och lugnet i grannskapet överhuvudtaget störs.  
   
Kosta behöver inte hallen, det finns – om ens – marginella fördelar och därför nekar vi 
ändringen av detaljplanen till förmån för multifunktionshallen.  
 
 
Kommunens kommentar: 
Kommunen kan enbart ta ställning och kommentera synpunkter som berör ändring av 
detaljplanen men ej synpunkter till den underliggande och redan lagakraftvunna detaljplanen. 
Den underliggande detaljplanen medger en byggrätt för platsen vilket alltid är utgångspunkten 
vid ändring av detaljplaner även om området inte är bebyggt. Kommunens bedömning är att 
yttrandet i sin helhet berör den underliggande detaljplanen och kan därför enbart notera 
synpunkterna. Kommunen vill tydliggöra att den underliggande detaljplanen har vunnit laga 
kraft och fortsätter att gälla även om en ändring av detaljplan inte tas fram. 
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Ändring inför granskningsskede 
Planhandlingarna justeras enligt följande 
 
Planbeskrivning kompletteras: 

- En tydligare redovisning om hur hänsyn tagits till miljökvalitetsnormer för vatten. 
- En beskrivning om hur hänsyn tagits till frågor kring mkn vatten samt dagvatten med 

avseende på Länsstyrelsens tidigare synpunkter för underliggande detaljplan. 
- Ett urval av illustrationer från en 3d modell som visar den visuella påverkan i området 
- Ett stycke om konsekvenser för boende läggs till 
- En plankarta som enbart visar ändringar av detaljplanen läggs till 

 
Undersökning om betydande miljöpåverkan kompletteras: 

- En bedömning om eventuella konsekvenser för dom boende läggs till 
 
Plankartan kompletteras: 

- En ny plankarta tas fram som enbart visar vilka planbestämmelser som gäller efter att 
planändringen genomförts. 

 
 
 

______________________ 
 

Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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