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Sammanträdesdatum 
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Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 169 Dnr 2021/352-1.3.1 
 

Renhållningstaxa 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
renhållningstaxa 2022 för Lessebo i enlighet med Södra Smålands 
Avfall och Miljö AB:s förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till ny renhållningstaxa har tagits fram av Södra Smålands 
Avfall och Miljö AB (SSAM) genom styrelsebeslut 2021-09-24. 
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns 
kommunfullmäktige, och består av två separata avgiftsdelar som 
finansierar olika kostnader avseende hanteringen av hushållsavfall:  
 
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser 
hämtningstjänster, främst kostnader för drift av återvinningscentraler 
samt för behandling av avfallet från dessa. Grundavgifterna 
finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för 
administration, fakturering, information med mera. Avgiften tas ut 
per hushåll och varierar i nivå beroende på abonnentkategori.  
 
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I 
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bland annat för 
sophämtning, tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och 
latrinkärl. Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad 
inklusive eventuella kostnader för behållare samt 
behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. 
Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade behållare, storlek 
på behållare, hämtningsintervall och eventuellt dragavstånd. 
 
Beslutsunderlag 
SSAM:s protokoll 2021-09-24 § 49 
Tjänsteskrivelse - Renhållningstaxa 2022 för Tingsryd, Markaryd, 
Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner 
Prisändringsmodell renhållningstjänster 2022-2044  
Förslag till renhållningstaxa år 2022 för Lessebo kommun 
Hämtningsavgifter för Lessebo kommun 2022 Bilaga A-D  
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 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 

2021-09-24 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   1 (2) 

 

§ 49 Dnr 2021-00017  
 

Förslag till renhållningstaxa 2022 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Styrelsen beslutar att godkänna ändring av förslag och antar 

reviderat beslutsunderlag till ärendet.  
2. Styrelsen för SSAM beslutar att godkänna bilagda förslag till 

renhållningstaxa 2022 för Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och 
Älmhults kommuner. 

3. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive 
kommun att anta förslag till renhållningstaxor 2022 enligt bilagda 
förslag till renhållningstaxor. 

 
Bakgrund 
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, 
och består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader 
avseende hanteringen av hushållsavfall: 
 
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster, 
främst kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling 
av avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av 
farligt avfall samt kostnader för administration, fakturering, information 
med mera. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i nivå beroende på 
abonnentkategori. 
 
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I 
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bland annat för 
sophämtning, tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl. 
Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inklusive eventuella 
kostnader för behållare samt behandlingskostnader för insamlat 
hushållsavfall. Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade 
behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och eventuellt 
dragavstånd. 
 
Beslutsunderlag 
Vd Jessica Cedervall redogör tillsammans med IT-ansvarig Per 
Gunnarsson för ärendet. Ny information har tillhandahållits SSAM strax 
innan mötet. Informationen är av kritisk betydelse för taxabeslut och 
därför har nytt underlag arbetats fram till mötet. Underlaget 
presenteras under styrelsemötet och föreslås ersätta tidigare utskickat 
underlag. Anledningen till ändringen är att priset för matpåsar väntas 
öka kraftigt under kommande år. 
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 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 

2021-09-24 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   2 (2) 

 

 
*Prisändringsmodell renhållningstjänster 2022-2044 
*Reviderad Förslag till renhållningstaxa år 2022 för Tingsryd, Markaryd, 
Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner 
*Reviderad Hämtningsavgifter för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö 
och Älmhults kommuner 2022 Bilaga A-D 
* Tjänsteskrivelse - Renhållningstaxa 2022 för Tingsryd, Markaryd, 
Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner 
 
Beslut skickas till 
Lessebo kommunfullmäktige 
Markaryd kommunfullmäktige 
Tingsryd kommunfullmäktige 
Växjö kommunfullmäktige 
Älmhult kommunfullmäktige 
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Södra Smålands avfall och miljö                                                                                 ÄRENDE: 2021:XXX 
                                                                                                                                                   2021-09-30 
 

Jessica Cedervall 
VD SSAM 
Tel: 0470-41296 
 

Renhållningstaxa 2022 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och 
Älmhults kommuner 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagda förslag till 
renhållningstaxa 2022 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner.  

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
respektive kommun att anta förslag till renhållningstaxor 2022 enligt bilagda förslag till 
renhållningstaxor.  

Bakgrund 
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, och består av två 
separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader avseende hanteringen av hushållsavfall: 
 

Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster, främst kostnader 
för drift av återvinningscentraler samt för behandling av avfallet från dessa. 
Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för 
administration, fakturering, information mm. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i 
nivå beroende på abonnentkategori. 

 
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I renhållningstaxorna 
finns hämtningsavgifter bla för sophämtning, tömning av trekammarbrunnar/täta tankar 
och latrinkärl. Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inkl ev kostnader för 
behållare samt behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. Hämtningsavgiftens 
storlek beror på antal hämtade behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och ev 
dragavstånd.  

 
Taxeförslag 2022 
Höjda grund- och hämtningsavgifter  
From 2022-01-01 höjs den statliga förbränningsskatten en tredje gång från 100 kr/ton till 125 
kr/ton. Pga denna höjning föreslås såväl höjda grund- som hämtningsavgifter motsvarande 
kostnaden för skattehöjningen. Detta påverkar avgifterna enligt följande: 

 Höjning av samtliga kommuners grundavgifter. För villor höjning med ca 5 kr 
 Höjning av hämtningsavgifterna, innebär tex för villa med fyrfack 39 tömningar en 

höjning med ca 10 kr inkl moms. 

För Växjö föreslås höjning av grundavgift för att finansiera obemannad återvinningscentral i 
Rottne. För Grundavgift villa innebär detta en höjning på 15 kr. 
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Södra Smålands avfall och miljö                                                                                 ÄRENDE: 2021:XXX 
                                                                                                                                                   2021-09-30 
 

- För beskrivning av bakgrund i övrigt till föreslagen taxeförändring hänvisas till bilaga 
”Prisändringsmodell renhållningstjänster 2022-2024”. 

 
För vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras totalt sett enligt nedan:  

Kommun FNI-taxa 2021 (2 st 370 l kärl 26 + 
13 tömningar per år) 

FNI-taxa 2022 (2 st 370 l kärl 26 
+ 13 tömningar per år) 

Älmhult 2800 2874 

Markaryd 2830 2873 

Lessebo 2780 2862 

Växjö 2590 2700 

Tingsryd 2760 2804 

 
Utökade möjligheter FNI-taxor 
Utökade möjligheter i fyrfackstaxan föreslås för samtliga kommuner enligt följande: 

• Utsträckt hämtningsintervall för fritidsabonnemang kärl 1 – till var 4:de vecka, dvs 5 
tömningar per säsong 

 

Övriga förändringar i taxeförslaget: 

• Maxtaxa för returpapper införs för att hantera att kommunerna from 2022-01-01 övertar 
ansvaret för insamling av returpapper. 

• Nya skrivningar för insamling av grovavfall, farligt avfall samt elavfall som även 
möjliggör insamling från flerfamiljshus (tidigare enbart tjänst för villor). 

• Förtydligad skrivning angående hur avgifter vid abonnemangsändringar uttages 
• För Växjö kommun föreslås Taxa för årlig tömning stora brunnar om 6 och 10 kbm (avgift 

finns redan i övriga kommuner) 

 
Jessica Cedervall  Per Gunnarsson 
VD   IT och digitaliseringsansvarig  
 

Bilagor 

- Prisändringsmodell renhållningstjänster 2022-2024 
- Förslag till renhållningstaxa år 2022 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo och Älmhults 

kommuner 
- Hämtningsavgifter för Tingsryd, Markaryd, Lessebo och Älmhults kommuner 

2022 Bilaga A-D
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Renhållningstaxa  

Prisändringsmodell renhållningstjänster 2022-
2024 
 

Inledning  

Södra Smålands avfall och miljö vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. 
Kostnaden för sophämtning ska vara konkurrenskraftigt jämfört med andra jämförbara kommuner 
med jämförbart insamlingssystem, och ska sättas i dialog med kunderna. I detta dokument redovisar 
vi hur priset på sophämtning sätts samt prisåtagandet för perioden 2022 – 2024. Ekonomi, 
leveranssäkerhet och miljö är tre viktiga aspekter som vi beaktar i vårt erbjudande till våra kunder. Vi 
tillhandahålla prisvärda tjänster med hög leveranssäkerhet och som är miljömässigt hållbara.  

1. Förutsättning för prissättning för sophämtningen m fl tjänster i renhållningstaxan  
 Vi använder oss av självkostnadsprincipen vid beräkning av priset för sophämtning, vilket 

innebär att vi enbart tar ut av kunden vad tjänsten kostar att producera (nödvändiga 
kostnader). För att kunna leverera en säker och miljövänlig sophämtning ska vi alltid ha 
kunden i fokus och erbjuda ett konkurrenskraftigt pris på sophämtningen. Det vi gör ska vara 
till nytta för kunden.  

 Vår taxestruktur innehåller incitament för att välja det mest miljöriktiga alternativet.  
 Verksamheten ska vara så effektiv att våra priser för sophämtning är konkurrenskraftiga 

jämfört med andra jämförbara kommuner med jämförbart insamlingssystem.  
 Vi ska ha långsiktighet och förutsägbarhet för kostnaden för sophämtning.  
 Likabehandlingsprincipen skall vara styrande för renhållningstaxan 

 
2. SSAMs prisändring och prisprognos 

Eftersom vi har en prissättning som styrs av självkostnadsprincipen så är det index-utveckling för 
tömningskostnad och behandlingskostnad förbränning och matavfall samt skatter som styr 
prisutvecklingen. I prissättningen tar vi hänsyn till bolagets övergripande mål om en taxa som ska 
ligga på eller strax under medel för kommuner med jämförbart insamlingssystem. Inför 2022 ser 
vi ett behov för höjning av renhållningstaxan med enligt tabell 1 nedan. Vi föreslår därmed att 
justera taxan för 2022 och indikerar enligt nedan för 2023 och 2024. Priset för 2023 fastställs 
under 2022. Prisindikation för år 2023 och 2024 ligger med höjning inom intervallet 1-3 procent.  
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Tabell 1. Höjning av villataxan för fyrfack 2022 

 
 

3. Prisstruktur  
Renhållningstaxan består av två delar, grundavgift och hämtningsavgift. 

 

 

 

 

Grundavgift: 
Grundavgiften är en fast årsavgift som täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av 
återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling. 
 
Hämtningsavgift: 
Hämtningsavgiften är påverkningsbar och ger incitament för att sortera ut mer för återvinning 
och återbruk. Hämtningsavgift påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering 
och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av 
hushållsavfallet. 
 
 

4. Beskrivning av prisändring 

Renhållningstaxan baseras på självkostnadsprincipen, vilket innebär att vi enbart tar ut av 
kunden vad tjänsten kostar att producera.  

Priset till kund påverkas av indexregleringen av priset för avtalade tjänster såsom 
tömningskostnad, behandlingskostnader för matavfall och förbränning, köp av matavfallspåsar 
samt skatter. 

I prissättningen tar vi hänsyn till bolagets övergripande mål om en taxa som ska ligga på eller 
strax under medel för kommuner med jämförbart insamlingssystem. Nedan visas jämförelse med 
andra kommuner för småhus med fyrfackssystem och lägenhet med matavfallsinsamling. 

 

 

Villataxa 2021 Villataxa 2022 Höjning villataxa kr/år Höjning villataxa kr/mån
Lessebo 2 780 2 862 82 7
Markaryd 2 830 2 873 43 4
Tingsryd 2 760 2 804 44 4
Växjö 2 590 2 700 110 9
Älmhult 2 800 2 874 74 6

Grundavgift – 
fast avgift

Hämtningsavgift – 
påverkbar avgift

+
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FIG 1. Jämförelse av kostnaden för fyrfack (kr/år) för 2021 i Växjö och i andra jämförbara kommuner. 

 

 

 

FIG 2. Jämförelse av kostnaden för fyrfack (kr/år) för 2021 i Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryd och i andra 
jämförbara kommuner. 
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FIG 3. Jämförelse av kostnad per lägenhet 2021 i SSAMs kommuner och medel för landet. 

 

För samtliga kundgrupper ovan ligger renhållningstaxan för sophämtning i SSAMs ägarkommuner 
på en konkurrenskraftig nivå jämfört med jämförbara kommuner med jämförbart 
insamlingssystem. 

 

Faktorer som påverkar kostnaden för renhållningstjänster: 

4.1 Statlig skatt på förbränning 

 Under 2020 infördes statlig skatt på avfallsförbränning och denna skatt höjs med 25 
kr/ton inför 2022.  
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4.2 Transportkostnader 

 Årligen regleras ersättningen för transporter av brännbart grov-, rest- och matavfall till 
behandlingsanläggning via SCB:s index för lastbilstransporter T08SÅ14. Inför 2022 

beräknas index stiga med 3,9%.

 

 

4.3 Tömningskostnad 

Årligen regleras ersättningen till insamlingsentreprenör via SCB:s Avfallsindex A12:1MD vars 
huvudsakliga komponenter är bränsle- och personalkostnader. Inför 2022 beräknas index stiga 
med ca 2,5%. 
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4.4 Kostnad förbränning  

Årligen regleras ersättningen till förbränningsanläggningarna via SCB:s Avfallsindex A11:F vars 
huvudsakliga komponenter är personal, energi, reparation och underhåll. Inför 2022 beräknas index 
stiga med 2,5%. 

 

 

Marknaden för utsläppsrätter påverkar oss 

Under 2021 har priset på utsläppsrätter ökat dramatiskt, från ca 25 euro/ton CO2 till dryga 60 
euro/ton CO2. Bakgrunden till den senaste tidens prisökning på utsläppsrätter är en ökad användning 
av kolkraft på grund av de höga priserna på naturgas. Kostnaden för utsläppsrätter påverkar oss 
indirekt genom de avtal vi har med avfallsförbränningsanläggningar. De behöver köpa utsläppsrätter 
för de utsläpp de har av fossil CO2. Vi har hittills fått avisering från en förbränningsanläggning att man 
vill omförhandla priset med anledning av den stora kostnadsökningen under 2021. Vi står dessutom 
inför en ny upphandling av förbränningskapacitet under hösten och priset förväntas då bli påverkat 
av den nuvarande prisbilden för utsläppsrätter. 

 

FIG 4. prisutveckling för utsläppsrätter i euro/ton CO2 under perioden 2013-2021. 
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4.5 Kostnad matavfallspåsar 

Vår leverantör av matavfallspåsar har aviserat att de vill höja priset på matavfallspåsar. Vi står även 
inför en ny upphandling där avtalet ska börja gälla från mitten av 2022, vilket medför att priset på 
påsar i det nya avtalet riskerar påverkas av den nuvarande prisbilden på marknaden. Råvaran, s k 
kraftpapper har ökat kraftigt i pris under det senaste året och det är för närvarande global brist på 
kraftpapper. Orsakerna till detta är flera: 

• Politiska beslut om övergång från plastpåsar till papperspåsar, dvs ökad efterfrågan på 
kraftpapper 

• Covid-19 och hemarbete har lett till större global förbrukning av förpackningsmaterial i 
kraftpapper till livsmedelsbranschen (bärkassar, mjölpåsar, matavfallspåsar etc) 

• Under Covid -19 har internethandeln fått ett uppsving och man har gått över till 
papperspåsar istället för plastpåsar även här, dvs ny produkt – ökad efterfrågan 

• I april uppstod en brand på ett av Europas största pappersbruk av kraftpapper, vilket lett till 
en minskad kvantitet kraftpapper på den europeiska marknaden 

• Flera pappersbruk har åberopat Force Majeure för att de inte får fram kraftpapper till sina 
kunder och har stoppat beställningar på order av kraftpapper. Detta har lett till skenande 
priser. 

• Priset tros fortsätta öka under hela 2022. 
 
De index som bäst speglar marknaden för kraftpapper, Foex NBSK och Foex index ”Kraftliner brown”, 
har gått upp med 59,8% respektive 35,4% under perioden november 2020 till augusti 2021. 
I taxekalkylen för 2022 räknar vi med en 30% ökning av kostnaden för matavfallspåsar. 
 
6. Utveckling av kunddialog 

Under 2022 planerar vi utveckla vår taxeprocess så att den blir mer transparent och vi avser även öka 
dialogen med våra kundorganisationer, t ex Villaägarnas riksförbund och Fastighetsägarna. Vi föreslår 
även för våra ägare att samtliga kommuner ska fatta beslut om renhållningstaxan i respektive 
kommunfullmäktige redan i juni månad varje år för att möjliggöra en tidig och tydlig kommunikation 
till våra kunder. Vi kommer även att förbättra kommunikationen till olika kundgrupper avseende hur 
deras kostnader för avfallshantering påverkas inför kommande år. 

Under 2022 planerar vi möten enligt nedan:  

1. samrådsmöte med kundorganisationer Villaägarnas riksförbund, Fastighetsägarna (mars). Under 
detta möte behandlar vi följande områden:  
• Statusrapport per renhållningskollektiv   
• Feedback från kunder på verksamhet, service, behov etc  
• Förändringar skatter, lagstiftning etc  
• Framtidsplaner samt nya tjänster   
• Status kostnadsutveckling, kundutveckling   
• Status investeringsprojekt   
• Diskussion miljö kontra pris  
• Förslag prisförändring 2022   
• Förslag målsättning år 2023-2024  
• Synpunkter kundorganisation   
• Kommunikationsplan till kunder i regionen  
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Vi kommer även att genomföra följande fr o m 2022:  

• Underlag för beslut lämnas till respektive kommun (april) för beslut i respektive 
Kommunfullmäktige (juni) 

• Publicering av ny renhållningstaxa på hemsidan och utskick till kunder (september)   
• Kundmöte med kundkategori verksamheter (september)  
• Nytt pris gäller (1 januari)
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LESSEBO KOMMUN 2022 
Gäller from 2022-01-01 
Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras 
justeras avgiften i motsvarande grad. I taxan ingår även i tillämpliga fall 
förbränningsskatt om 125 kr per ton. 
 

1. HUSHÅLLSSOPOR  
 
A Grundavgift / kr  
 
 Byggnad med tre eller fler lägenheter  830 per lägenhet 

 
 
 Byggnad med upp till två lägenheter  1070 per byggnad

  
 Byggnad med verksamhet/industri  1075 per byggnad 
 
 Fritidshus   688 per byggnad 
 

Uttag av grundavgift utgår i de fall fastighet enligt lantmäteriets 
fastighetstaxering är bebodd eller nyttjad för verksamhet, dvs har typkod för 
fastighetstyp 2-5. För byggnad som innehåller både verksamhet/industri samt 
tre eller fler lägenheter uttages grundavgift för verksamhet/industri och därtill 
grundavgift för antal lägenheter i byggnaden. För villa som även innehåller 
mindre verksamhet, tex frisersalong, uttages enbart grundavgift för byggnad 
med upp till två lägenheter. För radhus/kedjehus erläggs grundavgift för 
byggnad med upp till två lägenheter för resp hushåll. För bostadsrätter 
uttages grundavgift för byggnad med upp till två lägenheter i de fall där 
bostadsrätten utgörs av friliggande hus eller radhus/kedjehus, motsvarande 
gäller även för fastigheter i samfällighetsförening.  
Grundavgift uttages även för outhyrda lägenheter. Grundavgift debiteras även 
vid befrielse i sophämtningen samt vid uppehåll i sophämtningen. 
     

 B Hämtningsavgift kärlinsamling från en- och tvåfamiljshus 
  

Generella regler för hämtning av kärl från en- och tvåfamiljshus: 

-Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla 
skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar.  
-Kärlet skall placeras med handtaget mot sophämtaren. 
-Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållarens placering 
till närmaste godkända uppställningsplats för sophämtningsfordon. 
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Bortersta kärlet får placeras maximalt det antal meter innanför 
tomtgränsen som ingår i abonnemanget (se exempelbild nedan). 

 

 

-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till 
uppställningsplatsen efter tömning. Kärlet skall vara placerat vid 
uppställningsplatsen senast hämtdagen kl 06.00. Vid inkörning samband 
med tex helgdag skall kärlet vara placerat uppställningsplatsen på dag 
som meddelas av Södra Smålands avfall och miljö AB. 

-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september. 

-För vissa hämtningsintervall krävs anmälan till miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift. 
-Kostnad för kärl ingår i abonnemang under denna punkt. Rengöring av 
kärl ansvarar abonnenten för. 
 

Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från byggnader med en eller två 
lägenheter (avgift för fritidshus gäller även verksamheter med tömning 
under fritidssäsongen) 

Abonnemang 
Total taxa kr per 
år inkl moms 

Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26 + 26 
tömningar per år 3588 

Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26+ 13 tömningar 
per år 2862 

Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 13 + 13 
tömningar per år * 2645 

Året runt - Extra 190 l kärl 26 tömningar per år 
(kräver fyrfacksabonnemang) 1269 

Året runt - 190 l kärl 26 tömningar per år osorterat 
avfall 4030 

Året runt - 370 l kärl 26 tömningar per år osorterat 
avfall 5703 

Fritidshus -Fyrfack 370 5 + 5 tömningar* 1463 

Fritidshus -Fyrfack 370 l 10 + 5 tömningar  1541 

Fritidshus -Extra 190 l kärl 10 tömningar  (kräver 
fyrfacksabonnemang) 560 
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Fritidshus 190 l kärl 10 tömningar osorterat avfall 1872 

Fritidshus 370 l kärl 10 tömningar osorterat avfall 2342 

I total taxa ovan ingår grundavgift 
 

* Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö och 
hälsoskyddskontoret i Lessebo kommun. 

 
Möjlighet finns att välja 240 l kärl för fyrfack i de fall där 370 l kärl ej får 
plats. Avgift är densamma som för 370 l kärl. 
 
Ovanstående taxor inkluderar dragavstånd 0-5 m. För utökat dragavstånd 5-
15 m utgår ett tillägg om 8 kr inkl moms per hämtningstillfälle och kärl. Vid 
särskilda byggnadstekniska förutsättningar som ej medger hämtning inom 15 
m, kan efter beslut av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB, längre 
dragavstånd medges. För dessa dragavstånd uttages tillägg utöver avgift för 
dragavstång på 5-15 m om 0,25 kr per meter multiplicerat med antal 
årshämtningar. 
 
Under perioden maj-september kan hämtning hos villafastigheter inom 
detaljplanebelagt område ske varje vecka av fyrfack kärl 1, mot en avgift om 
490 kr per säsong. Hämtningen omfattar 10 gånger och debiteras i förskott.  

 
För fritidsabonnemang kan hämtning ske även övriga året med halverad 
frekvens mot fritidsabonnemanget. Avgift utgår enligt följande: 
 
Fritidshus -Fyrfack 370 l Kärl 1 var fjärde vecka 
och Kärl 2  var åttonde vecka under perioden 
januari-april samt oktober till december, totalt 10 
tömningar 510 

 
Ytterligare dragväg kan medges av medicinska skäl. Beslut om detta 
undantag fattas av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB 
 
I abonnemang för fastighetsnära insamling ingår papperspåsar för hantering 
av matavfallet i köket. 

I de fall flera renhållningsabonnenter använder samma avfallsbehållare utgår 
grundavgift för respektive abonnent. Hämtningsavgift delas lika mellan 
abonnenterna. För handläggning av delning utgår avgift om 100 kr per 
abonnent. 
 
Abonnemang för osorterat avfall kan ej delas med annan abonnent. 

I de fall det utsorterade avfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig nämnd 
i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till 
abonnemang för osorterat avfall, efter att kvalitetsproblemen påtalats 
skriftligt och ingen förbättring skett. Vid hemtagning av matavfallskärl pga 
dålig kvalitet utgår hemtagningsavgift om 300 kr per tillfälle. 

Generella avgifter för kärl på en- och tvåfamiljshus 

Vid byte av kärlstorlek/abonnemang utgår kärlbytesavgift om 300 kr per 
tillfälle. Avgift uttages ej vid byte från osorterat- till fyrfacksabonnemang 
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samt ej för utsättning resp hemtagning vid nytt abonnemang, uppehåll eller 
vid avslut av abonnemang. 

För separat utkörning av matavfallspåsar till en- och tvåfamiljshus uttages 
avgift om 100 kr per tillfälle. 

Uthyrning av ”lock-i-lock” till sopkärl hos en- och tvåfamiljshus 
Fyrfackskärl   100 kr per kärl och år 

För handläggning av ärende om uppehåll i sophämtningen utgår avgift om 
300 kr per ärende. Då uppehåll upphör, och om kunden inte har meddelat 
annat, så fastställer Södra Smålands avfall och miljö AB typ av abonnemang 
för fastigheten/bostaden samt öppnar upp abonnemanget. 

 
C Hämtningsavgift för samtliga abonnentkategorier för övrig insamling av 

hushållsavfall i säck, kärl och containers 
 
 Generella regler avseende hämtning från samtliga abonnentkategorier 

för övrig insamling av hushållsavfall i säck, kärl och containers: 
-Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla 
skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar.  

-Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållarens placering till 
närmaste uppställningsplats för sophämtningsfordon.  

 
-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till 
uppställningsplatsen efter tömning. 
-För vissa hämtningsintervall krävs tillstånd från miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift. 
-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september.  
 

Hämtningsavgifter för olika behållare, hämtningsintervall och 
dragavstånd framgår av bilaga A-D hämtningsavgifter 

Pris enligt bilaga A gäller för kunder i områden där kunderna ej erbjudits 
matavfallsinsamling. Pris enligt bilaga B-D gäller för kunder som erbjudits 
matavfallsinsamling. 

För verksamheter som erbjudits abonnemang för matavfall kan dispens från 
avgift för osorterat avfall enligt bilaga B medges i maximalt 12 månader efter 
erbjudande om matavfallsinsamling, i de fall ombyggnation krävs för att 
klara matavfallsinsamlingen. Efter dispenstiden överförs fastigheten 
automatiskt till abonnemang med osorterat avfall.  

I de fall de utsorterade matavfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig 
nämnd i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till 
abonnemang för osorterat avfall enligt bilaga B, efter att kvalitetsproblemen 
kommunicerats skriftligen med kunden och ingen förbättring skett. Vid 
hemtagning av matavfallskärl pga dålig sortering uttages avgift om 300 kr 
per tillfälle. 

I abonnemang för matavfall ingår papperspåsar för hantering av matavfallet i 
köket. 

För insamling av matavfall från verksamheter med behov av tömning flera 
gånger i veckan utgår avgift motsvarande antal gånger per vecka gånger 
kostnaden för tömning en gång per vecka. 
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 Längsta dragavstånd för kärl är 15 m och för säck 20 m. Vid nybyggnation 
av avfallsutrymmen är längsta dragavstånd 10m. Längre dragavstånd medges 
för befintliga bygglovsprövade avfallsutrymmen samt om det av 
byggnadstekniska skäl inte går att placera avfallsbehållare på max 15 m för 
kärl alternativt 20 m för säck.  

 
För dragavstånd utöver i bilagor A-D angivna avstånd uttages tillägg om 0,25 
kr per meter multiplicerat med antal årshämtningar. 
 
Vid upprepade fall av överfyllda kärl, där problemen påtalats skriftligen och 
ingen åtgärd vidtagits (tex utökning av antal kärl) utgår överfyllnadsavgift 
om 300 kr per tillfälle med överfyllda kärl tills att åtgärd vidtagits. 
 
Kommunägda kärl skall vara hela och funktionella. Reparation eller utbyte av 
icke funktionellt kommunägt kärl sker inom tre dagar från anmälan utan 
kostnad för kunden. Om kunden förorsakat skada på kärlet skall kunden 
ersätta kärlet mot självkostnadspris för kärlet samt kärlutsättningsavgift. 

 

-För utkörning resp hemtagning av kärl utgår avgift om 300 kr 

-Vid byte av kärlstorlek utgår kärlbytesavgift om 300 kr per tillfälle 

Avgift för utsättning resp hemtagning uttages inte vid nytt abonnemang, 
uppehåll eller vid avslut av abonnemang 

 

Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från mindre flerfamiljshus och 
verksamheter 

Abonnemang 
Total taxa kr per 
år inkl moms 

Året runt - Fyrfack 600 liters kärl 26+ 13 tömningar 
per år 3077 

Grundavgifter tillkommer 

 
Bottentömmande behållare  
 
För bottentömmande behållare utgår avgift om 450 kr/tömning med tillägg av 
vägd mängd multiplicerat med gällande tonpris enligt behandlingsavgift för 
Häringetorps avfallsanläggning. Tömning sker på fastställda dagar 26 eller 52 
gånger per år. Vid extra tömning utanför fastställda dagar utgår gällande 
timpris. 
 
Abonnenten bekostar, äger och underhåller de bottentömmande behållarna. 
Rengöring av bottentömmande behållare kan ske mot gällande timpris för 
slamsugningsfordon med spolmöjlighet. 
 

2. LATRIN 
 Taxor se bilaga A 

 
Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. 
Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort 
och medge hantering med hjulförsedd kärra. 
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För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per 
hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte 
överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för 
budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt 
abonnemang. 
 
 

3. BUDNINGSTAXA 
Budad tömning utförs inom tre dagar från beställning eller i samband med 
ordinarie hämtning. Avgifter för olika former av budning finns i bilaga A.  
För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 150:- per 
tömningstillfälle. Tömning samma arbetsdag beställes innan kl 12.00 
hämtningsdagen. 
 
Avgift för hämtning av grovavfall 
Mot avgift om 275 kr hämtas efter budning max 3 enheter grovavfall. För 
ytterligare enhet tillkommer 45 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per 
månad på fastställda datum. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen 
innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även möjlighet att 
förbeställa tömning på de fastställda datumen. 
Grovavfallet skall kunna hämtas av en person med lyfthjälpmedel. Som 
grovavfall räknas inte bland annat trädgårdsavfall, bildelar, 
byggnadsmaterial, värmepannor eller stängsel. 
Insamlat grovavfall kan komma att lämnas för återbruk. 
 
Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från villahushåll 
Grovavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på 
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras vid tomtgräns så nära 
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt. 
 
Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från flerfamiljshus 
Grovavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på 
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras på låsbar uppställningsplats eller 
container enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och miljö AB. 
 
Avgift för hämtning av elavfall 
Mot avgift om 250 kr hämtas efter budning max 3 enheter elavfall. För 
ytterligare enhet tillkommer 45 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per 
månad på fastställda datum. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen 
innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även möjlighet att 
förbeställa tömning på de fastställda datumen. 
Elavfallet skall kunna hämtas av en person med lyfthjälpmedel. Tömning av 
elavfall kommer att samordnas med tömning av grovavfall. Hämtning sker 
således 
på samma datum som hämtning av grovavfall. Denna tjänst avser enbart 
elavfall härrörande från hushåll. 
 
Placering av avfall vid Hämtning av elavfall från villahushåll 
Elavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på 
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras vid tomtgräns så nära 
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt 
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Placering av avfall vid Hämtning av elavfall från flerfamiljshus 
Elavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på 
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras på låsbar uppställningsplats eller 
container enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och miljö AB. 
 
 
Avgift för hämtning av farligt avfall 
Mot avgift om 200 kr per tillfälle hämtas efter budning farligt avfall från 
hushåll. Hämtningen omfattar farligt avfall från hushåll inkl småbatterier, 
lysrör och kvicksilverhaltiga ljuskällor. Bil- och båtbatterier hämtas ej. 
Hämtningen samordnas med hämtning av grovavfall. Hämtning sker således 
på samma datum som hämtning av grovavfall. Hämtning anmäles senast kl 
12.00 dagen innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även 
möjlighet att förbeställa tömning på de fastställda datumen. 
 
Avfallet skall vara förpackat i originalförpackning eller på annat lämpligt sätt 
märkt med upplysning om innehållet.  
 
Placering mm av avfall vid Hämtning av farligt avfall från villahushåll 
Förpackningar med farligt avfall skall vara emballerat i öppningsbar 
behållare avpassad efter de väderförhållanden som råder vid 
hämtningstillfället. Avfallslämnare i villafastighet håller själv med lämplig 
behållare. Behållare med farligt avfall skall inför hämtning vara placerad på 
överenskommet ställe på villafastighetens tomt. 
 
Per tillfälle hämtas från villa max 10 kilo farligt avfall som ryms i två påsar 
(upp till en papperskasses storlek) och/eller max 10 kilo elavfall med 
måttbegränsningen cirka mikrovågsugns storlek. Förpackningar, utan 
läckage, ska vara uppmärkta med vad de innehåller, på ett tydligt läsbart sätt. 
 
Placering mm av avfall vid Hämtning av farligt avfall från flerfamiljshus 
Farligt avfall ska vara tydligt märkt och placerat i godkänt och låsbart skåp 
eller motsvarande enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och 
miljö AB. 
 

4. EVENEMANGSTAXA 
För evenemang uttages följande avgifter: 
 
Container 
Storlek Avgift  Extra tömning 
3 m3 1255 enligt gällande taxa  
6 m3 1510 enligt gällande taxa  
8 m3  1680 enligt gällande taxa  
10 m3 1850 enligt gällande taxa  

 
I avgiften ingår utsättning och hemtagning, hyra i 5 dagar samt en tömning 
inkl behandlingskostnad. 
 
Kärl 
Moment Taxa enhet 

Utsättning + 
hemtagning* 

300 kr/kärl 
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Sluttömning 25 kr/kärl 
Hyra av behållare 10 kr/kärl/dygn 
Extra tömning 
förbeställd** 

25 kr/kärl 

Extra tömning akut 125 kr/kärl 
Helgtillägg 25 kr/kärl    

*Gäller alla storlekar och då utsättning och hemtagning sker 
vardagar  
** Beställning ska ske senast 1 vecka innan 
 

5. SLAMAVSKILJARE 
 

För obligatorisk körtursplanerad tömning (1 gång/år) av slamavskiljare utgår 
en avgift per brunn enligt följande: 
 
Volym upp till 3 m3   940 kr  
Volym 3-4 m3  1530 kr   
Volym 4-6 m3  1960 kr 
Volym upp till 12 m3  3230 kr 
 
För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av 
slamavskiljare utgår en avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDT-
brunn uttages avgift motsvarande budning. 
 
För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i 
samband med ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning 
av enbart minireningsverk uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning 
om tömning sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning. Om 
tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning utgår 
avgift för budning enligt denna taxa. 
 
För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 550 kr 
per tömning. 
 
Vid budningstömning av slambrunnar eller motsvarande debiteras beroende 
på brunnens volym, avgift per brunn enligt följande: 
 
Volym upp till 3 m3  1875 kr 
Volym 3-4 m3  2470 kr 
Volym 4-6 m3  2900 kr 
Volym upp till 12 m3  4050 kr 
 
Vid budningstömning av täta tankar debiteras beroende på tankens volym, 
avgift per tank enligt följande: 
 
Volym upp till 3 m3  1875 kr 
Volym 3-4 m3  2470 kr 
Volym 4-6 m3  2900 kr 
Volym upp till 12 m3  4050 kr 
 
Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs 
inom 5 arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3 
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arbetsdagar tillkommer tillägg om 300:- per tömning. För budningstömning 
samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1025:- per tömning. Tömning samma 
arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. För tidsbokad 
budningstömning utgår tillägg om 600 kr per tömning. Tidsbestämd tömning 
bokas 3 arbetsdagar före utförandet. Jourtömning utförs alla dagar inom 6 
timmar från beställning mot ett tillägg på 2000:- per tillfälle. 
 
Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m 
enligt följande:  
Över 30 m slang   100 kr 
Över 40 m slang  200 kr  
 
Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om 
575 kr per brunn 
 
För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan 
anses rymmas inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och 
liknande utgår timpris 900 kr per timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd 
volym. 
 
 
Tömning av fettavskiljare 
 
Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift 
per avskiljare enligt följande: 
 
Volym upp till 1 m3  1540 kr 
Volym upp till 2 m3  2240 kr 
Volym upp till 4 m3  3640 kr 
 
Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång 
per månad, där kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras. 
För budningstömning utöver förbokad tömning utgår tillägg om 400 kr. För 
budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1025:- per 
tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. 
 
För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra 
Smålands avfall och miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton 
tömd volym. 
 
 
6. Trädgårdsavfall i kärl  
 
För abonnemang med 370 l kärl och tömning 17 gånger (tömning varannan 
vecka) under perioden april-november uttages avgift om 600 kr. För 
bostadsrättsföreningar och samfälligheter finns möjlighet till tömning 34 
gånger (tömning varje vecka) under perioden april-november mot en avgift 
om 1300 kr per kärl. I avgifterna ingår kärlhyra. Kärl skall på tömningsdagen 
placeras med dragavstånd 0-5 m eller så nära närmaste uppställningsplats för 
hämtningsfordon som möjligt. Vid budning uttages avgift enligt bilaga A. 
Budning utföres endast de dagar då trädgårdsavfall hämtas på tur. Vid 
hemtagning av trädgårdsavfallskärl uttages avgift om 100 kr per tillfälle. 
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7. Returpapper 

Kostnad per tömning av returpapper får uppgå till maximalt 110 kr per kärl 
och tömningstillfälle inkl behållarhyra, behandling/materialintäkt och moms, 
och oavsett behållares geografiska placering inom kommunen. För 52 
tömningar per år innebär detta en maximal årlig avgift om 5720 kr inkl 
moms. Avgift för returpapper fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut 
för själva hämtningen. 

Tömning av returpapper får endast utföras av utförare som godkänts inom 
Södra smålands avfall och miljö AB:s auktorisationssystem för returpapper. 
Tömningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta 
auktorisationssystem. 

Den entreprenör som hämtar returpapper fakturerar fastighetsägaren enligt 
pris som utförare och fastighetsägaren avtalat.  

 
8. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

8.1 Avbrott och ändringar 
 

Avbrott eller ändringar i hämtningsförhållandena för kortare tid än 6 månader 
medför inte avdrag i den ersättning som skall utgå enligt denna taxa. 

 
Vid ny- och avbeställning räknas påbörjad kalendermånad som hel 
debiteringsmånad. 
 

 
8.2 Ersättning 
 

Ersättning enligt denna taxa erläggs i enlighet med av Södra Smålands avfall 
och miljö AB utfärdade föreskrifter. Ingår i belopp som ska betalas öretal ska 
detta avrundas till närmaste hundratal. Därvid ska slutsifforna ett till och med 
fyrtionio avrundas nedåt samt femtio till och med nittionio uppåt. Betalas 
inte debiterat belopp inom tid som anges i räkningen, utgår dröjsmålsränta 
enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle skett. Betalas inte 
debiterat belopp inom tid som anges i räkningen utgår även påminnelse- och 
inkassoavgift i enlighet med Södra Smålands avfall och miljö AB riktlinjer 
för fakturering och kravverksamhet. 

  
 
8.3 Ändring av abonnemang 
 

Det åligger fastighetsägare att till Södra Småland avfall och miljö AB anmäla 
när abonnemang skall upphöra samt adressändring o dyl. 
  

8.4 Ändringsavgift 
 
 Vid ändring av abonnemang utgår avgift med 60 kr per tillfälle. Avgiften 

debiteras i samband med nästkommande ordinarie debiteringstillfälle. 
Ändringsavgift uttages ej vid flyttning. 
 
 

8.5 Avgiftsskyldighet  
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 I denna taxa under punkter 1-4 angivna avgifter skall betalas av fastighetens 

ägare, eller den som enligt 1 kapitel 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), 
skall anses som ägare.  
Faktura kan dock efter godkännande av Södra Smålands avfall och miljö AB 
skickas till nyttjanderättshavaren om fakturamottagaren inte har skulder 
avseende avfallstjänster. Om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom 
föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsägaren som är 
betalningsansvarig. Avgifter under övriga punkter skall betalas av respektive 
beställare. 

 
 Vid överlåtelse av fastighet erlägger den, till vilken fastigheten har överlåtits, 

avgiften som belöper sig på tiden efter tillträdesdagen. 
 
Inbetalning av avgifter skall ske till Södra Smålands avfall och miljö AB.  
 
Om behållare inte har använts eller inte är tillgänglig vid hämtningstillfället, 
uttages likväl avgift som om hämtning skett. 
 

8.6 Avvikande hämtningsförhållanden och oförutsedd tjänst 
 

Utöver de fall som upptagits i denna taxa äger styrelsen för Södra Smålands 
avfall och miljö AB rätt att fastställa avgifter, dels för nya behållare och 
tjänster som inte förekommer i taxan, dels i fall då hämtningsförhållandena 
väsentligt avviker från de förutsättningar som taxan grundats på.  
 

8.7 Abonnentens åliggande 
 
 Abonnentens åliggande i övrigt regleras av avfallsföreskrift. 

 
8.8 Bemyndigande angående vissa taxebeslut  

 
Om staten beslutar att justera nivån för förbränningsskatt eller annan skatt, så 
ges Södra Smålands avfall och miljö AB:s styrelse bemyndigande att fatta 
beslut om justering av renhållningstaxan motsvarande kostnad för beslutad 
skatt. 
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Lessebo Bilaga A Hämtningsavgifter avseende kunder som ej erbjudits matavfallsinsamling eller fastighetsnära insamling (övergångstaxa), samt säckar, latrin och bud 
from 2022-01-01

1(1)

Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Amärkning Taxekod

37 Latrin, vid sopkärl 26 år Permanent boende LEHLAT26A

37 Latrin, vid sopkärl 13 år Permanent boende LEHLAT13A
37 Latrin, vid sopkärl 10 år Fritidshus LEFLAT10A
37 Latrin, vid sopkärl 5 år Fritidshus LEFLAT5A
37 Latrin, i samband med ordinarie hämtning Bud Behållare och gång Alla LELATEXTRA
37 Latrin, id annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla LELATBUD
160 Extra säck 160 l Bud Behållare och gång Alla enl abb LE160bud
80-190 I samband med ordinarie hämtning Bud Behållare och gång Alla enl abb LE190bud
240-400 I samband med ordinarie hämtning Bud Behållare och gång Alla enl abb LE400EXTRA
240-400 Vid annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla enl abb LE400BUD
600-660 I samband med ordinarie hämtning Bud Behållare och gång Alla enl abb LE600EXTRA
600-660 Vid annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla enl abb LE600BUD
3000 Container vid annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla enl abb LEC03BUD
6000 Container vid annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla enl abb LEC06BUD
8000 Container vid annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla enl abb LEC08BUD
10000 Container vid annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla enl abb LEC10BUD

Hämtnings
avgift (kr) 
inkl moms

5 668 kr

2 900 kr
2 008 kr
1 116 kr

220 kr
280 kr
115 kr
115 kr
150 kr
170 kr
190 kr
210 kr

1 150 kr
1 550 kr
1 815 kr
2 115 kr

Samtliga priser inkl. moms27



Lessebo Bilaga B Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2022-01-01 1(2)

Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNO190K52KA
180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNO190K52KB
180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNO190K26KA
180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNO190K26KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNO370K260KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNO370K260KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNO370K208KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNO370K208KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNO370K156KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNO370K156KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNO370K104KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNO370K104KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNO370K52KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNO370K52KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNO370K26KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNO370K26KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNO600K260KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNO600K260KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNO600K208KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNO600K208KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNO600K156KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNO600K156KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNO600K104KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNO600K104KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNO600K52KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNO600K52KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNO600K26KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNO600K26KB
3000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 LEHNO03C156K
3000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 LEHNO03C104K
3000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 LEHNO03C52K
3000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 LEHNO03C26K

Hämtning
savgift 
(kr) inkl 
moms

5 005 kr
6 685 kr
3 155 kr
3 580 kr

34 960 kr
42 400 kr
28 035 kr
33 985 kr
21 110 kr
25 575 kr
14 185 kr
17 160 kr

7 145 kr
9 375 kr
4 125 kr
4 930 kr

48 915 kr
58 400 kr
39 235 kr
46 825 kr
29 555 kr
35 250 kr
19 875 kr
23 670 kr
10 045 kr
11 940 kr

6 305 kr
6 150 kr

148 260 kr
99 735 kr
51 210 kr
26 945 kr

Samtliga priser inkl. moms
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Lessebo Bilaga B Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2022-01-01 2(2)

Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNO190K52KA6000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 LEHNO06C156K
6000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 LEHNO06C104K
6000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 LEHNO06C52K
6000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 LEHNO06C26K
8000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 LEHNO08C156K
8000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 LEHNO08C104K
8000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 LEHNO08C52K
8000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 LEHNO08C26K
10000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 LEHNO10C156K
10000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 LEHNO10C104K
10000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 LEHNO10C52K
10000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 LEHNO10C26K

Hämtning
savgift 
(kr) inkl 
moms

238 355 kr
160 070 kr

81 790 kr
42 650 kr

301 375 kr
202 360 kr
103 345 kr

53 840 kr
363 980 kr
244 235 kr
124 490 kr

64 620 kr

Samtliga priser inkl. moms
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Lessebo Bilaga C Hämtningsavgifter restavfall from 2022-01-01 1(2)

Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNS190K52KA
180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNS190K52KB
180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNS190K26KA
180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNS190K26KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNS370K260KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNS370K260KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNS370K208KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNS370K208KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNS370K156KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNS370K156KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNS370K104KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNS370K104KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNS370K52KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNS370K52KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNS370K26KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNS370K26KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNS600K260KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNS600K260KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNS600K208KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNS600K208KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNS600K156KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNS600K156KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNS600K104KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNS600K104KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNS600K52KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNS600K52KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNS600K26KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 LEHNS600K26KB
3000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 LEHNS03C156K
3000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 LEHNS03C104K
3000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 LEHNS03C52K
3000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 LEHNS03C26K
6000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 LEHNS06C156K
6000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 LEHNS06C104K
6000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 LEHNS06C52K
6000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 LEHNS06C26K

Hämtnings
avgift (kr) 
inkl moms

2 565 kr
3 430 kr
1 315 kr
1 745 kr

19 980 kr
24 230 kr
16 020 kr
19 420 kr
12 065 kr
14 615 kr

8 105 kr
9 805 kr
4 085 kr
4 935 kr
2 170 kr
2 595 kr

29 645 kr
35 395 kr
23 780 kr
28 380 kr
17 915 kr
21 365 kr
12 045 kr
14 345 kr

6 085 kr
7 235 kr
3 155 kr
3 730 kr

83 890 kr
56 470 kr
29 050 kr
15 340 kr

132 525 kr
89 060 kr
45 595 kr
23 860 kr

Samtliga priser inkl. moms30



Lessebo Bilaga C Hämtningsavgifter restavfall from 2022-01-01 2(2)

Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 LEHNS190K52KA8000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 LEHNS08C156K
8000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 LEHNS08C104K
8000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 LEHNS08C52K
8000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 LEHNS08C26K
10000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 LEHNS10C156K
10000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 LEHNS10C104K
10000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 LEHNS10C52K
10000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 LEHNS10C26K

Hämtnings
avgift (kr) 
inkl moms

166 740 kr
112 035 kr

57 330 kr
29 980 kr

200 705 kr
134 760 kr

68 820 kr
35 850 kr

Samtliga priser inkl. moms31



Lessebo Bilaga D Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet- from 2022-01-01 1(2)

Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 0-5 LEHNM140K26KA

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 5-15 LEHNM140K26KB

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 0-5 LEHNM190K26KA

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 5-15 LEHNM190K26KB

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 0-5 LEHNM140K52KA

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 5-15 LEHNM140K52KB

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 0-5 LEHNM190K52KA

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 5-15 LEHNM190K52KB

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 LEHNM190K104KA

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 LEHNM190K104KB

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 LEHNM140K104KA

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 LEHNM140K104KB

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 LEHNM140K208KA

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 LEHNM140K208KB

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 156 Kärl och år Permanent boende 0-5 LEHNM190K156KA

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 156 Kärl och år Permanent boende 5-15 LEHNM190K156KB

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 208 Kärl och år Permanent boende 0-5 LEHNM190K208KA

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 208 Kärl och år Permanent boende 5-15 LEHNM190K208KB

Hämtnings
avgift (kr) 
inkl moms

1 035 kr

1 230 kr

1 290 kr

1 485 kr

1 770 kr

2 160 kr

2 150 kr

2 540 kr

3 930 kr

4 710 kr

3 175 kr

3 955 kr

5 015 kr

6 575 kr

5 710 kr

6 880 kr

7 490 kr

9 050 kr

Samtliga priser inkl. moms32
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Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 260 Kärl och år Permanent boende 0-5 LEHNM190K260KA

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 260 Kärl och år Permanent boende 5-15 LEHNM190K260KB

Hämtnings
avgift (kr) 
inkl moms

9 270 kr

11 220 kr

Samtliga priser inkl. moms33



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-19

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 166 Dnr 2021/314-1.3.1 
 

Taxa för Lessebo kommuns prövning 
enligt plan-och bygglagen 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att  
1. anta taxa för prövning enligt plan- och bygglagen.  
2. taxan börjar gälla från och med 1 januari 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till taxa för prövning enligt 12 kap. 10 § plan- och bygglagen 
har tagits fram utav tjänstepersoner på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s 
mall för PBL-taxa och syftar till att underlätta för både den sökande 
och handläggaren i de ärenden som berörs. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över och justerat taxan för 
bättre motsvara verksamhetens faktiska kostnader.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott skickade 2021-09-21 ut förslaget på 
remiss till berörda nämnder och har efter det omarbetats enligt 
inkomna yttranden.  
 
Ärendet föredras av nämndsekreterare Neira Dedic och 
samhällsbyggnadschef Conny Axelsson. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2021-10-08  
Myndighetsnämndens yttrande 2021-10-11 
Förslag till taxa för prövning enligt plan- och bygglagen 2021-10-12 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-10-12

 

 

Taxa för prövning enligt plan- och bygglagen 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att  
 
1. anta taxa för prövning enligt plan- och bygglagen.  
2. taxan börjar gälla från och med 1 januari 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till taxa för prövning enligt 12 kap. 10 § plan- och 
bygglagen har tagits fram utav tjänstepersoner på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s 
mall för PBL-taxa och syftar till att underlätta för både den 
sökande och handläggaren i de ärenden som berörs. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över och justerat taxan för 
bättre motsvara verksamhetens faktiska kostnader.  

KSAU skickade 2021-09-21 ut förslaget på remiss till berörda 
nämnder och har efter det omarbetats enligt inkomna yttranden.  

Bakgrund 
Eftersom både samhällsbyggnadsnämnden och 
myndighetsnämnden berörs utav taxan skickade KSAU 2021-09-21 
ut förslaget på remiss. Nämnderna har haft möjlighet att yttra sig 
över taxan.  

 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnade följande yttrande: 

”Samhällsbyggnadsnämnden anser att 9 § i taxan bör ändras. 
Nämnden anser att en översyn utav taxan ska göras vartannat år. 

Nämnden anser att beträffande taxor enligt plan- och bygglagen och 
avgifter för bygglov för mindre åtgärder till exempel plank, mindre 
parkeringsplatser och liknande yrkas att avgiften föreslås bli lägre, bli 
rimlig i förhållande till åtgärdens omfattning och således lägre än vad 
som nu föreslås. Nämnden menar även att det samtidigt bör tas fram 
en broschyr alternativt förtydligande att taxan avser det som är 
bygglovspliktigt och att det finns bygglovsbefriande åtgärder till 
exempel utanför detaljplan.” 

Myndighetsnämnden lämnade följande yttrande: 

”Myndighetsnämnden har inget att erinra” 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har omarbetat förslaget och 
lämnar nu vidare det till kommunstyrelsen.  

Nu gällande taxa antogs av kommunfullmäktige 2016-10-24 § 75.  
 
Beslutsunderlag 
SBN beslut 2021-10-08 §  
Myndighetsnämndens yttrande 2021-10-11 
Förslag till taxa för prövning enligt plan- och bygglagen 2021-10-12 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-10-12

 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 

 

 
 
Neira Dedic 
Nämndsekreterare, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Bilagor 
 
Taxa för plan- och byggverksamheten antagen 2016-10-24 § 75 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 114 Dnr 2021/154-1.3.1 
 

Yttrande i remiss angående taxa för 
prövning enligt plan- och bygglagen 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande till 
kommunstyrelsen enligt ärendebeskrivningen nedan. 

 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att 9 § i taxan bör ändras. 
Nämnden anser att en översyn utav taxan ska göras vartannat år.  
 
Nämnden anser att beträffande taxor enligt plan- och bygglagen och 
avgifter för bygglov för mindre åtgärder till exempel plank, mindre 
parkeringsplatser och liknande yrkas att avgiften föreslås bli lägre, bli 
rimlig i förhållande till åtgärdens omfattning och således lägre än vad 
som nu föreslås. Nämnden menar även att det samtidigt bör tas fram 
en broschyr alternativt förtydligande att taxan avser det som är 
bygglovspliktigt och att det finns bygglovsbefriande åtgärder till 
exempel utanför detaljplan. 
 
Bakgrund 
Remiss angående taxa för prövning enligt plan- och bygglagen inkom 
2021-09-23 ifrån kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 
Förslag till taxa för prövning enligt 12 kap. 10 § plan- och bygglagen 
har tagits fram utav tjänstepersoner på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s 
mall för PBL-taxa och syftar till att underlätta för både den sökande 
och handläggaren i de ärenden som berörs. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över och justerat taxan för 
bättre motsvara verksamhetens faktiska kostnader.  
 
Eftersom både samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden 
berörs utav taxan skickas den på remiss där nämnderna har möjlighet 
att yttra sig över respektive ansvarsområde. Taxan beslutas av 
kommunfullmäktige. Nu gällande taxa antogs av kommunfullmäktige 
2016-10-24 § 75.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till taxa för plan- och byggverksamheten 2021-09-23 
Beslut KSAU 2021-09-21 
Tjänsteskrivelse 2021-09-27 
Beslut SBNAU 2021-10-01 § 88 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-21

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 149 Dnr 2021/314-1.3.1 
 

Taxa för prövning enligt plan- och 
bygglagen 
 
Beslut 
Arbetsutskottets beslutar att sända ut förslag till taxa för plan- och 
byggverksamheten på remiss till myndighetsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden. Yttranden ska inkomma senast den 12 
oktober 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till taxa för prövning enligt 12 kap. 10 § plan- och bygglagen 
har tagits fram utav tjänstepersoner på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s 
mall för PBL-taxa och syftar till att underlätta för både den sökande 
och handläggaren i de ärenden som berörs. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över och justerat taxan för 
bättre motsvara verksamhetens faktiska kostnader.  
 
Eftersom både samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden 
berörs utav taxan skickas den på remiss där nämnderna har möjlighet 
att yttra sig över respektive ansvarsområde. Taxan beslutas av 
kommunfullmäktige.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-14 
Förslag till taxa för plan- och byggverksamheten 2021-09-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Myndighetsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 

39



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa för prövning enligt  
plan- och bygglagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentets typ: Taxa 

Datum för antagande: 2021-xx-xx 

Beslut av: Kommunfullmäktige
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  2 Taxa för prövning enligt plan- och bygglagen 

 

Utgångspunkter 
Plan- och bygglagen ger möjligheter för myndighetsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen att ta ut en avgift i ärenden om 
plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta.   

Inledande bestämmelser  
1 § Denna taxa gäller avgifter för Lessebo kommuns prövning med mera enligt plan- 
och bygglagen och bestämmelser meddelade med stöd av lagen samt de EU-
bestämmelser som kompletteras av lagen. Denna taxa börjar gälla 1 januari 2022.  
 

Avgifter  
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  
 
A.  
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked,  
2. beslut om lov,  
3. tekniska samråd och slutsamråd,  
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,  
5. upprättande av nybyggnadskartor,  
6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och  
7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  
 
B.  
1.kostnad för upprättande av detaljplan när kommunen ger bygglov för nybyggnad 
eller ändring av byggnad eller för annan bygglovpliktig anläggning (enligt föreskrift 
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och den fastighet som bygglovet avser har nytta av 
planen  
2. kostnad för upprättande av detaljplaner  
 
3 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften per hel timme 1180 kr.  
 
4 § För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. Timavgift tas ut för nedlagd 
handläggningstid. Handläggningstid är den sammanlagda tid som varje 
tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 
såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt 
föredragning av beslut. Restid debiteras inte. Avgift tas ut med en hel timavgift för 
påbörjad handläggning. Därefter tas timavgift ut för varje påbörjad halvtimme 
nedlagd handläggningstid.  
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  3 Taxa för prövning enligt plan- och bygglagen 

 

5 § I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler 
enligt Svensk Standard SS 21054:2009.  
 
6 § Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den 
handläggningstid som har lagts ner i ärendet. 
 

Indexuppräkning  
7 § Vid ändring av taxa måste beslut tas av kommunfullmäktige. Ingen 
indexuppräkning sker automatiskt. En översyn utav taxan ska göras vartannat år.  
 

Avgift enligt tabell A – lov, anmälan mm  
8 § Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna i bilaga. I de fasta avgifterna 
ingår ett startbesked, ett slutbesked och i många ärenden ett tekniskt samråd, ett 
arbetsplatsbesök och ett slutsamråd. Om ett ärende kräver ytterligare samråd, besök 
med mera debiteras dessa enligt beloppen i bilagan.  
 
9 § För tidsbegränsat bygglov betalas samma avgift som för ett permanent bygglov 
för motsvarande åtgärd.  
 
10 § Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna ska avgift 
betalas i form av timavgift. 
 

Justering av avgift  
11 § Om ansökan omfattar både en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 
ingår allt i priset för bostadshuset. Detsamma gäller anmälningspliktiga åtgärder, om 
de ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset. Behövs mer än ett 
startbesked, slutbesked mm debiteras dessa enligt beloppen i bilagan.  
 
12 § För ansökan om att göra justeringar i ett gällande lov debiteras timavgift. 
 
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till åtgärdens art, omfattning, nedlagd 
handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt 
fall justeras eller efterskänkas. 
 

Avgift enligt tabell B - planbesked  
14 § Tabell B reglerar enbart kostnad för planbesked. Vid detaljplanuppdrag 
upprättas plankostnadsavtal med beställaren av detaljplanen. Plankostnadsavtalet 
skall vara utgå ifrån aktuell timdebitering. Beställaren står för hela kostnaden och 
ingen planavgift tas ut i samband med bygglov. Beställarens kostnad för detaljplan 
finansieras av marktaxan vid försäljning av den planlagda marken.  
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  4 Taxa för prövning enligt plan- och bygglagen 

 

Betalning av avgift  
15 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till Lessebo kommun med de villkor som 
anges i beslutet eller på fakturan. Avgift får tas ut i förskott. Avgiften beräknas efter 
den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende påbörjats men inte 
avslutats före denna taxa börjar gälla, får kommunstyrelsen ta betalt efter den nya 
taxan om det innebär en lägre avgift för den sökande.  

Återbetalning av avgift  
16 § Om bygglov inte utnyttjats kan sökanden begära tillbaka avgift för de delar av 
handläggningen av bygglovet som inte utförts. Återbetalning sker tidigast när 
bygglovet har upphört att gälla. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.  
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A

A 1

Avgift
A 1.1 Planenligt 23 600 kr

A 1.2 Avviker från detaljplan 27 140 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 29 500 kr

A 1.4 Planenligt 20 650 kr

A 1.5 Avviker från detaljplan 24 190 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 26 550 kr

A 1.7 Planenligt 15 340 kr

A 1.8 Avviker från detaljplan 17 700 kr

A 1.9 Utanför planlagt område 17 700 kr

A 1.10 Planenligt 7 670 kr

A 1.11 Avviker från detaljplan 10 030 kr

A 1.12 Utanför planlagt område 10 030 kr

A 1.13 Planenligt 15 340 kr

A 1.14 Avviker från detaljplan 17 700 kr

A 1.15 Utanför planlagt område 17 700 kr

A 1.16 Planenligt 7 670 kr

A 1.17 Avviker från detaljplan 10 030 kr

A 1.18 Utanför planlagt område 10 030 kr

A 1.19 Planenligt 12 390 kr

A 1.20 Avviker från detaljplan 14 750 kr

A 1.21 Utanför planlagt område 14 750 kr

A 1.22 Planenligt 5 310 kr

A 1.23 Avviker från detaljplan 7 670 kr

A 1.24 Utanför planlagt område 7 670 kr

A 1.25 7 080 kr

Ärendetyp
Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden 
av bostadshuset.

Ändring, utan tekniskt samråd

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder. I ärendetypen ingår även tillhörande 
lovpliktiga komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden 
av bostadshuset.

Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Ändring, med tekniskt samråd

Taxetabeller för lov, anmälan mm
För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna och timdebitering, 
se kommunens taxebestämmelser.

Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard, SS 
21054:2009.

Planenligt: Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet 
förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Avviker från detaljplan:  Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser 
eller en äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Utanför planlagt område: Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana 
äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare givet 
förhandsbesked.

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad  och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL.

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en 
och samma ansökan (gruppbebyggelse)

Med PBL  avses plan- och bygglagen (2010:900). 
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A 2

Avgift
A 2.1 Planenligt 25 370 kr

A 2.2 Avviker från detaljplan 28 910 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 31 270 kr

A 2.4 Planenligt 12 980 kr

A 2.5 Avviker från detaljplan 16 520 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 18 880 kr

A 2.7 Planenligt 28 910 kr

A 2.8 Avviker från detaljplan 32 450 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 34 810 kr

A 2.10 Planenligt 35 400 kr

A 2.11 Avviker från detaljplan 37 760 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 40 120 kr

A 2.13 Planenligt 41 300 kr

A 2.14 Avviker från detaljplan 43 660 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 44 840 kr

A 2.16 Planenligt 18 290 kr

A 2.17 Avviker från detaljplan 20 650 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 21 830 kr

A 2.19 Planenligt 8 260 kr

A 2.20 Avviker från detaljplan 10 620 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 11 800 kr

A 2.22 Planenligt 21 830 kr

A 2.23 Avviker från detaljplan 24 190 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 25 370 kr

A 2.25 Planenligt 9 440 kr

A 2.26 Avviker från detaljplan 11 800 kr

A 2.27 Planenligt 4 720 kr

A 2.28 Avviker från detaljplan 7 080 kr

A 2.29 Planenligt 19 470 kr

A 2.30 Avviker från detaljplan 21 830 kr

A 2.31 Utanför planlagt område 21 830 kr

A 2.32 Planenligt 8 260 kr

A 2.33 Avviker från detaljplan 10 620 kr

A 2.34 Utanför planlagt område 10 620 kr

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA)

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader

Fasadändring, med tekniskt samråd

Fasadändring, utan tekniskt samråd

Ärendetyp
Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA)

All övrig ändring, utan tekniskt samråd
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A 3

Avgift
A 3.1 2 950 kr

A 3.2 4 130 kr

A 3.3 1 180 kr

A 3.4 1 180 kr

A 4

Avgift
A 4.1 Timdebitering

A 4.2 Timdebitering

A 4.3 Timdebitering

A 4.4 Timdebitering

A 4.5 Timdebitering

A 4.6 Timdebitering

A 4.7 Timdebitering

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som 
a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är 
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har 
en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för 
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
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A 5

Avgift
A 5.1 Planenligt 10 620 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 12 980 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 12 980 kr

A 5.4 Planenligt 4 720 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 6 490 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 6 490 kr

A 5.7 Planenligt 8 260 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 10 620 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 10 620 kr

A 5.10 Planenligt 4 720 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 6 490 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 6 490 kr

A 5.13 Planenligt 4 720 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 7 080 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 7 080 kr

A 6

Avgift
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 4 720 kr

A 7

Avgift
A 7.1 4 720 kr

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av 
transformatorstation

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
utan tekniskt samråd

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
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A 8

Avgift
A 8.1 7 080 kr

A 8.2 3 540 kr

A 8.3 5 900 kr

A 8.4 4 720 kr

A 8.5 9 440 kr

A 8.6 4 720 kr

A 8.7 3 540 kr

A 8.8 2 360 kr

A 8.9 3 540 kr

A 8.10 1 770 kr

A 8.11 5 900 kr

A 8.12 3 540 kr

A 8.13 5 900 kr

A 8.14 4 130 kr

A 8.15 5 310 kr

A 8.16 4 130 kr

A 8.17 5 900 kr

A 8.18 3 540 kr

A 8.19 14 160 kr

A 8.20 7 080 kr

A 8.21 8 260 kr

A 8.22 4 720 kr

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, med tekniskt samråd

Ärendetyp

Anmälningspliktiga åtgärder

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, utan tekniskt samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt 
samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt 
samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt 
samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt 
samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd
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A 8.23 9 440 kr

A 8.24 5 900 kr

A 8.25 8 260 kr

A 8.26 4 720 kr

A 8.27 8 260 kr

A 8.28 4 720 kr

A 8.29 8 260 kr

A 8.30 4 720 kr

A 8.31 8 260 kr

A 8.32 4 720 kr

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd 
(ä d i tt f ll h i f k l tb d till tt f ll h i fGöra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a 
§ PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a 
§ PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 
PBL, med tekniskt samråd

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)
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A 9
Avgift

A 9.1 10 620 kr

A 9.2 4 720 kr

A 10
Avgift

A 10.1 11 800 kr

A 10.2 5 900 kr

A 11
Avgift

A 11.1 Inom planlagt område 4 720 kr

A 11.2 Utanför planlagt område 10 620 kr

A 12
Avgift

A 12.1 Timdebitering

A 13
Avgift

A 13.1 Timdebitering

A 14
Avgift

A 14.1 3 540 kr

A 14.2 2 360 kr
A 14.3 3 540 kr

A 15

Avgift

A 15.1 Inom planlagt område 5 900 kr

A 15.2 Utanför planlagt område 3 540 kr

A 15.3 Nybyggnadskarta. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm Inom planlagt område 8 260 kr

A 15.4 Utanför planlagt område 5 900 kr
A 15.5 Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta Inom planlagt område/Utanför 

planlagt område
1 180 kr

A 16

Avgift

A 16.1 Nybyggnad, 1-4 punkter Grovutstakning 4 720 kr

A 16.2 Tillbyggnad, 1-4 punkter Grovutstakning 4 720 kr

A 16.3 Tillägg per punkt utöver de fyra första Grovutstakning 590 kr

A 16.4 Tillägg per styck för extra utstakningstillfälle Grovutstakning 2 360 kr

Förhandsbesked

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Upprättande av nybyggnadskarta

Ärendetyp

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm

Utstakning

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Extra samråd

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Villkorsbesked

Ingripandebesked

Ingripandebesked

Extra arbetsplatsbesök, startbesked/slutbesked och samråd

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Extra startbesked eller slutbesked

Förhandsbesked

Villkorsbesked

Ärendetyp
Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd
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A 17

Avgift

A 17.1 I enlighet med tillämplig tabell

A 17.2 Timdebitering

A 18

Avgift

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

A 19

Avgift
A 19.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete 

i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

A 20
Avgift

A 20.1 Avskrivning Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

A 21
Avgift

A 21.1 Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte 
finns i någon av taxans övriga tabeller

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp
Avvisning

Ärendetyp

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 
någon av taxans övriga tabeller

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Avslag

Avskrivning
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B. 
B 5

Avgift

B  5.1 Planbesked kategori 1 (alla åtgärder som inte omfattas 
av kategori 2 eller 3)

5 900 kr

B 5.2 Planbesked kategori 2 (komplexa åtgärder eller 
åtgärder som kräver miljöbedömning)

10 620 kr

B 5.3 Planbesked kategori 3 (åtgärder som innebär mindre 
ändring eller mindre tillägg till gällande detaljplan, 
förlängning av genomförandetid för gällande detaljplan 
eller andra åtgärder av motsvarande komplexitet)

4 720 kr

Ärendetyp

Taxetabeller för planbesked
Planbesked
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-19

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 167 Dnr 2021/324-1.3.1 
 

Taxa för Lessebo kommuns prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att  
1. anta taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område. 
2. taxan börjar gälla från och med 1 januari 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till taxa för prövning enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för 
undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader har tagits fram utav tjänstepersoner på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s 
mall för miljötaxa och syftar till att underlätta för både den sökande 
och handläggaren i de ärenden som berörs. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott skickade 2021-09-21 ut förslaget på 
remiss till berörda nämnder och har efter det omarbetats enligt 
inkomna yttranden.  
 
Ärendet föredras av nämndsekreterare Neira Dedic och 
samhällsbyggnadschef Conny Axelsson. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2021-10-08  
Myndighetsnämndens yttrande 2021-10-11 
Förslag till taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 2021-09-14 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-10-12

 

 

Taxa för Lessebo kommuns prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område  
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att  
 
1. anta taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område. 
2. taxan börjar gälla från och med 1 januari 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till taxa för prövning enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för 
undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader har tagits fram utav tjänstepersoner på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s 
mall för miljötaxa och syftar till att underlätta för både den 
sökande och handläggaren i de ärenden som berörs. 
 

KSAU skickade 2021-09-21 ut förslaget på remiss till berörda 
nämnder och har efter det omarbetats enligt inkomna yttranden.  

Bakgrund 
Eftersom både samhällsbyggnadsnämnden och 
myndighetsnämnden berörs utav taxan skickade KSAU 2021-09-21 
ut förslaget på remiss. Nämnderna har haft möjlighet att yttra sig 
över taxan.  

 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnade följande yttrande: 

”Samhällsbyggnadsnämnden anser att 9 § i taxan ska ändras. Nämnden 
anser att ingen automatisk indexuppräkning bör ske utan istället föreslås 
följande skrivning: 

’Vid ändring av taxa måste beslut tas av kommunfullmäktige. Ingen 
indexuppräkning sker automatiskt. En översyn utav taxan ska göras 
vartannat år.’ 

Nämnden anser det bör tas fram en lättförståelig sammanfattning eller 
broschyr med de vanligaste avgifterna så att medborgarna lättare kan 
skaffa sig en uppfattning om vad tillsyn och tillstånd kostar. Nämnden 
anser även att det bör skrivas in i taxebestämmelserna att § 29 
(Nedsättning av avgift) kan åberopas av en medborgare som anser sig ha 
fått för hög avgift och att omprövning därför bör ske. Nämnden anser 
dessutom att alla U-verksamheter, inklusive skytteklubbar på U-nivå, ska 
gå in på timavgift istället för årlig avgift.” 

 

Myndighetsnämnden lämnade följande yttrande: 

”Myndighetsnämnden har inget att erinra” 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-10-12

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har omarbetat förslaget och 
lämnar nu vidare det till kommunstyrelsen.  

Nu gällande taxa antogs av kommunfullmäktige 2018-12-17 § 122. 
 
Beslutsunderlag 
SBN beslut 2021-10-08 §  
Myndighetsnämndens yttrande 2021-10-11 
Förslag till taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 2021-09-14 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 

 

 
 
Neira Dedic 
Nämndsekreterare, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Bilagor 
 
Taxa enligt miljöbalken antagen 2018-12-17 § 122 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-21

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 148 Dnr 2021/324-1.3.1 
 

Taxa för Lessebo kommuns prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända ut förslag till taxa för Lessebo 
kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område på remiss 
till myndighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Yttranden 
ska inkomma senast den 12 oktober 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till taxa för prövning enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för 
undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader har tagits fram utav tjänstepersoner på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s 
mall för miljötaxa och syftar till att underlätta för både den sökande 
och handläggaren i de ärenden som berörs.  
 
Eftersom både samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden 
berörs utav taxan skickas den på remiss där nämnderna har möjlighet 
att yttra sig över respektive ansvarsområde. Taxan beslutas av 
kommunfullmäktige.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-14 
Förslag till taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 2021-09-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Myndighetsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 113 Dnr 2021/153-1.3.1 
 

Yttrande i remiss angående taxa för 
Lessebo kommuns prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge svar enligt 
ärendebeskrivningen nedan.  

 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att 9 § i taxan ska ändras. 
Nämnden anser att ingen automatisk indexuppräkning bör ske utan 
istället föreslås följande skrivning: 
 
”Vid ändring av taxa måste beslut tas av kommunfullmäktige. Ingen 
indexuppräkning sker automatiskt. En översyn utav taxan ska göras 
vartannat år.” 
 
Nämnden anser det bör tas fram en lättförståelig sammanfattning 
eller broschyr med de vanligaste avgifterna så att medborgarna lättare 
kan skaffa sig en uppfattning om vad tillsyn och tillstånd kostar. 
Nämnden anser även att det bör skrivas in i taxebestämmelserna att § 
29 (Nedsättning av avgift) kan åberopas av en medborgare som anser 
sig ha fått för hög avgift och att omprövning därför bör ske. Nämnden 
anser dessutom att alla U-verksamheter, inklusive skytteklubbar på 
U-nivå, ska gå in på timavgift istället för årlig avgift.  
 
Bakgrund 
Remiss angående taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område inkom 2021-09-23 ifrån 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 
Förslag till taxa för prövning enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för 
undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader har tagits fram utav tjänstepersoner på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Taxan är framtagen enligt SKR:s 
mall för miljötaxa och syftar till att underlätta för både den sökande 
och handläggaren i de ärenden som berörs.  
 
Eftersom både samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden 
berörs utav taxan skickas den på remiss där nämnderna har möjlighet 
att yttra sig över respektive ansvarsområde. Taxan beslutas av 
kommunfullmäktige. Nu gällande taxa antogs av kommunfullmäktige 
2018-12-17 § 122.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 
Förslag på taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
2021-09-23  
Beslut KSAU 2021-09-21 
Tjänsteskrivelse 2021-09-27 
Beslut SBNAU 2021-10-01 § 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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Dokumentets typ: Taxa 

Datum för antagande: 2021-xx-xx 

Beslut av: Kommunfullmäktige
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  2 Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

 

Taxebestämmelser 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Lessebo kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom 
miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av 
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och 
varor, avfall och producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland annat enligt 26 
kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader. 

Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 
dispens eller undantag.  

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 
åtgärd, och  

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 
 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom 
miljöbalkens område överklagas,  

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 
 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av 
myndighetsnämnden. 

 
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna 
taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att 
avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 
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Timavgift 
6 § Avgiftsuttag sker:  

1) I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 
1 (fast avgift eller timavgift), 

2) i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 
tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift), 

3) i förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift), 
och  

4) enligt de andra grunder som anges i taxan. 
 
7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 
handläggningstid 1 180 kr. 
 
8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med 
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och 
kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.  
 
Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 
mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar 
tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
9 § Vid ändring av taxa måste beslut tas av kommunfullmäktige. Ingen indexuppräkning sker 
automatiskt. En översyn utav taxan ska göras vartannat år. 
 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 
10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som 
antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form 
av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timavgiften.  
 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 
 
11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den 
har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 
avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning måste ske 
vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden. 
 
12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av 
sökanden. 
 
13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en 
ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas. 
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14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen 
är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 
kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för 
kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för 
kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd. 
 
15 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma 
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna 
taxa. 
 

Avgifter för anmälningsärenden 
16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast 
avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, 
eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.  
 
Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 
som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 
taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg 
av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.  
 
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 
 
17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.  
 
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens 
kostnader för kungörelse i ärendet. 
 
18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma 
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna 
taxa. 
 

Avgift för återkommande tillsyn 
19 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som 
ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast 
årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 
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Industriutsläppsverksamhet 
20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20 
timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de 
industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2. 
 

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 
21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild 
ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den 
faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och 
denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 
förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning.  
 
Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott av den 
som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 
 

Avgift för regelbunden tillsyn 
22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller 
flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara 
timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett 
tillägg om 25 procent. 
 
23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda 
krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår 
av bilaga 3. 
 
24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt 
ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande. 
 
25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas 
från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till verksamhet 
meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, 
verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.  
 
Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs. 
 
26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska 
betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 
 

Avgift för tillsyn i övrigt 
27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt 
anges i taxebilaga 1. 
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28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, 
vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder 
tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den 
som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

 
Nedsättning av avgift 
29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna 
taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas av Myndighetsnämnden.  
 

Avgiftens erläggning 
30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Lessebo kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
 

Verkställighetsfrågor med mera 
31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt 
utsökningsbalken. 
 
32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska 
gälla omedelbart, även om det överklagas. 
 
33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas nämndens beslut om avgift till länsstyrelsen.  
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Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK

Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för jordbruksproduktion

1.30 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING 
AV FISK

5.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.40 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.50 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.60 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

11.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Malm och mineral

Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

13.70 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER

Verksamhetsgrupp Slakterier

15.30 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Rökeri

15.80 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.101 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter

15.125 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)
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Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

15.151 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter

15.180 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

15.200 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.220 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

15.240 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.260 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.280 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.310 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 
råvaror

15.340 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.360 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.10 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.90 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

20.91 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION

22.10 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

22.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE
VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier

Verksamhetsgrupp Gödselmedel

Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider

Verksamhetsgrupp Läkemedel

24.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.41 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Sprängämnen

Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

24.44 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.46 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.47 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.11 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

25.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.40 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.60 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.100 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.110 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.120 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter

26.150 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.160 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.180 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL

27.60 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
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27.140 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

28.25 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.40 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.71 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.90 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.95 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

31.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING

Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer

34.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

34.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Motorfordon

34.40 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan

34.50 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar

Verksamhetsgrupp Skeppsvarv
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

39.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.35 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.70 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.90 C 6
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

40.02 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen

40.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Kärnkraft

Verksamhetsgrupp Förbränning

40.60 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

40.70 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.100 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar

40.110 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

40.120 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Verksamhetsgrupp Hamnar

Verksamhetsgrupp Flygplatser

63.50 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

73.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

85.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.16 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande

90.430 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

90.251 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Avvattning

90.375 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

90.171 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Deponering

90.281 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.341 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning

Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning

90.230 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall

Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande

Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

90.520 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.60 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.110 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.120 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 
som uppkommit i egen verksamhet

90.391 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt 
1

H 6
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, är 
tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
1

H 3
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är 
tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 
1

H 3
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga, är 
tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 
2

H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3

H 6 För skolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3

H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3

H 3 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar.
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Taxebilaga 3

Bransch Verksamhet
Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Avgift

Djurhållning U Timavgift

Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för 
jordbruksproduktion

U Timavgift

FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK

U Timavgift

Berg, naturgrus och andra 
jordarter

U Timavgift

Råpetroleum, naturgas och 
kol

U Timavgift

Annan utvinningsindustri U Timavgift

JORDBRUK

UTVINNING, BRYTNING 
OCH BEARBETNING AV 
TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, 
MINERAL, BERG, 
NATURGRUS OCH ANNAT

Timavgift (efterskottsbetalning)
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Slakterier U Timavgift
Livsmedel av animaliska 
råvaror

U Timavgift

Rökeri U Timavgift
Livsmedel av vegetabiliska 
råvaror

U Timavgift

Kvarnprodukter U Timavgift
Livsmedel av kombinerade 
råvaror

U Timavgift

Mjölkprodukter U Timavgift

Annan livsmedelstillverkning U Timavgift

Foder av animaliska och 
vegetabiliska råvaror

U Timavgift

TEXTILVAROR U Timavgift

PÄLS, SKINN OCH LÄDER U Timavgift

TRÄVAROR U Timavgift
MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR

U Timavgift

FOTOGRAFISK OCH 
GRAFISK PRODUKTION

U Timavgift

KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk tillverkning U Timavgift

GUMMI- OCH PLASTVAROR U Timavgift

Glas, glasvaror och 
keramiska produkter

U Timavgift

Cement, betong, kalk, krita 
och gips

U Timavgift

Andra mineraliska produkter U Timavgift

STÅL OCH METALL U Timavgift
METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

U Timavgift

Motorer, turbiner och 
reaktorer

U Timavgift

Motorfordon U Timavgift

Maskinell bearbetning
U Timavgift

Gas- och oljeplattformar U Timavgift

FÖRBRUKNING AV 
ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

U Timavgift

HANTERING AV BRÄNSLEN 
OCH ANDRA KEMISKA 
PRODUKTER

U Timavgift

LIVSMEDEL OCH FODER

MINERALISKA PRODUKTER

METALLBEARBETNING
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Förbränning U Timavgift

Vindkraft U Timavgift

Värme- och kylanläggningar U Timavgift

VATTENFÖRSÖRJNING U Timavgift

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

U Timavgift

Annan trafikinfrastruktur U Timavgift

Hamnar U Timavgift

Flygplatser U Timavgift

LABORATORIER U Timavgift

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD U Timavgift
RENING AV 
AVLOPPSVATTEN

U Timavgift

Biologisk behandling U Timavgift

Deponering U Timavgift

Förbränning U Timavgift
Konvertering av smittförande 
avfall

90.382 C Timavgift

Lagring som en del av att 
samla in avfall

U Timavgift

Mekanisk bearbetning och 
sortering

U Timavgift

Uppgrävda massor 90.370 C Timavgift
Återvinning för 
anläggningsändamål

90.141 C Timavgift

92.20 C Timavgift

92.30 C Timavgift

92.2001 U Timavgift

TEXTILTVÄTTERIER U Timavgift

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER

U Timavgift

AVFALL

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR 
OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

GAS- OCH 
VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME 
OCH KYLA 

HAMNAR OCH 
FLYGPLATSER
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EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Bostäder m.m. 45 § FMH, punkt UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Undervisning, vård m.m. 45 § FMH, punkt UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Samlingslokaler m.m. 45 § FMH, punkt UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Hotell m.m. 45 § FMH, punkt UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Idrottsanläggningar, camping, 
bad m.m.

45 § FMH, punkt UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Lokaler för hygienisk 
behandling

45 § FMH, punkt UH Timavgift
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Bransch Verksamhet Tillsynsbehov
Prövn.-
nivå

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Lokaler för förvaring av djur Sporadiskt (tillsyn vid behov) UH

Sporadiskt tillsynsbehov
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-19

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 168 Dnr 2021/356-1.3.1 
 

VA-taxa 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan 
behålls oförändrad 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
För närvarande pågår arbetet med en kommunövergripande VA-plan. 
Planen skall ge underlag för framtida behov av VA-investeringar och 
därmed kan även behovet av framtida taxa beräknas. Med hänsyn till 
ovanstående föreslås att VA-taxan är oförändrad under 2022. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-10-08 enligt ovan samt 
gav VA-chef i uppdrag att ta fram ett förslag på en reviderad VA-taxa 
inför 2023.  
 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-10-08 § 112 
Förslag till VA-taxa 2021-08-30 
Tjänsteskrivelse 2021-09-27 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 112 Dnr 2021/140-1.3.1 
 

VA-taxa 2022 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att VA-

taxan behålls oförändrad år 2022. 
 ge VA-chef i uppdrag att ta fram ett förslag på en reviderad VA-

taxa inför 2023.  
 

Ärendebeskrivning 
För närvarande pågår arbetet med en kommunövergripande VA-plan. 
Planen skall ge underlag för framtida behov av VA-investeringar och 
därmed kan även behovet av framtida taxa beräknas. Med hänsyn till 
ovanstående föreslås att VA-taxan är oförändrad under 2022. 
 
Bakgrund 
Tekniska nämnden föreslog kommunstyrelsen 2016-09-19 § 52 att 
förbrukningstaxan och anläggningstaxan ska höjas med index, vilket 
medförde en 1,1 % höjning. Se beslutsunderlag ”Förslag till VA-taxa” 
för specifika avgifter. Därefter har taxan varit oförändrad, vilket 
föreslås för 2022 också. 
 
VA-taxan behandlades på arbetsutskottet i september. 
Arbetsutskottet återremitterade ärendet för vidare utredning då 
samhällsbyggnadschef Conny Axelsson och VA-chef Katarina 
Karlsson Palm hade bokat möte med en konsult för att diskutera en 
revidering utav taxan. Arbetsutskottet ansåg därför att nämnden 
skulle vänta med att ta beslut om taxan inför nästa år till dess att 
mötet ägt rum och förvaltningen haft möjlighet att utreda frågan 
ytterligare. 
 
Efter mötet kunde samhällsbyggnadschefen och VA-chefen konstatera 
att en revidering utav taxan är ett stort arbete som kräver gedigen 
planering och utredning. Därför föreslås att taxan behålls oförändrad 
2022 men att förvaltningen påbörjar arbetet med att revidera taxan 
efter årsskiftet.   
 
Beslutsunderlag 
Förslag till VA-taxa 2021-08-30 
Tjänsteskrivelse 2021-09-27 
Beslut SBNAU 2021-10-01 § 86 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Samhällsbyggnadsnämnden 

2021-09-27

 

 

VA-taxa 2022 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

VA-taxan behålls oförändrad år 2022. 
 ge VA-chef i uppdrag att ta fram ett förslag på en reviderad VA-

taxa inför 2023.  
 
Ärendebeskrivning 
För närvarande pågår arbetet med en kommunövergripande VA-
plan. Planen skall ge underlag för framtida behov av VA-
investeringar och därmed kan även behovet av framtida taxa 
beräknas. Med hänsyn till ovanstående föreslås att VA-taxan är 
oförändrad under 2022. 
 
Bakgrund 
Tekniska nämnden föreslog kommunstyrelsen 2016-09-19 § 52 att 
förbrukningstaxan och anläggningstaxan ska höjas med index, 
vilket medförde en 1,1 % höjning. Se beslutsunderlag ”Förslag till 
VA-taxa” för specifika avgifter. Därefter har taxan varit 
oförändrad, vilket föreslås för 2022 också. 
 
VA-taxan behandlades på arbetsutskottet i september. 
Arbetsutskottet återremitterade ärendet för vidare utredning då 
samhällsbyggnadschef Conny Axelsson och VA-chef Katarina 
Karlsson Palm hade bokat möte med en konsult för att diskutera 
en revidering utav taxan. Arbetsutskottet ansåg därför att 
nämnden skulle vänta med att ta beslut om taxan inför nästa år till 
dess att mötet ägt rum och förvaltningen haft möjlighet att utreda 
frågan ytterligare. 
 
Efter mötet kunde samhällsbyggnadschefen och VA-chefen 
konstatera att en revidering utav taxan är ett stort arbete som 
kräver gedigen planering och utredning. Därför föreslås att taxan 
behålls oförändrad 2022 men att förvaltningen påbörjar arbetet 
med att revidera taxan efter årsskiftet.   

 
Beslutsunderlag 
Förslag till VA-taxa 2021-08-30 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 
Katarina Karlsson Palm 
VA-chef, samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-19

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 170 Dnr 2020/163-4.2.1 
 

Aktualisering av översiktsplanen, LIS-plan 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att sända ut förslag 
till tematiskt tillägg till översiktsplanen, landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) på utställning. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2020 § 116 att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att aktualisera översiktsplanen 
för Lessebo kommun genom tematiskt tillägg avseende LIS-områden 
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) samt tätortsutveckling. 
Syftet med detta tematiska tillägg till översiktsplanen är att identifiera 
och peka ut ett antal strategiska områden i kommunen som är 
lämpade för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. För Lessebo 
kommun är det viktigt att tillskapa möjligheter till nya bostäder i 
attraktiva lägen som stärker service- och kollektivtrafikunderlaget, 
samt ge plats för näringar som kan bidra till såväl ökad turism som 
fler arbetstillfällen på vår landsbygd.  
Sammanlagt föreslås 7 LIS-områden vilka är spridda över hela 
kommunen och berör fem olika sjöar. LIS-planen visar kommunens 
önskan om en framtida användning av strandområden. Samtidigt ger 
den ett långsiktigt skydd av strand och vattenområden där frilufts- 
och naturområden inte äventyras. Planen kommer inte att vara 
juridiskt bindande, men ska vara vägledande vid prövning av 
dispenser från strandskyddet och underlag för kommunen i 
berörda frågor (i samband med förhandsbesked/bygglov eller 
detaljplan). 
 
Planarkitekt Sayf Noel redogör för ärendet och inkomna synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, beslut om utställning 2021-10-13 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Utsättningshandling 
Samrådsredogörelse 
Översvämningsbedömning för LIS-områdena 
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Aktualisering av översiktsplan 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att sända ut 
förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen, 
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) på utställning. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2020 § 116 att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att aktualisera 
översiktsplanen för Lessebo kommun genom tematiskt tillägg 
avseende LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) 
samt tätortsutveckling. 

Syftet med detta tematiska tillägg till översiktsplanen är att 
identifiera och peka ut ett antal strategiska områden i kommunen 
som är lämpade för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. För 
Lessebo kommun är det viktigt att tillskapa möjligheter till nya 
bostäder i attraktiva lägen som stärker service- och 
kollektivtrafikunderlaget, samt ge plats för näringar som kan bidra 
till såväl ökad turism som fler arbetstillfällen på vår landsbygd.  

Sammanlagt föreslås 7 LIS-områden vilka är spridda över hela 
kommunen och berör fem olika sjöar. LIS-planen visar 
kommunens önskan om en framtida användning av 
strandområden. Samtidigt ger den ett långsiktigt skydd av strand 
och vattenområden där frilufts- och naturområden inte äventyras. 
Planen kommer inte att vara juridiskt bindande, men ska vara 
vägledande vid prövning av dispenser från strandskyddet och 
underlag för kommunen i berörda frågor (i samband med 
förhandsbesked/bygglov eller detaljplan). 

 
Bakgrund 
Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 2021-03-19 
till och med 2021-05-18. Under samrådstiden har kommunen tagit 
emot 15 yttranden. Inkomna synpunkter resulterade i ett antal 
kompletteringar och revideringar av planen. LIS-planen har så 
långt möjligt tagit hänsyn till inkomna synpunkter och förbättrats 
utan att förändra själva ursprungstanken med förslaget. 
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Planförslaget föreslås nu skickas ut på utställning (granskning) 
enligt 3 kap. 12 § PBL. Under utställningstiden ges berörda 
sakägare såsom kommunmedborgare, myndigheter, 
organisationer, föroreningar ytterligare en chans att lämna 
synpunkter i form av utställningsyttranden. Efter granskningstiden 
som omfattar 2 månader sammanställs inkomna yttrande i ett 
granskningsyttrande och lämnas över till Kommunfullmäktige för 
antagande. 

 
Lagstöd 
PBL 3 kap ” Att ta fram översiktsplaner/tillägg”. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, beslut om utställning 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Utsättningshandling 
Samrådsredogörelse 
Översvämningsbedömning för LIS-områdena 

 
Sayf Noel 
Planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltning 
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Samrådsredogörelse 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 
Ett tematiskt tillägg till översiktsplan för Lessebo 

kommun 2018 

 

 

Utställningshandling: 2021-11-09 

Diarienummer: KS 2020/163 

Författare: Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beställare: Kommunstyrelsen 
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2. Vad är en samrådsredogörelse 
Samrådsredogörelse ingår som en bilaga till utställningsversionen av LIS-planen. 

Syftet med en samrådsredogörelse är att beskriva hur samrådet har bedrivits 

och visa vilka förändringar som föranletts av samrådet. En samrådsredogörelse 

ska även bemöta och redovisa synpunkter som inkommit. Ansvariga politiker och 

tjänstepersoner har läst och diskuterat de inkomna yttrandena. I denna 

samrådsredogörelse presenteras synpunkterna tillsammans med kommunens 

ställningstagande i det fortsatta planarbetet.  

3. Samrådets genomförande 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, tillägg till översiktsplanen för Lessebo 

kommun har varit föremål för samråd under perioden 19 mars – 18 maj 2021, 

enligt 4 kap. 6 § Plan- och bygglagen (PBL). Till planen har en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats och denna har varit sänd på 

samråd under samma tid enligt 6 kap. 14 § Miljöbalken (MB).  

Förslaget skickades till myndigheter, organisation, föreningar, grannkommuner, 

kommunala nämnder och enskilda i övrigt som bedömts ha väsentligt intresse av 

förslaget. Avsikten med samrådet är att synpunkter under samrådstiden ska 

kunna bidra med ytterligare kunskap samt ge möjlighet till insyn och påverkan.  

Information om samråd för LIS-planen har skett genom annonser i tryckt media 

samt anslag på kommunens anslagstavla och kommunens hemsida; 

www.lessebo.se/oversiktsplanering. På grund av rådande omständigheter (Covid-

19) har möjligheten till diskussion begränsats. Att engagera kommuninvånarna 

är en stor utmaning och kommunen jobbar med ett ständigt utvecklingsarbete 

inom det området.  

4. Vad händer efter samrådet? 
Synpunkterna från samrådet används för att vidareutveckla översiktsplanen. 

Därefter ställs den nya versionen ut ytterligare en gång och under 

utställningstiden ges ytterligare en chans att lämna synpunkter i form av 

utställningsyttranden. När utställningen är genomförd kompletteras handlingarna 

ännu en gång och därefter antas LIS-planen av kommunfullmäktige i Lessebo 

kommun.  

5. Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under samrådstiden har kommunstyrelsen tagit emot 15 yttranden, vilka 

redovisas och kommenteras nedan.  

1. Länsstyrelsen 

Inledning 

Lessebo kommun har till Länsstyrelsen i Kronobergs län översänt förslag till 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), tematiskt tillägg till översiktsplan 

för Lessebo kommun 2018. Enligt 3 kap. 10 § PBL ska länsstyrelsen vid samråd 

om översiktsplan särskilt: 
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• Ta till vara och samordna statens intressen 

• Tillhandhålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om 

sådana allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn bör tas till vid beslut 

om användning av mark- och vattenområden 

• Verka för att sådana frågor om användningen av mark- och 

vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett 

lämpligt sätt  

• Verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn 

till människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning 

och erosion 

I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat 

synpunkter på förslaget till översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden 

över planförslaget har inkommit från Skogsstyrelsen, Luftfatsverket (LFV), 

Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och 

Trafikverket. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom. 

Sammanfattande synpunkter 

Ambitionen har varit att peka ut LIS-områden i närheten av tätorter och utveckla 

landsbygden genom att stärka befintlig service, infrastruktur och kollektivtrafik 

med mera. Kommunens definition är att hela Lessebo kommun är att betrakta 

som landsbygd. Planförslaget omfattar sammantaget sju LIS-områden för 

bostadsändamål, verksamheter samt turism och friluftsliv. 

Länsstyrelsen ser positivt på att Lessebo kommun tar fram ett tematiskt tillägg 

som behandlar kommunens LIS-områden i ett samlat grepp och att detta tar 

hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden. Det är också positivt att 

kommunen lyfter fram sjöar som inte anses passande för landsbygdsutveckling 

och tydligt motiverat varför de inte anses lämpliga. Länsstyrelsen anser att 

kommunens övergripande målsättningar och urvalskriterier utgör en bra grund 

för vad som bör tas hänsyn till vid en strandnära etablering. Vissa kriterier 

saknas dock och några förslag behöver förtydligas. Dessutom bör bland annat 

följande beaktas; 

LIS-område 3. Strömbergshyttan, berörs av två förorenade områden. Eventuella 

markundersökningar kan komma att medföra begränsningar av områdenas 

utvecklingsmöjligheter. 

Två LIS-områden ligger nära Lessebo pappersbruk, område 4. Ekebacken, samt 

område 5. Djurhultsbro. Skyddsavstånd avseende buller och andra störningar 

måste följas. 

Flera LIS-områden berör nyckelbiotoper. Det behöver framgå tydligt att 

nyckelbiotoper inte ska ingå i LIS-områdena. Det är också viktigt att platsen för 

var den sällsynta Strandjordtungan påträffats synliggörs (LIS-område 1). 

LIS-områdenas avgränsning inkluderar även mark som inte omfattas av 

strandskydd. Länsstyrelsen anser att det behöver framgå tydligt vilka delar av 

föreslagna utvecklingsområden som omfattas av strandskydd, då 

strandskyddsbestämmelserna endast gäller inom strandskyddat område. 
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Kommunen behöver också redogöra för hur LIS-områdena kan komma att 

påverkas av framtida klimatförändringar och tydligare beskriva hur områdena 

kan komma att påverkas av exempelvis ihållande skyfall och översvämning. 

Planförslaget behöver kompletteras med prognoser för framtida 

klimatförändringar. De geologiska och geotekniska förutsättningarna bör också 

redovisas. 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma att en god vattenkvalitet måste upprätthållas 

inom kommunen och att LIS-områden som berör vattenskyddsområden behöver 

ges extra tydliga restriktioner. Länsstyrelsen vill även informera om att 

strandskyddsbestämmelserna nu är under bearbetning och att de kan komma att 

ändras avseende omfattning och tillämpning. Mer information finns på 

Naturvårdsverkets hemsida; 

http://www.strandskyddsdelegationen.se/nyheter/naturvardsverket-om-nya-

strandskyddsregler/ 

Koppling till gällande översiktsplan 

Kommunens LIS-områden redovisas som ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 

för Lessebo kommun 2018. Avsikten är att tillägget ska arbetas in i 

översiktsplanen då denna aktualiseras. Länsstyrelsen ser det som positivt att de 

målsättningar som anges för översiktsplanens LIS-områden nu fått mer utförliga 

beskrivningar. Detta underlättar den praktiska användningen vid kommande 

prövningar. 

I gällande översiktsplan anges att byar som ligger på ett förhållandevis kort 

avstånd från de fyra samhällena Hovmantorp, Kosta, Lessebo och Skruv är mer 

attraktiva som LIS-områden. Syftet är att stärka det befintliga underlaget för 

exempelvis service, kommunikationer, fiberutbyggnad, vatten och avlopp och 

elförsörjning. Samma kriterier finns med i föreliggande planförslag, men 

beskrivningarna har utökats, fått större relevans och större tyngdpunkt på att 

LIS-områdena ska vara långsiktigt hållbara och ha tåliga ekosystem. Därtill 

redovisas sjöar som inte anses lämpliga som LIS-områden.  

Tillägget till översiktsplanen har en bättre stomme och mer utvecklade motiv till 

valet av områden, då de bland annat bygger på underlag från 

Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen samt information 

från Artdatabanken. Föreslagna LIS-områden är fortfarande sju till antalet, men 

områdena har omarbetats och fått förändrad karaktär. 

Avgränsning och övergripande ställningstaganden  

Lessebo kommun betraktar hela kommunen som landsbygd. Därmed räknas 

även centralorten Lessebo som landsbygd. Vad som ska definieras som 

landsbygd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen, sker i en dialog mellan 

kommunen och länsstyrelsen (prop. 2008/09:119 s. 63–64). 

Lessebo kommun har allt som allt en lantlig karaktär med flera gamla bruksorter. 

LIS-planen syftar till att stärka hela kommunens utveckling genom att stödja 

kulturarvet och bygga vidare på befintlig service, infrastruktur, företagande och 

turism i attraktiva lägen på ett långsiktigt hållbart sätt. Länsstyrelsen har inget 

att erinra mot kommunens definition av landsbygd. 
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Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att LIS-områden nära befintlig 

infrastruktur, kollektivtrafik och service kan stärka hela kommunens utveckling. 

För de LIS-områden som inte ligger i anslutning till ett samhälle, behöver 

motivet till hur de kan bidra till landsbygdsutveckling vara extra tydlig. 

Exempelvis avseende hur området kan bidra till att öka besöksnäringen i 

Glasriket. Tillägget till översiktsplanen är strukturerat och tydligt redovisat och 

lyfter fram viktiga aspekter som bör tas hänsyn till vid planering av 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Överprövningsgrundande frågor 

Riksintressen enligt 3 och 4 kap Miljöbalken (MB) 

I översiktsplanen ska det framgå hur kommunen avser att tillgodose de 

redovisade riksintressena. Kommunen anger att områden som omfattas av 

Natura 2000 och riksintresse för naturvård undantas. Däremot berörs några 

andra områden av riksintresse. 

Kulturmiljö av riksintresse enligt 3 kap 6 § MB 

Tre av de sju utpekade LIS-områdena ligger i anslutning till kulturmiljöer av riks 

intresse, LIS-områdena 4, Ekebacken, gränsar till riksintresset Lessebo [G 31] 

och utgörs i denna del av Läseboda bytomt. Område 5, Djurhultsbro är beläget 

ca 200 meter från samma riksintresse [G 31] och utgörs här av disponentvillan 

för bruket samt av egnahemsområdet i Djurhult. Område 6, Blå- och Iglagöl, 

gränsar till riksintresset Kosta [G 32] och utgörs i denna del av 

glasbruksområdet och bostäder från perioderna 1888–1930 samt 1930–1960. 

Bland de sistnämnda finns Bruno Mathssons glashus i Kosta, som också är ett 

byggnadsminne. 

Länsstyrelsen påminner om att de geografiska gränserna för ett riksintresse inte 

ska ses som absoluta, då även förändringar i anslutning till riksintresset kan 

komma att påverka riksintresset som helhet. Kulturmiljöer av riksintresse enligt 

3 kap. 6§ MB ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

skada kulturmiljön. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning av att det 

bör göras ytterligare kulturmiljöutredningar i detaljplaneskedet för område 6, 

Ekebacken. Länsstyrelsen ser det som mycket positivt att kommunen har för 

avsikt att ta fram ett gestaltningsprogram i samband med detaljplaneläggningen 

och på intentionen att minska negativ påverkan på riksintressenas värden. 

Kommunikationer av riksintresse enligt 3 kap 8 § MB 

Vägar 

Riksväg 25 är av riksintresse med anledning av att den är en viktig 

tvärförbindelse mellan vägarna E6, E4 och E22. LIS-område 3, 

Strömbergshyttan, föreslås i direkt förbindelse till riksväg 25. Vid exploatering av 

LIS-området i Strömbergshyttan gäller en mycket restriktiv hållning till nya 

anslutningar. LIS-området måste planeras så att planområdet inte sträcker sig 

över riksväg 25 eller dess vägområde. Kontakt med Trafikverket ska ske i god tid 

före genomförandet, för godkännande av möjliga placeringar och 

detaljutformning för anslutningar. 
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Luftfart 

LFV vill påminna om att alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, 

skyltar, konstverk, byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark- eller 

vattenytan skall remitteras till LFV. Detta gäller oavsett position på svenskt 

territorium. Befinner sig objektet till havs eller i insjö skall även Kustbevakningen 

i Karls-krona remitteras. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny 

prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om 

ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap Miljöbalken (MB) 

I en översiktsplan ska kommunen redovisa hur kommunen avser att följa 

gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap. miljöbalken. Det bör också 

framgå vilka områden som omfattas av risken för att någon miljökvalitetsnorm 

överskrids. Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås i planförslaget 

medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB följs. MKN för vatten kan dock förtydligas 

ytterligare. 

Vatten  

Kommunen konstaterar att nästan alla LIS-områden berörs av sjöar och 

vattendrag med miljökvalitetsnormer. I samband med beskrivningen av de 

områden som berörs, bör det framgå hur hänsyn ska tas till 

vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer. 

För att det ska bli tydligt och lätt att se vilka vattenförekomster som behöver tas 

hänsyn till, rekommenderar Länsstyrelsen att LIS-planen kompletteras med 

kartmaterial från Vatten Informationssystem Sverige (VISS). 

https://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?ViewType=0&q=lessebo&s=S%

C3%B6k  

Mellankommunala frågor 

Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning 

som berör andra kommuner samordnas på lämpligt sätt. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Översvämning klimatanpassning, ras och skred 

Hela Lessebo kommun ligger över högsta kustlinjen, den dominerande jordarten 

är därmed morän. Enligt SGU:s jordartskarta förkommer även områden med torv 

och isälvsmaterial inom de utpekade strandområdena. Förhållandena är generellt 

gynnsamma ur ett geotekniskt säkerhetsperspektiv men i sluttande terräng eller 

i strandnära lägen kan det finnas risk för erosion och ras i jord och berg. 

Inför framtagande av gällande översiktsplan lämnade SGI bland annat 

synpunkter om att de geologiska och geotekniska förutsättningarna bör 

redovisas. Dessa synpunkter kvarstår. 

I Länsstyrelsens rapport Översvämningskänsliga områden i Kronobergs län 

(2010) redovisas fem områden i Lessebo kommun som är utsatta för 

översvämning. Några av dessa sammanfaller med föreslagna LIS-områden. 
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Riskerna för dessa områden bör redovisas, samt förslag till eventuella åtgärder 

för att förhindra översvämning. Det bör även tas hänsyn till släntstabilitet. 

Byggande i strandnära lägen innebär generellt en högre risk för översvämning 

vid höga flöden. LIS-planen behöver också kompletteras avseende framtida 

klimatanpassningsaspekter. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver göra en 

bedömning av hur skyfall och höga flöden i sjöarna och vattendragen kan 

komma att påverkas såväl idag, som av framtida klimatförändringar.  

SGU konstaterar att det saknas bedömningar av georisker och markförhållanden 

kopplat till ett förändrat framtida klimat och klimatanpassning. Referenser och 

information bifogas med myndighetens yttrande. 

Länsstyrelsen anser att planen behöver komplettas med en vägledning för hur 

klimatrelaterade risker ska hanteras i den fortsatta planeringen. Det behöver 

också framgå vilka underlag som använts vid kommunens bedömning och 

klarläggas hur nya bedömningar är tänkt att arbetas in och samordnas med de 

ställningstaganden som finns i nuvarande översiktsplan. 

Förorenad mark 

LIS-planen bör innehålla en kartläggning av förorenade och potentiellt 

förorenade områden. Dessa bör om möjligt pekas ut på karta eller beskrivas.  

LIS-område 3, Strömbergshyttan, berörs av två förorenade områden enligt läns 

styrelsens databas för misstänkt förorenade områden (EBH-stödet); Studioglas 

Strömbergshyttan samt Strömbergshyttan Lindefors. Eventuella 

markundersökningar samt åtgärder kan behöva utföras innan marken blir lämplig 

för byggnation.  

Strömbergshyttan (Lindefors) har riskklass 1 vilket betyder mycket stor risk för 

människors hälsa och/eller miljön. Området finns med på länsstyrelsens 

prioriteringslista över de mest förorenade områdena i länet (på plats 5 oktober 

2020).  

Studioglas Strömbergshyttan (fastigheten Linneskruv 1:53) saknar riskklassning, 

men har identifierats som ett misstänkt objekt. Området misstänks vara 

förorenat då det bland annat funnits en verksamhet som använt bly i sin 

produktion. 

Störningar från verksamheter 

Länsstyrelsen påpekade i sitt granskningsyttrande av Lessebo översiktsplan 

2018-02-07 att nya bostadsområden vid Djurhult kan komma i konflikt med 

verksamhetsområdet för Lessebo pappersbruk. Pappersbruket är en 

tillståndspliktig så kallad A-anläggning, vilket medför att det krävs ett 

skyddsavstånd till pappersbruket. Pappersbruket är beläget ca 1 km från 

Djurhultsbro (fågelvägen) samt ca 1,5 km från Ekebacken. Aspekter som 

bullerstörningar och andra störningar som ljus, lukt, damning och andra utsläpp 

till luft kan behöva beaktas. 
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Rådgivande synpunkter gällande övriga allmänna intressen enligt 2 kap Plan- och 

bygglagen (PBL) 

Nationella och regionala mål, planer och program 

Fyra av de utpekade LIS-områdena ligger inom eller i anslutning till områden i 

det regionala kulturmiljöprogrammet. Det gäller område 2, Sydvästra 

Hovmantorp, område 4, Ekebacken, område 5, Djurhultsbro samt område 6, Blå-

och Iglagöl. Att ett område finns med i ett regionalt kulturmiljöprogram innebär 

inte att det finns ett juridiskt skydd utan är enbart att betrakta som ett 

kunskapsunderlag med utpekade bevarandevärda områden och övergripande 

riktlinjer. Kommunen behöver ta ställning till dessa miljöer och ta fram egna 

riktlinjer och skyddsbestämmelser. 

Sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsfrågor 

Barnperspektivet  

Barnkonventionen (Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

(2018:1197), blev svensk lag år 2020, efter att Lessebo kommuns översiktsplan 

antagits. Översiktsplanen, såväl som LIS-planen, saknar en bedömning av 

barnperspektivet.  

Lagen innebär ett förtydligande av att barns rättigheter ska beaktas vid 

avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser och ärenden som rör 

barn. Ett par av barnkonventionens grundprinciper är att vid alla åtgärder som 

rör barn, ska barnets bästa komma i främsta rummet (artikel 3) och att alla 

barns åsikter ska tillmätas betydelse utifrån barnets ålder och mognad (artikel 

12). För artikel 12 innebär det att barn ska beredas möjlighet att höras, antingen 

direkt el-ler genom företrädare, i alla domstols- och administrativa förfaranden 

som rör barnet. Det är därför viktigt att beakta barnens möjligheter att 

självständigt ta sig till exempelvis skola och andra målpunkter i den fortsatta 

planeringsprocessen. 

Trafik- och bebyggelseutveckling 

LIS-planen har en genomtänkt form av förtätning då det i flera fall finns bostäder 

eller verksamheter med goda möjligheter att ansluta till ett befintligt vägnät. 

Planen har även en hållbar struktur avseende kopplingar mot samhällsservice 

och kollektivtrafikförsörjning, vilket är viktiga aspekter för den framtida 

utbyggnaden. 

Eftersom samhällets resurser för utbyggnad av infrastruktur är begränsad och 

planering och exploatering av nya områden ska ske så samhällsekonomiskt 

effektivt som möjligt, bör åtgärder och medel samordnas i en 

utbyggnadsstrategi. 

Kommunen behöver redovisa hur trafikalstring och flödesfördelning beräknas ske 

till följd av föreslagen exploatering. Det behöver framgå hur det omgivande 

vägnätet kan komma att påverkas och vilka åtgärder som kan komma att krävas 

på det statliga vägnätet och dess anslutningar. 
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Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar som sker till följd av en 

exploatering, ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. Vid en större 

exploatering utan kollektivtrafikanslutning bör möjligheterna till GC-vägar ses 

över. 

Trafikverket har en mycket restriktiv hållning avseende nya anslutningar till 

vägar med krav på hög framkomlighet, det så kallade värnande vägnätet. 

Planområden bör inte omfatta följande statliga vägar; väg 834 - Fiskesbro ut mot 

Ormeshaga, Väg 25 - Strömbergshyttan, Väg 838 - Ekebacken, Väg 25 - 

Djurhultsbro samt Väg - 823 - Sydöstra Skruv. Kommunen ansvarar för att 

Trafikverket hörs i varje enskilt fall vid LIS-planens genomförande. 

Vattenförsörjning och vattenskydd 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen avser ta hänsyn till 

vattenskyddsområden. Även små dricksvattenresurser kan vara mycket 

värdefulla i områden utan-för det kommunala dricksvattennätet. 

I LIS-planen anges att tre av de föreslagna områdena berörs av 

vattenskyddsområden. Vattenskyddsområdena behöver ses över, då 

Länsstyrelsen identifierat ytterligare ett område som berörs. LIS-område 2, 

Sydvästra Hovmantorp ligger inom ”Hovmantorp vattenskyddsområde” (Skyddad 

natur naturvardsverket.se) 

Länsstyrelsen vill också uppmärksamma att LIS-område 7, Sydöstra Skruv 

omfattas av grundvattenförekomsten ”Salebodaåsen, Skruv Södra” 

(https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA78305338) 

Vattenförekomsterna med tillhörande miljökvalitetsnormer bör läggas till under 

de punkter med intressen som ska tas hänsyn till. Se mer om detta under 

rubriken Miljökvalitetsnormer.  

LIS-planen bör kompletteras med uppgifter om länets vattenförsörjningsplan 

(Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län – Huvudrapport, 2012). 

Kulturhistoriska värden och god bebyggd miljö 

Fornlämningar enligt Kulturmiljölagen  

Handläggningen av fornlämningar styrs av kulturmiljölagen (KML). Inför varje 

exploatering krävs samråd enligt KML, vilket kan medföra en omfattande 

arkeologisk process. De arkeologiska insatserna kan bli en betydande del av 

exploateringen, därför bör denna process sättas igång i ett tidigt skede och till 

viss del löpa vid sidan av tillstånd och prövning enligt MB och PBL. 

Fornlämningar som skyddas enligt 2 kap. KLM är lämningar efter människors 

verksamhet under forna tider som tillkommit genom äldre tiders bruk, före år 

1850, och som är varaktigt övergivna. Länsstyrelsen kan i enskilda fall besluta 

om att fornlämningsförklara en yngre lämning, om det finns särskilda skäl med 

hänsyn till dess kulturhistoriska värde. 

Länsstyrelsen tar ställning till berörda fornlämningars bevarandevärde i samband 

med tillståndsansökningar. Tillstånd till ingrepp ges i de flesta fall, men villkoras 
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med krav på arkeologiska undersökningar. Länsstyrelsen kan också neka tillstånd 

till ingrepp, om lämningen är av sådan art och betydelse att den bör bevaras. 

Mot bakgrund av ovanstående är det väsentligt att landskapsanalyser och 

konsekvensbeskrivningar även omfattar kulturmiljöer och fornlämningar. 

Uppgifter om kända forn- och kulturlämningar i kulturmiljöregistret finns att tillgå 

via Riksantikvarieämbetets webbplats Fornsök; www.raa.se. Uppgifterna 

uppdateras fortlöpande. Fornminnesregistret innehåller inte en fullständig bild av 

fornlämningssituationen utan ska ses som ett planeringsunderlag inför 

exploateringar. 

Naturmiljö och områdesskydd 

Kommunen har tagit ett helhetsgrepp om föreslagna LIS-områden och redovisar 

en avgränsning av områden som ligger utanför strandskyddade områden. Det 

finns mycket mark inom föreslagna LIS-områden som inte omfattas av 

strandskydd. Länsstyrelsen anser att det är en bra strategi för att ge en 

helhetsbild av kommunens utbyggnadsplaner. Det behöver dock framgå tydligt 

vilka delar av de före-slagna utvecklingsområdena som omfattas av strandskydd, 

eftersom bestämmelserna enligt 7 kap. MB endast gäller inom strandskyddat 

område. Rottnen har ett utvidgat strandskydd med 200 meter på land och 100 

meter ut i vattnet. Marken är idag obebyggd. Det krävs goda motiveringar till 

varför det är lämpligt med byggnation inom strandskyddat område och till varför 

alternativ mark inte anses lika lämplig att bygga på. 

LIS-område 1. Fiskesbro ut mot Ormeshaga, är beläget nära den plats där den 

sällsynta Strandjordtungan påträffats. Det är viktigt att platsen för var 

strandjordtungan är påträffad synliggörs.  

Flera av de föreslagna LIS-områdena berör eller ligger nära nyckelbiotoper vilket 

också framgår av planförslaget. Se Skogsstyrelsens bifogade beskrivningar;        

N 5476 – 1996 (område 2), N 2651 – 1995 (område 3), N 3534 – 2014 och       

N 6550 – 1996 (område 4) samt N 6552 – 1996 (område 5). 

Det är positivt att LIS-område 3, Strömbergshyttan inte planeras utökas norrut 

mot nyckelbiotopen samt att LIS-område 4, Ekebacken inte planeras utökas 

söderut där det finns två mindre nyckelbiotoper. 

Skogsstyrelsen vill fästa uppmärksamheten på att det är viktigt att det finns ett 

säkerhets-, och hänsynsavstånd till samtliga nyckelbiotoper/objekt med 

naturvärden, särskilt avseende LIS-område 2, Sydvästra Hovmantorp, där 

nyckelbiotopen ligger i direkt anslutning till området. Detsamma gäller för LIS 

område 5, Djur-hultsbro. Det behöver framgå tydligt att nyckelbiotoperna inte 

ska ingå i LIS-området. Naturvärdena kan påverkas negativt om 

byggnationsåtgärder med mera utförs nära ett känsligt område. Trädens 

rotsystem har ett lika stort omfång som trädets krona. 

Det kan även finnas fler oidentifierade nyckelbiotoper i området. Skogsstyrelsens 

GIS-data uppdateras kontinuerligt och det är för viktigt att undersöka 

kartunderlagen med jämna mellanrum. Aktuella uppgifter om miljövärden i 

skogen, exempelvis nyckelbiotoper och skyddade skogsområden finns på 

www.skogsstyrel-sen.se/skogensparlor 
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Inom skyddade områden tillåts ingen exploatering. Inom biotopskyddsområden 

kan åtgärder tillåtas om särskilda skäl föreligger, det finns då möjlighet att söka 

dispens. Ett naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal med markägaren om att 

bevara natur-värden, vilket innebär att viss ersättning har utgått från staten för 

ett begränsat område. Om ett naturvårdsavtal tas i bruk för exploatering går 

naturvärden till spillo. I dessa fall sker kompensation till Skogsstyrelsen. 

Jordbruksmark 

Kommunen anger att viss jordbruksmark kan vara lämplig för exploatering av 

strandnära bebyggelse. Om brukningsvärd jordbruksmark föreslås tas i anspråk 

för ny bebyggelse, behöver det finnas en tydlig motivering till varför alternativa 

lokaliseringar inte är möjliga, utifrån Miljöbalkens 3 kap. 4 § MB. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Länsstyrelsens synpunkter noteras och kommer att beaktas i möjligaste mån.  

Detaljkartorna har ändrats och förtydligats så att det framgår tydligt var 

strandskyddet faktiskt måste hanteras. LIS-områden utgör nu de röda 

skrafferade ytorna i kartorna för att tydliggöra vilket område som avses. I 

samband med detta har nya avgränsningar av LIS-områden gjorts, en del har 

minskats ner i omfattning medan andra tillkommit. Detta har gjorts för att få till 

en hållbar helhet av området. Inom LIS-utredningsområdenas avgränsning har 

även utredningsområden utanför strandskydd markerats för att ge en bättre 

helhetsbild av tänkbar utveckling.  

Till varje LIS-område finns också en rubrik som berättar vad området är tänkt 

till, detta är kommunens intentioner. 

En kartering av klimat- och översvämningsrisken för skyfall har tagits fram efter 

samrådet för att säkerställa hur de sju LIS-områdena kan komma att påverkas 

vid en översvämning och hur översvämningsriskens konsekvenser hanteras. 

Översvämningskartering kommer redovisas som bilaga. Vid detaljplanering i 

områden som riskerar att översvämmas ska bestämmelser om 

klimatanpassningsåtgärder anges för att säkra byggnader, vägar och annan 

infrastruktur. Utgångspunkten är att skydd till angivna nivåer sker genom 

höjdsättning. I andra hand kan skydd ske via tekniska skydd i form av vallar och 

barriärer som stänger ute vatten eller genom att byggnader utformas för att tåla 

en översvämning.  

Planhandlingarna kompletteras med en översiktlig beskrivning om risk för ras, 

erosion och skred. Markerna i Lessebo kommun är generellt relativt stabila 

moränmarker. Alla LIS-områden är utpekade utifrån att kriterier kring risk för ras 

och skred uppfylls. Mer detaljerad prövning görs för varje byggnation i 

efterföljande planläggnings- och bygglovsprocess.  

Beskrivningarna för varje LIS-område gällande naturvärden, kulturvärden och 

friluftsvärden bearbetats och utvecklats. Vid en eventuellt framtida exploatering 

krävs eventuellt mer detaljerade utredningar (naturvärdesinventering, 

arkeologiska utredning med mera) inom varje område som ska exploateras enligt 

LIS-planen.  

98



13(24) 

2021-11-09 

Dnr: KS 2020/163 

Kartan över LIS-området ”Fiskebro ut mot Ormeshaga” kompletteras med 

förtydligande kring vart Strandjordtunga finns. 

LIS-områden är avgränsade så att det inte omfattar angränsande 

biotopsområden.  

LIS-planen kompletteras med beskrivning av förorenade områden och alla 

områden som är förorenade måste, och kommer att, saneras innan någon 

byggnation är möjlig. 

Miljökvalitetsnormer för vatten för varje LIS-område har tydliggjorts. 

Kontakt med Trafikverket ska ske i god tid före genomförandet, för godkännande 

av möjliga placeringar och detaljutformning för anslutningar. Utredningar görs 

vid behov i samband med detaljplanering av området.  

Barnperspektivet har beaktats och finns beskrivet i LIS-planen. 

Två av LIS-områdena tar i viss mån jordbruksmark i anspråk. I LIS-planen ges 

tydliga rekommendationer; för att ta jordbruksmarken i anspråk för bebyggelse 

krävs att den behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och att 

detta behov inte kan tillgodoses på annan mark. Motiveringar och resonemang 

rörande exploatering på jordbruksmark krävs och hänskjuts till 

detaljplaneskedet, där motivering till att strandskyddet ska upphävas sker. 

Sådana ställningstaganden kräver noggrannare studier av respektive områdes 

specifika förutsättningar än vad som kan anses rimligt inom ramen för ett LIS-

planarbete. 

Övriga synpunkter noteras.  

2. Trafikverket 

Övergripande synpunkter 

Trafikverket har ingen erinran mot planen på utbyggnad i strandnära lägen i ett 

övergripande perspektiv men vill i tidigt skede belysa att i det fortsatta arbetet 

med utveckling inom dessa områden så bör följande beaktas och tas hänsyn till. 

Trafikverket anser att det är en genomtänkt LIS-plan med en form av förtätning i 

landsbygdsläge i flera fall av en redan befintlig verksamhet eller boendeområde 

där möjlighet också finns att ansluta till redan befintligt vägnät vilket är en 

positiv ansats. 

Trafikverket vill samtidigt betona vikten av en hållbar och genomtänkt struktur 

för landsbygdsutvecklingen där kopplingar mot samhällsservice och möjligheter 

till kollektivtrafikförsörjning är viktiga pelare för prioritering av framtida 

utbyggnad. Dessa aspekter borde utgöra grunden för tydligare kriterier för 

rangordning mellan de föreslagna utbyggnadsområdena utifrån potential för 

samhällsutveckling och hållbara resor. Det är positivt att kommunen sedan 

tidigare utgår ifrån ett antal kriterier för varför vissa områden pekas ut som 

lämpliga för framtida utveckling och varför andra undantas. En prioritering 

mellan de föreslagna områdena framgår dock inte i samrådshandlingen. Eftersom 

samhällets resurser för utbyggnad av infrastruktur är begränsade och att 

planering och exploatering av nya områden ska ske så samhällsekonomiskt 
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effektivt som möjligt bör åtgärder och medel samordnas och koncentreras utifrån 

en fastställd inriktning samt utbyggnadsstrategi. För att Trafikverket ska kunna 

ta ställning till hur våra anläggningar påverkas ska kommunen i kommande 

planförslag redovisa beräknad trafikalstring och flödesfördelning. Av 

redovisningen ska framgå hur planförslaget påverkar det omgivande vägnätet 

och vilka åtgärder som kan krävas. Åtgärder på det statliga vägnätet och dess 

anslutningar, till följd av en exploatering, ska bekostas av kommunen och/eller 

exploatören. 

Kommunen ansvarar för att Trafikverket hörs i varje enskilt fall vid kommande 

genomförande av LIS-planens intentioner med tanke på möjlig påverkan på det 

statliga vägnätet. Hänsyn vid exploatering ska tas till byggnadsfritt avstånd från 

vägområdesgräns och inom detta område ska inga byggnader eller andra fasta 

föremål som kan inverka menligt på trafiksäkerheten placeras. Ökad trafik kan 

medföra behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, i 

synnerhet i närliggande anslutningar till de statliga vägarna. Trafikmängd och 

flöden påverkar bland annat val av korsningstyp, behov av anslutningar med 

vilplan eller mötesplatser som kan komma att bli aktuellt om trafikrörelser ökar i 

betydande grad i och med en exploatering av fler områden. 

Avslutningsvis så bedömer Trafikverket att föreslagen landsbygdsutvecklings-

strategi kommer att förstärka ett redan högt bilberoende i Lessebo kommun. Vid 

en större exploatering inom ett område som inte ligger i direkt anslutning till 

kollektivtrafik bör möjligheterna till GC-vägar ses över. För att minska påverkan 

på miljön och för att skapa ett rimligt underlag för samhällsservice och hållbara 

resor bör effektiv markanvändning eftersträvas även i utvecklingen av 

strandnära lägen. 

Vägar 

Trafikverket har inte studerat hur föreslagna utbyggnadsområden på lämpligt 

sätt ska ansluta till allmän väg eller om dessa föranleder åtgärder i den statliga 

infrastrukturen. Trafikverket vill dock påpeka att när det gäller vägar av 

riksintresse och Trafikverkets s.k. värnade vägnät (vägar med krav på hög 

framkomlighet) gäller en mycket restriktiv hållning till nya anslutningar. 

Områden bör planeras så att planområden inte sträcker sig över delar av de 

statliga vägarna och vägarnas vägområde. Planeras anslutningar till det statliga 

vägnätet tar Trafikverket ställning till anslutningens placering samt val av 

korsningstyp. I god tid före genomförandet ska kontakt tas med Trafikverket som 

ska godkänna möjlig placering och detaljutformning för anslutningar. 

Statliga vägar som kan komma att beröras är: 

Fiskebro ut mot Ormeshaga – Väg 834 

Strömbergshyttan – Väg 25 

Ekebacken – Väg 838 

Djurhultsbro – Väg 25 

Sydöstra Skruv – Väg 823 
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KOMMUNENS KOMMENTAR  

Synpunkterna beaktas och arbetas in i LIS-planen.  

Avgränsningarna för LIS-områdena ändras så att statliga vägar inte längre ingår 

i utpekade områden.  

Kontakt med Trafikverket ska ske i god tid före genomförandet, för godkännande 

av möjliga placeringar och detaljutformning för anslutningar. När det gäller 

statliga vägar ska bebyggelse lokaliseras så att befintligt vägsystem utnyttjas i 

möjligaste mån. En detaljerad trafikalstring och eventuella flödesfördelningar är 

dock något som inte anses motiverat på denna översiktliga nivå. Det är en fråga 

som är möjlig att lösa i samband med framtida exploatering. 

Exakt placering av bebyggelse och anslutningar mot statliga vägar bestäms inte 

genom LIS-planen utan genom framtida planering. En sådan bedömning görs i 

samband med detaljplanering i vilken det går att styra utformningen av planen. 

Exploateringar som föranleder att åtgärder krävs på statliga vägar ska bekostas 

av kommunen och/eller exploatören. 

Vid en större exploatering inom ett område som inte ligger i direkt anslutning till 

kollektivtrafik bör möjligheterna till GC-vägar ses över. 

3. Ljuder-Hovmantorp-Ekeberga LRF-avdelning 

Det är mycket positivt och glädjande med ökade möjligheter på landsbygden till 

dispens för bebyggelse m.m. som nu hindras av strandskyddslagen! Det goda 

syftet är att gynna landsbygdsutveckling, vilket välkomnas. Tyvärr tycks 

ledningen för Lessebo kommun planera att inskränka dessa nya möjligheter till 

att gälla endast tätortsnära områden, alltså tätortsutveckling i stället för 

landsbygdsutveckling! Motivet anges vara att få större kundunderlag för 

kommunala verksamheters som exempelvis vatten/avlopp och fjärrvärme. 

Erfarenheter visar att de människor som väljer bort stadsliv oftare prioriterar 

närhet med natur och kanske möjlighet till egen djurhållning, högre än närhet till 

service och kollektivtrafik. Fastigheter som tillsalubjuds på rena landsbygden 

röner oftast större intresse och högre priser än motsvarande i samhällena. 

Sjönära läge ökar givetvis attraktionskraften än mer. Därför borde Lessebo 

kommun nu ta tillfället i akt att underlätta för såväl inflyttning som fortsatt 

boende på den fina landsbygd som finns i kommunen. 

I liggande förslag har man genomgående valt områden i direkt anslutning till de 

fyra tätorterna och valt bort de områden som ligger på landsbygden i anslutning 

till byar och enstaka bebyggelse. Vi föreslår att man gör om och gör rätt: ta med 

exempelvis Kråksjön, Ljudersjön, Tjugosjö, Transjö, Vasen, Veden, Öjen och 

givetvis de delar av Rottnen och Läen som också kan vara lämpliga! Ta vara på 

tillfället att skapa attraktiva möjligheter till boende på landsbygden, för att både 

behålla och t.o.m. öka invånarantalet i kommunen! 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Synpunkterna noteras. I kommunens översiktsplan (2018) finns ett antal LIS-

områden som är utpekade för landsbygdsutveckling i strandnära lägen bland 

annat Tjugosjö och Transjö. Det tematiska tillägget för den nya LIS-planen gäller 
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tillsammans med den gällande översiktsplanen från 2018. LIS-planen skall alltså 

inte ersätta de LIS-områden som sedan tidigare finns i översiktsplanen. Vissa av 

de LIS-områden som finns med i översiktsplanen har däremot tagits med i den 

tilltänkta LIS-planen medan vissa har valts bort. Detta med anledning av att 

vissa skulle medföra en betydande ändring i området som kan bli negativ. Det är 

dessutom bättre att välja ut ett mindre antal för att få fokus på dem istället för 

att peka ut för många där ingen får fokus. Genom det antal som har valts ut blir 

det viss styrning kring vilka LIS-områden som kan vara föremål för utveckling. 

Sjön Veden bedöms som ett exempel ha höga naturvärden varför kommunen 

ansett att området inte lämpar sig som ett LIS-område. 

I lagtexten om strandskydd finns ingen definition av landsbygdsbegreppet utan 

det är respektive kommun som med hänsyn till den regionala och lokala situation 

ska definiera vad som ska betraktas som landsbygd i den egna kommunen 

(Regeringens prop. 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av 

landsbygden, s 63f). I denna LIS-plan väljer kommunen därför att betrakta hela 

kommunens yta som landsbygd, i den meningen att områden såväl inom och i 

anslutning till tätort som utanför tätort kan bli utpekade som LIS-områden. 

Kommunens landsbygdskaraktär med flera gamla bruksorter gör att områden 

lämpliga för landsbygdsutveckling kan pekas ut i hela kommunen. Länsstyrelsen i 

Kronobergs län har heller inget att erinra mot kommunens definition av 

landsbygd. 

Landsbygden kan inte konserveras precis som den ser ut idag. Det måste finnas 

möjligheter till utveckling. Kommunens behov av tätortutveckling bedöms ha 

stort allmänt intresse och väga tungt. Det är en viktig generator för 

landsbygdsutvecklingen i kommunen som helhet, och dess utveckling bör därför 

ges hög prioritet. Ambitionen har varit att peka ut LIS-områden i närheten av 

tätorter och utveckla landsbygden genom att stärka befintlig service, 

infrastruktur, kulturarvet, turism och kollektivtrafik med mera. Kommunen har 

en vikande befolkningsutveckling. Varje åtgärd som kan bidra till att öka 

befolkningsantalet i kommunen är viktig. Att långsiktigt stimulera den lokala och 

regionala utvecklingen i strandnära lägen är att aktivt dra nytta av de 

möjligheter till utveckling som finns för boende och verksamheter. Det handlar 

därmed inte enbart om att förbättra servicen, utan även om att bibehålla den 

service som redan finns i några av tätorterna. 

4. Lantmäteriet 

Lantmäteriet har ingen erinran.   

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras. 

5. Skogsstyrelsen  

Enligt presenterat underlag föreslås 7 områden för LIS.  

Tre av de föreslagna områdena, 2. LIS-område Sydvästra Hovmantorp, 3. LIS-

område Strömbergshyttan, samt 4. LIS-område Ekebacken berör eller ligger nära 

nyckelbiotoper vilket också framgår av presenterat underlag.  
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Se de bifogade beskrivningarna, gällande LIS-område 2: N 5476 – 1996, 

gällande LIS-område 3: N 2651 – 1995, samt gällande LIS-område 4: N 3534 – 

2014 och N 6550 – 1996.  

Ett område, 5. LIS-område Djurhultsbro, tangerar ett objekt med naturvärden 

(se bifogad beskrivning N 6552 – 1996) vilket även det framgår av presenterat 

underlag. 

Det är positivt att det enligt presenterat underlag planeras att 3. LIS-området 

Strömbergshyttan inte planeras utökas norrut mot nyckelbiotopen samt att 4. 

LIS-området Ekebacken inte planeras utökas söderut där två mindre 

nyckelbiotoper finns. 

Men tänk på att det är viktigt med ett säkerhetshänsynsavstånd till samtliga 

nyckelbiotoper/objekt med naturvärden, och framförallt vad gäller 2. LIS-område 

Sydvästra Hovmantorp där nyckelbiotopen ligger i direkt anslutning till området 

och 5. LIS-område Djurhultsbro där objektet med höga naturvärden ligger i 

direkt anslutning till området! 

Naturvärdena kan påverkas negativt om byggnationsåtgärder mm utförs för nära 

- ett träds rotsystem har ett lika stort omfång som trädets krona vilket innebär 

att det finns stor risk för att träden skadas om åtgärder utförs för nära inpå. 

Eftersom det också kan finnas flera oidentifierade nyckelbiotoper i området vill vi 

påminna om att aktuella uppgifter om miljövärden i skogen, t.ex. nyckelbiotoper 

och skyddade skogsområden finns på www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor. 

Dessa register fylls kontinuerligt på med nya områden. 

Inom skyddade områden tillåts inte exploatering och därför bör inte formellt 

skyddade områden ingå i LIS-områden men enligt våra kartor så berörs inga 

biotopskyddsområden eller naturvårdsavtal av de i underlaget föreslagna LIS-

områdena. 

I biotopskyddsområden är annars åtgärder som kan skada naturmiljön förbjudna 

men om särskilda skäl föreligger finns det möjlighet att söka dispens. 

Ett naturvårdsavtal är ett civilrättsligt ingånget avtal med markägaren om att 

bevara naturvärden vilket innebär att viss ersättning har utgått från staten i det 

begränsande som naturvårdsavtal innebär. Om ett naturvårdsavtal tas i bruk för 

exploatering går naturvärden till spillo och staten förlorar pengar. I dessa fall 

förväntar sig Skogsstyrelsen bli kompenserade. 

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  

Kommunen kommer att justera och förtydliga LIS-planen enligt Skogsstyrelsens 

yttrande.  
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Beskrivningarna för varje LIS-område gällande naturvärdena utvecklas. 

LIS-områdenas gränser har justerats till att inte omfatta biotopskyddsområden. 

Vid detaljplanering och bygglovshantering måste det utredas vidare hur en 

exploatering kan ske med minsta möjliga påverkan på naturvärdena. 

6. Naturskyddsföreningen Lessebo 

Vi motsätter oss det omfattande förslaget om att 7 olika LIS-områden utses i 

kommunen då det kommer att leda till att det blir lättare att upphäva det så 

viktiga strandskyddet vid våra sjöar och vattendrag. Det skulle minska skyddet 

för djur och växter som lever strandnära. Strandskyddet hjälper oss att värna 

den biologiska mångfalden och är en viktig del av allemansrätten. Att kunna 

njuta av bad, fiske, båtliv och promenader längs våra vackra sjöar och stränder 

är viktigt. Särskilt idag då fler än någonsin väljer att ge sig ut i naturen för att 

motionera, söka kraft och rekreation och umgås med familj och vänner på ett 

Coronasäkert sätt. Det blir i dagsläget extra tydligt hur beroende vi är av orörd 

och lättillgänglig natur som finns tätortsnära. Stränderna är värdefulla och till för 

alla.  

Antalet dispenser från strandskyddet har ständigt ökat i vårt land och ligger idag 

på 7000–8000 per år. Med den utvecklingen riskerar vi att förstöra framtida 

generationers rätt till goda, tätortsnära friluftsupplevelser och att kraftigt 

försämra förutsättningarna för den biologiska mångfalden. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Synpunkterna noteras. Ett LIS-område upphäver inte strandskyddet, utan 

strandskyddet fortsätter gälla tills en strandskyddsdispens beviljas eller när 

strandskyddet upphävs i detaljplan. En prövning mot strandskyddets syften (som 

finns i Miljöbalkens 7 kap. 13 §) måste även fortsättningsvis göras i varje enskilt 

fall, även inom ett LIS-område.  

LIS-planen syftar till att stimulera en utveckling av kommunen för bebyggelse 

och näringsändamål i vissa utvalda strandnära lägen. Detta är ett led i 

genomförande av proposition 2008/09:119 – strandskyddet och utvecklingen av 

landsbygden. Kommunen ges här en möjlighet att peka ut LIS-områden för 

utveckling av landsbygden. Detta ska dock göras på ett sätt som inte inverkar 

alltför negativt på den allemansrättsliga tillgängligheten eller naturvärden inom 

sådana områden. Detta säkerställs genom den urvalsmetodik som tillämpats vid 

framtagandet av LIS-planen som säkerställer att endast sjöar eller områden 

lämpliga utifrån ett hållbarhets- attraktivitets- och restriktivitetsperspektiv pekas 

ut. För varje LIS-område anges vidare riktlinjer för fortsatt prövning som ska 

säkerställa att en utveckling kan göras på ett ansvarsfullt sätt. Den 

sammantagna andelen strandnära mark i de LIS-områden som pekas ut i 

förhållande till de strandområden som finns i kommunen är mycket liten.   

Möjligheten för allmänheten att röra sig längs stranden är viktig. För bebyggelse 

inom strandskyddat område, som LIS-områden, ska fri passage alltid säkras för 

den del av stranden som behövs för att allmänheten ska kunna passera mellan 

strandlinjen och de planerade byggnaderna eller anläggningarna. Avsikten med 

den fria passagen är att strandskyddets syften ska kunna tillgodoses inom denna 
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del av stranden. Kravet på fri passage gäller dock inte om byggnaderna eller 

anläggningarna för sin funktion måste ligga vid vatten.  

7. Region Kronoberg  

Sammanfattning 

Lessebo kommun har upprättat ett tematiskt tillägg för den gällande 

översiktsplanen 2018 med inriktning på landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

i (LIS–områden) i Lessebo kommun. Totalt har förslaget pekat ut 7 LIS-områden, 

vilka är spridda över hela kommunen och berör 5 sjöar. Region Kronoberg 

undersöker förslaget med utgångspunkt i regionens utvecklingsstrategi och 

tillhörande dokument som bl.a. länstransportplanen och det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet.  

Region Kronoberg är positiv till att Lessebo kommun har som målsättning att 

möjliggöra nya miljöer för boende och verksamheter, i attraktiva strandlägen i 

samklang med att allmänheten får tillgång till stränderna samt att viktiga 

naturmiljöer bevaras. 

Synpunkter 

Syftet med LIS-utredningen är att utreda möjligheten för så kallade LIS-områden 

inom kommun. LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära läge och regleras 

av strandskyddsreglerna i miljöbalken. Kommunen har gjort ett urval och en 

kriterieranalys för att avgränsa möjliga områden för LIS-utveckling. Områden 

med syfte LIS kan exempelvis avse turistanläggningar som skapar nya 

arbetstillfällen, såväl som ny bostadsbebyggelse i samhällen som stärker 

underlaget för kommersiell och social service, men också andra 

näringsverksamheter med koppling till Lessebos stränder. 

Att Lessebo kommun har som målsättning att möjliggöra nya miljöer för boende 

och verksamheter, i attraktiva strandlägen i samklang med att allmänheten får 

tillgång till stränderna samt att viktiga naturmiljöer bevaras, är Region 

Kronoberg positiv till. Det ligger väl i linje med prioriteringarna i Region 

Kronobergs utvecklingsstrategi om att skapa attraktiva livsmiljöer och verka för 

ett brett näringsliv. 

Det är positivt att kommunen tar ett samlat grepp på frågan om hur LIS 

områden skulle kunna utvecklas inom kommunen. Enligt Lessebo kommuns 

förslag till landsbygdsutveckling i strandnära läge ska den nytillkommande 

bebyggelsen i kommunen ske i nära anslutning till de områden som det redan 

idag finns en utvecklad infrastruktur. Denna inriktning gör att en utökning av 

trafiken kan ske till en betydligt lägre kostnad och med högre effektivitet och 

nytta än vid en mer utspridd utbyggnad. Region Kronoberg stödjer denna 

utbyggnadsstrategi. 

Region Kronoberg ställer sig positiva till hur utredningens föreslagna LIS-

områdena sammankopplas med översiktsplanen så att områdena sätts i ett 

kommunalt sammanhang och i relation till kommunens övriga 

utvecklingsområden. Vidare är det viktigt att det framgår tydligt i 

översiktsplanen vilken eller vilka funktioner som kommunen avser utveckla i de 

utpekade LIS-områdena. För att LIS-utveckling ska få genomslag som princip, är 
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det angeläget att strategiskt satsa på välmotiverade områden. Övergripande 

anser Region Kronoberg att planförslaget är väl utfört, logiskt uppbyggt och 

således lätt att följa och ta till sig.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Motivering till valet av de utpekade LIS-områdena utvecklas i texten. Till varje 

LIS-område finns en rubrik som berättar vad området är tänkt till, detta är 

kommunens intentioner. 

Lessebo kommun vill ge förutsättningar för att hela kommunen ska leva och 

utvecklas. Ett led i detta är att ge förutsättningar för nya attraktiva bostäder och 

verksamheter i strandnära lägen. Vilken slags markanvändning, funktion och 

exploatering som är lämplig på vilken plats får prövas i ett senare dispens- eller 

planläggningsskede.  

8. Tingsryds kommun 

De utpekade områdena kan inte anses ha någon påverkan på Tingsryds 

kommuns utveckling.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Kommunen noterar synpunkten.  

9. Växjö kommun 

Kommunstyrelsen i Växjö beslutade den 4 maj 2021 att Växjö kommun är 

positiva till samrådshandling för tillägg till översiktsplanen för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen för Lessebo kommun.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Kommunen noterar synpunkten.  

10. Statens Geotekniska Institut (SGI) 

Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Kronobergs län erhållit 

rubricerad tillägg till Översiktsplan med önskemål om yttrande. SGI:s yttrande 

avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska 

frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska 

frågor, såsom sättningar och hantering av radon, ingår således inte. Syftet med 

det tematiska tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

SIG:s synpunkter 

Hela Lessebo kommun ligger över högsta kustlinjen och den dominerande 

jordarten är därmed morän. Enligt SGU:s jordartskarta förkommer även 

områden med torv och isälvsmaterial. Detta gäller även inom de i planen 

utpekade strandområdena. Dessa förhållanden är generellt gynnsamma ur ett 

geotekniskt säkerhetsperspektiv men i sluttande terräng eller i strandnära lägen 

kan förutsättningar för ras i jord och berg samt erosion föreligga. I strandnära 

lägen kan dessutom översvämning vara ett problem. 

SGI lämnade inför framtagande av gällande översiktsplan bland annat 

synpunkten att de geologiska och geotekniska förutsättningarna för planläggning 

inom kommunen översiktligt bör redovisas. Dessutom angav vi att en 
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redovisning av hur klimatförändringarna kan komma att förändra dessa 

förutsättningar bör ingå. 

Vi anser att geologiska och geotekniska förhållanden samt eventuella risker, 

exempelvis ras, erosion och översvämning inklusive effekter av 

klimatförändringar, bör redovisas även för områden utpekade i aktuellt tematiskt 

tillägg till översiktsplanen. Detta för att man tidigt i processen ska visa vilka 

frågeställningar kopplade till geotekniska säkerhetsfrågor som bör utredas i 

samband med detaljplaneläggning eller bygglovgivning. 

Länsstyrelsen redovisar i rapporten Översvämningskänsliga områden i 

Kronobergs län (2010) fem områden i Lessebo kommun som utsatta för 

översvämning. Några av dessa sammanfaller med områden som ingår i aktuellt 

tematiskt tillägg. För dessa områden bör risker redovisas och det bör påtalas i 

planen att eventuella åtgärder för att förhindra översvämning kan krävas. Vi vill 

upplysa om att om åtgärder är nödvändiga, krävs det i detaljplaneläggningen 

även en utredning av möjligheter för uppförande av sådana med hänsyn till 

släntstabiliteten i området. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

LIS-planen kompletteras utifrån synpunkterna. Översvämningskartering kommer 

redovisas som bilaga. Generella förtydliganden gällande alla LIS-områden görs 

angående geotekniska åtgärder och kompletteras med översiktlig beskrivning om 

risk för ras, erosion och skred. Vid planering av nya områden eller vid bygglov 

ska detta studeras noggrant i varje ärende och geologiska undersökningar kan 

också krävas.  

11. Emmaboda kommun 

Bakgrund 

Förslaget innehåller en gedigen genomgång av Sveriges strandskydd som 

bakgrund till de nu förslagna LIS-områdena. Detta följs av en genomgång av de 

urvalskriterier och prioriteringsgrunder som använts. Områdena presenteras 

sedan med kartor, beskrivningar och kommunens bedömning. Motiveringar till 

varför andra sjöar inte valts ut finns också.   

Ärendets beredning 

Samhällsutvecklingsavdelningen på kommunledningskontoret har handlagt 

ärendet. Inga övriga förvaltningars eller avdelningars synpunkter har inhämtats 

då förslaget inte bedöms peka ut områden där Emmaboda kommun direkt 

berörs.  

Synpunkter på förslaget 

Förslaget är gediget och med tydliga beskrivningar. Detaljkartorna blir dock lite 

otydliga eftersom förslaget LIS-område visar hela utvecklingsområden och inte 

bara den del av området där strandskyddet faktiskt måste hanteras.  

På sidan 39 till exempel blir det en mycket liten del i norr som egentligen LIS-

planen kan behöva användas på. Det kan då kanske vara relevant att fundera på 

området alls behöver finnas med i LIS-planen utan att det kan exploateras med 
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bara en detaljplaneprocess. De delar av utvecklingsområde där LIS-planen 

behöver användas kan alltså med fördel markeras i detaljkartorna så att det 

framgår tydligt var LIS-planen faktiskt ska användas.  

På sidan 53 i stycket om sjön Löften så anges att Utvandrarleden är ett 

riksintresse för friluftslivet, är den det? Emmaboda kommun har inte information 

om det.  

Konsekvensbeskrivning 

Förslaget bedöms inte påverka Emmaboda kommun.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Synpunkterna beaktas och arbetas in i LIS-planen.  

Detaljkartorna har ändrats och förtydligats så att det framgår tydligt var 

strandskyddet faktiskt måste hanteras. LIS-områden utgör nu de röda 

skrafferade ytorna i kartorna. Inom LIS-utredningsområdenas avgränsning har 

även utredningsområden utanför strandskydd markerats för att ge en bättre 

helhetsbild av tänkbar utveckling.  

LIS-området Ekebacken har setts över och utökats något söderut inför 

granskning.  

Felskrivning om sjön Löften har korrigerats i enlighet med Emmaboda kommuns 

synpunkter. 

12. Luftfartsverket (LFV) 

LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot tillägget 

till översiktsplanen.  

LFV vill påminna om att alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, 

pyloner, skyltar, konstverk, byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark 

eller vattenytan skall remitteras till LFV. Detta gäller oavsett position på svenskt 

territorium. Befinner sig objektet till havs eller i insjö skall även Kustbevakningen 

i Karlskrona remitteras. 

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 

yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 

förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 

övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 

Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för 

luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar för elektrisk 

kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på 

ICAO DOC 015. 

I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från 

flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 

påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 

byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 

anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. På grund av 
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nytillkomna satellitbaserade inflygningsprocedurer på Sveriges flygplatser har 

LFV utökat influensområdet för hinderytor till 90 km från flygplats för att även 

täcka in de hinderytor som är förknippade med dessa procedurer. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Synpunkterna beaktas och arbetas in i LIS-planen.  

13. Hovmantorp-Furuby hembygdsförening 

Hovmantorp-Furuby hembygdsförening har tagit del av översiktsplanen och 

önskar att ni beaktar de fornminnen som finns inom området. 

Kolbotten L1952-790 (Hmt 356) 

Väghållningssten L1954-5063 (Hmt 228–1) 

Skogsbrukslämning L1952-1111 (Hmt 334) 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Synpunkterna inarbetas i LIS-planen.  

14. MSB 

MSB har ingen erinran. Länsstyrelsen har ansvar för att företräda och samordna 

statens intressen i planprocesser samt tillhandahålla planeringsunderlag. 

Länsstyrelsen utövar tillsyn och ska särskilt bevaka frågor rörande riksintressen, 

hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Länsstyrelsen är dessutom geografiskt områdesansvarig myndighet enligt 

förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 

myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och ska enligt förordning (2017:868) 

med länsstyrelseinstruktion bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i 

samhällsplaneringen. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

15. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)  

I ”Tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), 

Lessebo kommun” är knappt något nämnt om georisker och markförhållanden 

kopplat till ett förändrat framtida klimat och klimatanpassning. I SGUs riktlinjer 

och referenser nedan hittar ni mer information om frågor som rör georisker och 

markförhållanden. 

Risker 

Marklutning, jordart, jorddjup och bergart samt grundvattennivå kan ha 

betydelse för riskbild vid samhällsplanering och därmed påverka såväl lämplig 

markanvändning som grundläggning och därmed erforderliga geotekniska 

lösningar och resulterande byggkostnader. Strandnära byggnation, tex. I LIS-

områden, kan medföra specifika risker. I strandnära läge bör risk för 

översvämning och ev. ras och skred beaktas. Det förtydligas i PBL att det inom 

kommunal planering skall framgå ”kommunens syn på risken för skador på den 

byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är 

klimatrelaterade, samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra” (PBL 3 

kap. 5 §). 
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SGU har utfört relevanta karteringar och analyser som är tillgängliga i 

kartvisarna "Förutsättningar för skred i finkornig jordart", "Jordskred och raviner" 

samt "Stränders jordart och eroderbarhet".https://apps.sgu.se/kartvisare/ 

Dessa data tillhandahålls även genom andra myndigheters karttjänster.  

MSB Kartportal: https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/ 

SGI Kartvisare Ras, skred, Erosion: http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/ 

För att kunna följa Boverkets uppdaterade riktlinjer om kommunal planering i 

översvämningskänsliga områden (2018) bör en analys av höga vattenflöden för 

berörda avrinningsområden och hur de kan påverka befintliga och planerade 

strandnära byggnader samt tillhörande infrastruktur utföras. Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) utför kartering och beräkning av 

översvämningsrisk som visas i Portalen för översvämningshot. 

https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/ 

Att betänka är att beräkning av översvämningsrisk ännu inte har utförts 

rikstäckande och att det därför kan finnas ytterligare riskområden inom 

kommunens övriga avrinningsområden. Därtill bör kommunal planering ta 

hänsyn till samlad påverkan från tex. skyfallskartering i kombination med risk för 

höga flöden och översvämning. SGU har även utvecklat användarstöd för flera 

områden, bland annat hur geologiska frågor kan påverka kommunal planering. 

https://www.sgu.se/anvandarstod-for-geologiska-fragor/  

SGU har tagit fram en checklista för vilken information vi anser bör redovisas i 

en MKB gällande påverkan på grundvattenförekomst: 

https://www.sgu.se/grundvatten/vattenforvaltning/checklista-paverkan-

grundvattenforekomst/ 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

LIS-planen kompletteras utifrån synpunkterna. Översvämningskartering kommer 

redovisas som bilaga. Generella förtydliganden gällande alla LIS-områden görs 

angående geotekniska åtgärder och kompletteras med översiktlig beskrivning om 

risk för ras, erosion och skred. Vid planering av nya områden eller vid bygglov 

ska detta studeras noggrant i varje ärende och geologiska undersökningar kan 

också krävas.  

 

____________________ 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Sammanfattning  
Ett generellt strandskydd gäller i hela landet för hav, sjöar och vattendrag enligt Miljöbalkens 

sjunde kapitel. Syftet med strandskyddet är att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 

samt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. Inom strandskyddat område är det 

förbjudet att genomföra byggnationer, förändringar eller åtgärder utan att söka dispens. För att 

dispens ska kunna ges krävs ett särskilt skäl enligt lagen samt att strandskyddets syften inte 

påverkas negativt. Kommunen ansvarar för handläggningen av dispenser och upphävande av 

strandskydd. Från 1 februari, 2010 har kommunen möjlighet att införa en differentiering av 

strandskyddet för att öka möjligheterna för utveckling på landsbygden. Det innebär att 

kommunen i sin översiktsplan, eller i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen pekar ut 

områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen så kallade LIS-

områden. I dessa områden ska det vara lättare att få dispens för byggnader, verksamheter, 

anläggningar eller åtgärder som bidrar till utveckling av landsbygden.  

Detta dokument är ett tematiskt tillägg till översiktsplan för Lessebo kommun 2018 och ska 

fungera som ett planeringsunderlag där några områden redovisas som lämpliga LIS-områden. 

Det ska också sammanfatta strandskyddslagarna och dess syfte. Urvalet av lämpliga LIS-

områden har skett med hjälp av tidigare ställningstaganden, identifiering av bebyggelse, 

orörda områden, strövområden, sankmarker, vegetation, värdefull natur, infrastruktur med 

mera. Strandområden som ligger avskilda från befintlig bebyggelse och infrastruktur, har 

särskilt höga naturvärden eller ligger intill små sjöar och vattendrag har inte ansetts som 

lämpliga LIS-områden. Observera att gränserna för LIS-områdena är ungefärliga och en 

vidare utredning och bedömning kommer behöva göras inför eventuell bebyggelse. Att ett 

område anses lämpligt innebär inte att det nödvändigtvis kommer att bebyggas eller att det 

kommer ställas några särskilda krav på fastighetsägare. Utpekandet av områdena ska ses som 

ett kommunalt ställningstagande att vara positiv till utveckling inom dem men innebär inte att 

kommunen kommer att vara huvudinitiativtagare till att utveckla områdena. LIS-områden ska 

också ses som en möjlighet att utveckla landsbygden med exempelvis bostäder och fritidshus i 

naturnära lägen men också en möjlighet för föreningslivet och turistnäringen att utvecklas. 

Givetvis kan landsbygdsutveckling vara lämplig i andra områden som inte är inom 

strandskyddat områden men i denna plan är fokus på områden som är strandnära.   
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Inledning  
Bakgrund och syfte  

Lessebo kommun brottas med de problem och utmaningar som många pendlingskommuner 

står inför idag med utflyttning av invånare och verksamheter samt nedskärningar i service och 

infrastruktur till följd av minskade skatteintäkter. Detta dokument är ett tematiskt tillägg till 

översiktsplan för Lessebo kommun 2018, vars syfte är att underlätta för landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen. Ett tematiskt tillägg ska hanteras och planläggas som en översiktsplan, 

vilket bland annat innebär en planprocess med samråd och utställning samt att den antaga 

planen ska aktualitets prövas varje mandatperiod. Ett tematiskt tillägg är inte juridiskt 

bindande utan ska fungera som en vägledning för kommunal planering exempelvis för 

detaljplanering och bygglov, precis som översiktsplanen. Planen ska redovisa lämpliga 

områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen där en viss byggnation kan ske utan att 

strandskyddets syften åsidosätts. 

Kommunen har som målsättning att kunna möjliggöra för nya miljöer för boende och 

verksamheter i attraktiva strandlägen. Målet är att detta ska kunna göras i samklang med att 

allmänheten får tillgång till stränderna och att viktiga naturmiljöer bevaras. Åtgärder som 

främjar landsbygden kan till exempel vara sådana som långsiktigt antas ge positiva 

sysselsättningseffekter och som kan bidra till att bevara eller öka underlaget för 

samhällsservice på landsbygden. Planen är kommuntäckande och alla sjöar har studerats, 

vattendragen och de minsta sjöarna är undantagna. Utredningen består av studier av olika 

kartmaterial med statistik, vissa litteraturstudier, inventeringar på plats samt dialoger med 

tjänstemän. Utredningarna och de tidigare ställningstaganden som redovisas i översiktsplanen 

har använts för att göra ett urval för lämpliga områden intill sjöar. Generella gränser och 

områden presenteras i detta dokument, men de ska tolkas som ungefärliga och vidare 

utredningar görs vid intresse för byggnation.  
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Om kommunen  

Lessebo kommun ligger i södra Sverige och gränsar till Emmaboda kommun, Tingsryd 

kommun, Växjö kommun, Uppvidinge kommun och Nybro kommun. I Lessebo kommun bor 

cirka 8700 invånare med drygt 875 registrerade företag, såväl aktiebolag som enskilda firmor 

och mer än 1 miljon besökare årligen. Lessebo kommun betraktar hela kommunens yta som 

landsbygd och har allt som allt en lantlig karaktär med flera gamla bruksorter. De fyra största 

tätorterna är Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv därutöver finns det sammanhållen 

bebyggelse i mindre orter och byar. Kronobergs län är en av Sveriges mest sjörika områden 

och i Lessebo kommun finns många sjöar och vattendrag. Rottnen och Läen är de största 

sjöarna.  

Figur 1 – Lessebo kommuns placering i södra Sverige.   
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Figur 2 – Lessebo kommun i sin helhet.  
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Så här går arbetet till 
Planprocessen 

Planprocessen regleras i Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). LIS-planen är ett tematiskt 

tillägg till kommunens översiktsplan vilket innebär att den följer samma planprocess som en 

översiktsplan (3 kap. PBL).  

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet 

till insyn och påverkan. Länsstyrelsen, berörda kommuner, andra myndigheter, kommunens 

invånare och sammanslutningar samt enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 

planförslaget ges möjlighet att lämna synpunkter. Efter att samråd har genomförts 

sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Kommunen ska i 

samrådsredogörelsen bemöta de yttranden som inkommit under samrådet. Planhandlingarna 

revideras utifrån de inkomna yttrandena om så bedöms lämpligt.  

Efter att planförslaget har varit föremål för samråd och har reviderats ska det ställas ut för 

utsättning under minst två månader. Utställningen utgör ytterligare tillfälle för myndigheter, 

kommunens invånare m.fl. att lämna synpunkter på planförslaget och eventuella förändringar 

som har gjorts sedan samrådet. Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter och 

redovisas eventuella förändringar av planförslaget som synpunkterna har föranlett i ett särskilt 

utlåtande. Planförslaget kan med hjälp av de inkomna synpunkterna komma att revideras igen 

och en antagandehandling arbetas fram. Om planförslaget ändras väsentligt efter utsättningen 

ska dock kommunen ställa ut planförslaget på nytt.  

Kommunstyrelsen godkänner LIS-planen innan kommunfullmäktige fattar beslut om 

antagande. Tre veckor efter att det justerade protokollet har anslagits på kommunens 

anslagstavla vinner tillägget till översiktsplanen laga kraft, om ingen överklagar. Om tillägget 

till översiktsplanen överklagas vinner det stället laga kraft när överklagandet slutgiltigt 

prövats och avslagits.  

Figur 3 – Planprocessen för det tematiska tillägget.  

Lagstiftning  
Plan- och bygglagen (PBL) 

Plan- och bygglagen, förkortat PBL, innehåller lagar för mark- och vattenområden och 

byggande. Enligt andra kapitlet ska mark- och vattenområden användas för det eller de 

ändamål de är mest lämpade för och en långsiktigt god hushållning med mark och vatten samt 

med energi och råvaror ska främjas. Plan- och bygglagen styr även planprocessen och flera 

plandokument. Enligt PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 

kommunens yta. En översiktsplan är inte bindande utan ska fungera som en vägledning och 

ett underlag för beslut gällande användning av mark- och vattenområden. Den ska också 

redovisa kommunens ställningstagande till den byggda miljöns utveckling och bevarande 
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samt redovisa hur riksintressen ska tillgodoses och miljökvalitetsnormer ska följas. Inom ett 

begränsat område kan kommunen upprätta en detaljplan eller områdesbestämmelse, vilka är 

juridiskt bindande. Dessa kan till exempel ange hur mark- och vattenområden ska användas 

och hur den byggda miljön ska utformas. 

I samband med reglerna för översiktsplanering och detaljplanering även strandskydd upp i 

PBL, till exempel står det att en detaljplan får reglera att strandskyddet ska upphävas om det 

finns ett särskilt skäl för det. Där anges också att en översiktsplan ska innehålla utpekade 

områden för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden). Då de lagar som 

medger LIS-områden är så pass nya och Lessebo kommun har en aktuell översiktsplan 

kommer LIS-områden istället att hanteras i ett tematiskt till översiktsplanen (detta dokument). 

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen ska handläggas som en översiktsplan enligt PBL och 

det är precis som en översiktsplan inte juridiskt bindande. Strandskyddslagarna i sin helhet 

står i Miljöbalkens sjunde kapitel. 

Miljöbalken (MB) 

Miljöbalken är Sveriges miljölagstiftning. Bestämmelserna i MB syftar till att främja en 

hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 

hälsosam och god miljö. Miljöbalkens tredje och fjärde kapitel innehåller bestämmelser för 

hushållning med mark- och vattenområden. Enligt bestämmelserna ska mark- och 

vattenområden användas till det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för. 

Hushållningsbestämmelserna hanterar både bevarande- och nyttjandeintressen. Vid konflikt 

mellan olika intressen ska det ändamål prioriteras som på lämpligaste sätt främjar god 

hushållning. I Miljöbalkens sjunde kapitel regleras olika skydd av områden, bland annat 

strandskydd. Där tas det upp vad strandskyddet innebär och vad som är tillåtet och vad som 

inte är det inom strandskyddat område samt när strandskyddet kan upphävas och när dispens 

från strandskyddet kan ges. Läs mer om strandskyddet på nästa sida. 

Allemansrätten 

Allemansrätten är ingen lag, utan en rätt för alla människor att färdas över privat mark i 

naturen och att tillfälligt uppehålla sig där. Den är dock inskriven i grundlagen sedan 1994. 

Allmänheten får ta sig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfällig vistas i naturen så 

länge ingen gröda, plantering eller känslig mark riskerar att skadas. Nyttjandet av 

allemansrätten innebär skyldigheter, som att inte skada något och att visa hänsyn och 

varsamhet mot naturen. Hemfriden måste också respekteras och allmänheten får inte passera 

eller uppehålla sig inom hemfridszonen, dvs. området närmast bostadshuset. Strandmiljöerna 

är en källa till stora upplevelsevärden, fysisk aktivitet och avkoppling. För båtlivet ger 

stränderna förutsättningar att lägga till på olika platser. Det finns idag vanligen flera intressen 

som står i konflikt med allemansrätten, till exempel den efterfrågan som finns på bebyggelse i 

strandnära lägen. Det är inte heller ovanligt att strandnära områden otillåtet ianspråktas av 

närliggande tomter genom att exempelvis utemöbler, flaggstänger och staket placeras utanför 

tomtmark. Detta är ett vanligt problem som inkräktar på allemansrätten, då allmänheten inte 

längre får tillgänglighet till stränderna. I de nya strandskyddslagarna från 2009/2010 så måste 

en tydlig fri passade lämnas längs strandlinjen när nya dispenser och upphävande av 

strandskydd tillåts för att värna om såväl växt- och djurliv som allmänhetens tillgänglighet.  
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Strandskyddsregler  

Allemansrätten tillsammans med strandskyddslagarna har haft stor betydelse för att stränderna 

ska vara tillgängliga för friluftsliv och rekreation. Stränderna i Sverige är en viktig källa till 

naturupplevelse men också en värdefull naturtillgång. Ursprungligen infördes bestämmelserna 

om strandskydd för att trygga allmänhetens tillgång till stränderna, men därefter har det 

utvidgats till att också bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet. Strandskyddet gäller 

såväl havskust som sjöar och vattendrag. Zonen där vatten möter land är i många fall mycket 

viktig för växt- och djurlivet, då där finns förutsättningar för en mångfald av olika livsmiljöer 

och en stor artrikedom. 

Det generella strandskyddet infördes 1974, innan dess hade endast särskilt utpekade 

strandområden strandskydd. Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter från 

strandkanten, vilket gäller både båda på landområdet och i vattenområdet (undervattensmiljön 

inkluderat). Strandskyddet kan utvidgas upp till 300 meter på båda sidor om strandlinjen om 

det behövs för att tillgodose något av strandskyddslagarnas syfte. I Lessebo kommun gäller 

100 meter i alla sjöar och vattendrag, förutom Rottnen som har 200 meters strandskydd på 

landområdet och i vattenområdet.  

Figur 4 – Figuren visar generellt strandskydd om 100 meter och utökat strandskydd upp till 300 meter. (Bilden är från 

”Strandskydd – en vägledning för planering och prövning” av Naturvårdsverket och Boverket 2009). 

Inom strandskyddat område är det förbjudet att uppföra byggnad, väsentligt ändra byggnad 

eller anläggning, förbereda för byggnad eller anläggning eller genomföra åtgärder som 

väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, enligt 7 kap. 15 § MB. För att få 

dispens från förbuden krävs det att byggnaden eller åtgärden kan hänvisas till något av de 

särskilda skäl som anges i Miljöbalken. Nya regler trädde i kraft i juli 2009 och i sin helhet 

februari 2010, som bland annat innebär att en dispens från strandskyddet ska återprövas om en 

detaljplan förnyas eller förändras.  

Nytt är också att en fri passage längs stranden måste finnas även i områden som får dispens 

från strandskyddet och strandskyddet upphävs. Syftet med fri passage är att trygga 

allmänhetens tillgång till fria stränder och bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Den 

fria passagens bredd och grad av iordningställande beror på platsen, men den ska upplevas 

som tillräckligt bred för att människor inte ska avhålla sig från att vistas på platsen och 
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passera. Inom ett område för fri passage är inga staket, utemöbler, flaggstänger eller liknande 

är tillåtna.  

De nya reglerna innebär också att kommunen får utse områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Kommunen kan då ha en utredning som följs av ett 

ställningstagande där de pekar ut områden i sin översiktsplan som anses lämpliga för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Byggnader och åtgärder inom ett sådant område kan 

då lättare få dispens från strandskyddet. Enligt den nya lagstiftningen tar kommunen beslut 

om dispens och upphävning från strandskyddet, och Länsstyrelsen granskar kommunens 

beslut. Naturvårdsverkets uppgift är att ge kommunen och länsstyrelserna vägledning i arbetet 

med strandskyddet enligt Miljöbalken. 

Figur 5 – Ett exempel på hur en fri passage kan utformas. (Bilden är från ”Strandskydd – en vägledning för planering och 

prövning” av Naturvårdsverket och Boverket 2009).  

Särskilda skäl  

Inom strandskyddat område är inte tillåtet att bygga hus, friggebod, bastu, brygga utan 

strandskyddsdispens. Det är inte heller tillåtet att göra större tillbyggnader eller ändra en 

byggnads användning, t.ex. inreda en sjöbod för boende. Dispens krävs också för markarbeten 

som schaktning, trädfällning, muddring med mera. Det är inte heller tillåtet att utöka tomtens 

storlek genom att sätta upp staket, ställa ut möbler eller anlägga gräsmattor på mark som 

annars är tillgänglig för allmänheten. För att dispens ska ges från strandskyddet eller för att 

strandskyddet ska upphävas i ett specifikt område krävs det att det finns ett av Miljöbalkens 

särskilda skäl som är lämpligt för situationen. Vid ansökan om dispens eller upphävning krävs 

det dels en redogörelse för vilket ett särskilt skäl som berättigar dispens och dels en 

motivering varför strandskyddets syften inte kommer att motverkas av den planerade 

byggnaden eller åtgärden. För att kunna ge dispens eller upphävning av strandskyddet krävs 

det att området är ett av följande (7 kap 18§ MB): 

• Taget i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddens syften. 

Ianspråktagen mark kan innebära en etablerad tomtplats eller hemfridszon kring 

enskild alternativt mark används för särskilt ändamål till exempel camping- eller 

industriområde. Dispens kan ges till en ny byggnad vars syfte är att ersätta en äldre 

likvärdig byggnad med samma användningsområde.  
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• Väl avskilt från området närmast strandlinjen på grund av väg, järnväg, bebyggelse, 

verksamhet eller annan exploatering. Området är då avskilt av till exempel järnväg, 

större väg, eller bebyggelse så att allmänheten inte har tillgång till strandområdet.  

• Nödvändigt för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet. En 

anläggning som måste ligga vid vattnet kan till exempel vara en båthamn, brygga, pir, 

båthus eller liknande. Samlokalisering av bryggor och båthus ska göras om det är 

möjligt och en fri passage måste lämnas.  

• Behövs för att en befintlig verksamhet ska kunna utvidgas. En befintlig verksamhet 

kan få dispens från strandskyddet för att kunna utvidgas, till exempel en industri eller 

ett hamnområde som inte kan expandera utanför strandskyddat område.  

• Ett angeläget allmänt intresse måste den planerade åtgärden ge fördelar för samhället 

och det måste vara en åtgärd som inte kan tillgodoses på annan plats.  

• Nödvändigt för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Detta är ett särskilt 

skäl som godtas för dispens vid mycket speciella omständigheter som är unika till sin 

funktion.  

• Om byggnaden eller åtgärden ligger inom ett i översiktsplanen utpekat område för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge kan det anges som ett särskilt skäl. Läs om 

dessa så kallade LIS-områden på nästa sida.  

Exempel på första punkten; dispens kan ges på redan ianspråktagen mark:  

Figur 6 – Dispens kan ges! Den nya byggnaden ersätter en befintlig byggnad med samma ändamål och oförändrad 

hemfridszonen. Området är redan taget i anspråk. (Bilden är från ”Strandskydd – en vägledning för planering och 

prövning” av Naturvårdsverket och Boverket 2009). 

Figur 7 – Ingen dispens kan ges! Båthus får inte omvandlas inom strandskyddat område, då det skapas en hemfridszon som 

hindrar allmänhetens tillgänglighet i området. (Bilden är från ”Strandskydd – en vägledning för planering och prövning” av 

Naturvårdsverket och Boverket 2009). 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)  

Enligt den nya strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft 2009/2010 kan något som kallas 

LIS-område anges som ett särskilt skäl för att få dispens från strandskyddet (7 kap. 18 § MB). 

LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära läge och syftet är att gynna näringslivet och 

utvecklingen på landsbygden. Det generella strandskyddet fortsätter att gälla i hela landet, och 

upphävs inte för att ett område utpekas som LIS-område. För att LIS-områdena ska vara 

giltiga som särskilt skäl krävs det att de anges i kommunens översiktsplan och har en grund i 
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en utredning och urvalsprocess efter lämpliga kriterier. Då Lessebo kommun har en aktuell 

översiktsplan, görs i det här fallet istället ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som kommer 

att hanteras efter samma principer. Det finns tre olika nivåer för kommunernas möjlighet att 

använda sig av LIS-områden. Vissa kommuner kan tillämpa reglerna om LIS-områden fullt 

ut, Lessebo innefattas av dessa. En del kommuner får tillämpa användningen av LIS-områden 

med en viss begränsning, medan reglerna om LIS-områden inte får tillämpas alls längs med 

kuststränderna i södra Sverige. 

Syftet med LIS-områden är att inom utpekade områden underlätta dispens från strandskyddet 

för en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd som bidrar till utvecklingen av 

landsbygden.  I ansökan ska det anges hur byggnaden eller åtgärden som dispens söks för 

anses kunna bidra till utvecklingen av landsbygden samtidigt som den på lång sikt bidrar till 

att tillgodose strandskyddets syften. Byggnader eller åtgärder som kan uppföras inom LIS-

områden är till exempel en mindre turistanläggning med campingstugor och servicebyggnader 

eller mindre anläggningar för näringsverksamhet som ett strandcafé eller fiskförsäljning. 

Byggnader för ideell verksamhet kan också vara lämpliga, som lokaler för kanotklubb eller 

scoutverksamhet. Dispens kan även ges för större verksamheter, till exempel golfbanor, men 

då ställs särskilda krav på placering och utformning. Även enstaka en- eller tvåbostadshus 

med kompletterande byggnader kan också få dispens i dessa områden om de uppförs i 

anslutning till befintlig bebyggelse. För komplementbyggnader, ändringar och tillbyggnader 

gäller de vanliga dispensreglerna.  

Ett område kan pekas ut som lämpligt LIS-område oberoende av vem som äger fastigheten 

eller om intresse finns i nuläget. Det är tänkt som en långsiktig planering, och planen ska 

aktualitetsprövas varje mandatperiod precis som översiktsplanen. Att en byggnad, verksamhet 

eller åtgärd ligger inom ett LIS-område dock ingen garanti att dispens kommer att ges så en 

lämplighetsprövning måste göras i varje individuellt fall. Att ett område utpekas som lämpligt 

LIS-område betyder inte nödvändigtvis att det kommer bebyggas med ny bebyggelse. För 

fastighetsägare kan det istället ses som att nya möjligheter för markanvändningen skapas och 

det är upp till fastighetsägarna om de vill utnyttja möjligheterna eller inte. Gränserna för de 

utpekade LIS-områdena är ungefärliga och noggrannare utredningar om miljöns 

förutsättningar görs vid önskad etablering. 

Urvalskriterier 
Allmänna urvalskriterier  

I Miljöbalkens strandskyddslagstiftning finns vissa krav av LIS-områden måste uppfylla (7 

kap. 13 § - 18 § MB). De innebär följande:  

LIS-områden måste vara: 

• lämpliga för en utveckling av landsbygden 

• långsiktiga 

• ekonomiskt kopplade till en positiv ekonomisk utveckling lokalt eller regionalt  

• av allmänt ekonomiskt intresse (inte enbart enskild persons ekonomiska intresse) 

• av så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses på lång 

sikt 
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• angivna i kommunens översiktsplan (eller som här i ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen) 

LIS-områden får inte: 

• tillhöra en av landets kuststräckor 

• vara nödvändigt för att säkerställa fri passage för allmänheten eller  

• behövs för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

För strandskyddade områden som inte är med i denna plan som LIS-områden, där dispens 

sökes med landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) som särskilt skäl, gäller samma 

urvalskriterier och förutsättningar för att avgöra dess lämplighet.  

Kommunens urvalskriterier (sammanfattade) 

Lessebo kommun har goda förutsättningar för att använda sig av LIS-områden, då ett stort 

antal sjöar finns. Verksamheter och boende med närhet till vatten och natur har ofta en 

konkurrensfördel, vilket kan bidra till en förbättrad lokal och regional utveckling, men en 

hållbar landsbygd handlar inte bara om att utveckla utan också bevara strandområden för att 

på långsikt säkerställa allmänhetens tillgänglighet och säkerställa goda livsvillkor för växt- 

och djurliv. LIS-områden ska vara möjligt att på sikt anslutas till kommunalt vatten och 

avlopp. Därför är det viktigt att begränsa antalet LIS-områden för att göra detta krävs kriterier 

att utgå ifrån.  

Kriterierna har grundats på gällande strandskyddsregler, tidigare ställningstaganden, 

geografisk information, litteraturstudier och lokala kunskaper. Kriterierna belyser vad som är 

viktigt att prioritera men också vilka områden som bör undvikas. Underlag har hämtats från 

Lessebo kommun, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket 

och information från Artdatabanken (fynd av rödlistade/hotade arter). Analys och redovisning 

har gjorts i ett geografiskt informationssystem (GIS) där ovan nämnda information hämtats in 

och bearbetats. Materialet har analyserats på en relativt generell nivå, och vad som är lämpligt 

bör sedan avgöras från fall till fall genom vidare utredningar. Även ställningstaganden till hur 

föreslagna LIS-områden bör ordnas och utformas avseende till exempel placering av 

bebyggelse och bredd på fri passage hänskjuts till detaljplaneskedet. Sådana 

ställningstaganden kräver noggrannare studier av respektive områdesspecifika förutsättningar 

än vad som kan anses rimligt inom ramen för ett översiktsplanearbete. Kommunens tidigare 

ställningstaganden samt motiven till kriterierna som ligger till grundprioriteringarna redovisas 

senare i detta kapitel. Nedan ges en sammanfattning av kommunens urvalskriterier och 

prioriteringar. 

Områden som prioriteras:  

• Redan ianspråktagna sjöar och stränder 

• Områden med närhet till befintlig bebyggelse 

• Områden med närhet till noder och befintlig infrastruktur 

• Områden med goda naturförutsättningar 
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Områden som undantas:   

• Mindre sjöar och vattendrag 

• Sjöar med långa avstånd till tätorterna  

• Naturreservat, Natura 2000, riksintresse för naturvård 

Viktiga förutsättningar att ta hänsyn till: 

• Attraktivitet 

• Tillgänglighet 

• Växt- och djurliv 

• Vattenskyddsområden 

• Teknisk service 

• Fritidsbebyggelse och permanentbostäder 

• Besöksnäring och turism 

• Friluftsliv och rekreation 

• Fiskevårdsområden 

• Förorenade områden  

• Kulturmiljö och fornlämningar 

• Barnperspektiv (Barnkonventionen) 

• Jordbruksmark 

• Klimatanpassning 

• Naturvärden och nyckelbiotoper 

• Statliga vägar 

• Luftfart 

• Mellankommunala frågeställningar 

Kriterier i översiktsplan för Lessebo kommun 2018 

Översiktsplan för Lessebo kommun 2018 innehåller allmänna intressen och kommunens 

ställningstagande till dem. Den innehåller också grunddragen för mark- och 

vattenanvändning, kommunens syn på hur den byggda miljön ska bevaras och utvecklas, 

kommunikationernas betydelse och så vidare. Det tematiska tillägget för den nya LIS-planen 

ska ses som ett komplement till den gällande översiktsplanen från 2018. Detta för att kunna ge 

en fullständig redogörelse för kommunens tänkta utveckling som helhet. Nedan redovisas en 

mycket kort sammanfattning av de ställningstaganden som är relevanta för urvalskriterierna 

gällande LIS-områden.  

Framtid, utveckling och bebyggelse                        

I dagens samhälle sätts ett stort värde på boendemiljön, och alltfler väljer att pendla. 

Kommunen har som målsättning att arbeta mot ett långsiktigt hållbart samhälle med goda 

boendemiljöer. Kommunen har också en tydlig vision att öka invånarantalet i kommunen. För 

att utveckla bebyggelsen och öka invånarantalet i kommunen krävs bland annat vissa 

grundläggande förutsättningar, arbetsmöjligheter, lämpliga boenden, goda kommunikationer 

och bra kommunal service.  
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Ny bebyggelse ska i första hand utvecklas i kommunens fyra största tätorter med 

kompletterande bebyggelse i närheten av redan bebyggda områden. Intentionen är också att 

satsa på attraktiva boendelägen framförallt med närhet till natur och sjöar samt att ny 

bebyggelse ska anpassas efter ortens förutsättningar, kvaliteter och värden. Det är också 

viktigt med närhet till service, kommunikationer och arbetsplatser. Tillgängligheten till 

centrum ska förbättras för cyklister, gående och kollektivtrafik. Vid samhällsplanering bör det 

finnas en helhetssyn på boende och miljö. Särskild hänsyn bör tas till att bevara gröna stråk i 

samhället och försöka samplanera gång- och cykelvägar, vatten och avlopp, vägar, 

kollektivtrafik och annan infrastruktur med nya satsningar på turism och boende.  

Kommunikationer                       

De viktigaste vägarna i kommunen är riksväg 25 och riksväg 28, för såväl godstransporter 

som för privatbilism. Det finns en växande besöksnäring i Kosta och Glasriket som medför 

ökade transporter och ökad turisttrafik, speciellt sommartid. Antalet pendlande med såväl 

privat bil som med kollektivtrafik förväntas öka. Kommunen har som mål att infrastrukturen 

ska stödja näringslivets möjligheter till utveckling. På lång sikt kan riksväg 25 komma att dras 

förbi Lessebo tätort. En eventuell förbifart har varit under utredning en längre tid och olika 

alternativ analyseras. Ett eventuellt beslut ligger långt fram i tiden och vad resultatet kan 

komma bli är svårt att säga idag, men man bör ha det i åtanke i samhällsplaneringen. 

Lessebo kommun strävar efter att knyta samman kommunen med goda kommunikationer och 

bra infrastruktur mellan tätorterna. Busstrafiken utgör kollektivtrafikens bas och antalet 

resande och turtätheten förväntas öka. Kommunikationer med järnväg är betydelsefulla för 

pendling. Kollektivt resande är idag vanligt till bland annat Kalmar, Älmhult, Växjö, Malmö 

och Lund. Ett mål är att tåg ska väljas i första hand för person- och godstrafik och därför bör 

satsningar göras på kollektivtrafiken för att till exempel utöka möjligheterna för lokal 

tågtrafik och utöka till dubbelspår. 

Gång- och cykelvägar med anslutning till grönområde blir allt viktigare i för turism och för 

pendling till jobb eller kollektivtrafiksnoder. Cykel är också betydelsefullt för allmänhetens 

tillgänglighet till naturen. Skolor, boende, fritidsverksamhet och arbetsplatser bör knytas 

samman med säkra gång- och cykelvägar. Till exempel får fritidsverksamheter och skolor 

möjlighet att utnyttja flera områden om det finns möjlighet att ta sig dit säkert via cykel. 

Motionsspår bör kunna nås genom säkra leder för fotgängare, löpare och cyklister. 

Kommunen har som mål att förbättra cykelmöjligheterna genom att till exempel utveckla ett 

övergripande cykelnät, öka antalet cykelparkeringar och markera cykelövergångar vid 

övergångställen. 

Idrott, kultur och föreningsliv             

Lessebo kommun arbetar för att uppfylla de kultur- och fritidspolitiska målen genom att 

stödja föreningslivet. I kommunen finns cirka 100 olika verksamma föreningar och 

organisationer som står för en stor del av kultur- och fritidsbehovet, ofta i samarbete med 

kommunen. Vikten av tätortsnära rekreation för hälsa och aktiviteter lyfts också fram i 

kommunens översiktsplan. 

Turism och besöksnäring                      

En viktig del av besöksnäringen i Lessebo kommun är Kosta handelsområde samt Glasriket 

som är ett samverkansområde som ligger i Kronobergs och Kalmar län och med cirka 300 000 
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människor runt om inom pendlingsavstånd. Lessebo strävar efter att vara en drivande part i 

Glasriket genom att bland annat utveckla samarbetet med näringsidkare, sträva efter ett 

differentierat gästboende och öka antalet turistattraktioner. Potential ses också inom intressen 

för fiske, jakt och naturupplevelser. Turismen skapar underlag för att utveckla infrastrukturen, 

vilket i sin tur kan bidra till att bibehålla och stärka servicen på landsbygden. I Lessebo 

kommun finns det bland annat campingplatser och mindre rastplatser som erbjuder ett antal 

aktiviteter samt ett visst serviceutbud under sommarmånaderna. Besöksnäringen skall ges 

förutsättningar för att utvecklas, en utveckling som bidrar både till en ökad sysselsättning och 

tillväxt som gynnar hela kommunen. Besöksnäringen och turismen stärker båden den lokala 

och externa profilen av kommunen, vilket bidrar till att marknadsföra kommunen. Detta är ett 

effektivt sätt att nå framtida invånare till kommunen då det visar upp vad kommunen har att 

erbjuda. Kommunen vill också arbeta för en centrumutveckling i kommunens fyra tätorter. 

Miljömässig hållbarhet                                  

Lessebo kommuns strategier för ett hållbart samhälle innehåller flera delmål. Målen handlar 

bland annat om att främja den biologiska mångfalden, utveckla ett engagemang för miljön hos 

medborgarna och om att sträva efter en samverkan i olika samhällsfrågor. Det handlar också 

om att ta miljöhänsyn vid planering och samhällsbyggande, verka för biologisk mångfald, 

minskning onödig biltrafik och ökning av gång- och cykeltrafik. De kommunala miljömålen 

lyfter bland annat möjligheterna med att öka kommunens boendekvaliteter, till exempel 

igenom närhet till vatten och natur. Länets regionala miljömål betonar vikten av att förstärka 

småortens karaktär och ta tillvara på deras natur- och kulturvärden. I översiktsplanen lyfts 

också fram att flera av kommunens sjöar och dess närmiljöer är värdefulla för rekreation och 

friluftsliv. Kommunen har som ambition att kunna utnyttja naturvärdena vid sjöar och 

vattendrag för boende, friluftsliv och annan verksamhet på ett sätt så att miljöerna förvaltas 

som en tillgång för samhället och invånarna.  

Strandskydd                  

Enligt lagen gäller ett generellt strandskydd på 100 meter från medelvattenlinjen om inga 

andra beslut finns. I Lessebo kommun gäller det generella strandskyddet vid alla sjöar och 

vattendrag, utom vid Rottnen som har ett utökat strandskydd på 200 meters. För Lessebo 

kommun är det viktigt att närheten till vattnet utnyttjas på ett ansvarsfullt sätt. 

Översiktsplanen visar att kommunen vill att de nya strandskyddslagarna bör användas för att, 

under ansvar och tillsyn, lokalt planera och bestämma användningen av strandområden på ett 

mer flexibelt sätt. Strandskyddets utformning och avgränsning bör avgöras utifrån ett 

helhetsperspektiv på platsen och omgivningen. Det är också viktigt med god tillgänglighet för 

allmänheten i sjöars omgivning. 

Områden som prioriteras 

Lessebo kommun har många sjöar och stränder, men långt ifrån alla lämpar sig för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge. För att utreda vilka områden som är mest lämpliga 

har ett antal kriterier valts. Nedan redovisas motiven för de kriterierna som använts vid 

prioritering av områdena.  

Redan ianspråktagna sjöar och stränder             

Genom att komplettera redan befintlig bebyggelse och befintliga åtgärder i strandnära läge 

kan landsbygdsutveckling ske med relativt liten påverkan på landskapsbilden. Strandområden 
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kan också vara ianspråktagna genom att en väg skärmar av strandområdet från sjön. Även om 

ett strandområde kan anses vara ianspråktaget ska strandskyddets syften tillgodoses, till 

exempel behövs ytor för allemansrättslig passage vid sjöarnas stränder.  

Områden med närhet till befintlig bebyggelse             

Områden med närhet till befintlig bebyggelse har oftast närhet till eller bättre underlag för att 

skapa teknisk och kommersiell service och därför även förutsättningar för ekonomisk 

lönsamhet för såväl kommunen, företag som privatpersoner. Till exempel kan vatten- och 

avloppslösningar, elförsörjning och fjärrvärme samordnas och befintliga verksamheter kan få 

större kundunderlag. Genom att sträva efter samverkande faktorer förbättras också 

förutsättningarna att skapa en lokal eller regional hållbar utveckling. Kommunen har som 

målsättning att försöka bevara de mindre samhällena i kommunen och dess karaktär och 

genom att tillåta viss ny bebyggelse kan riskerna för utflyttning av bosatta och nerläggning av 

verksamheter minskas. Såväl bostadsbebyggelse som turism- och fritidsbebyggelse kan gynna 

befintlig bebyggelse och det lokala serviceutbudet. Även mindre satsningar kan vara 

väsentliga till exempel kan en nedläggningshotad verksamhet räddas med bättre möjligheter 

för enskilda näringsidkare att komplettera sin huvudverksamhet. Ett annat argument för att 

prioritera områden med närhet till befintlig bebyggelse är att spara stora sammanhängande 

naturområden samt gröna stråk i samhället. Möjlighet att ordna hållbara VA-lösningar för 

befintliga och nya bebyggda områden innebär bättre förutsättningar för helårsboende samt en 

minskad risk för negativ miljöpåverkan på vattenmiljöer. 

Områden med närhet till noder och befintlig infrastruktur            

Områden med närhet till noder och befintlig infrastruktur kräver inte lika stora ekonomiska 

satsningar, vilket förbättrar förutsättningarna för de som vill satsa på bebyggelse eller åtgärder 

i strandnära lägen. Med infrastruktur menas här inte bara väg och järnväg utan även vatten 

och avlopp samt elförsörjning etc. Istället för att behöva anlägga nya vägar kan ekonomi 

istället satsas på att underhålla och förbättra befintliga. Närheten till noder och befintlig 

infrastruktur är även viktig för kollektivtrafiken, då områdena kan utnyttja den befintliga 

kollektivtrafiken och förbättra dess kundunderlag. Pendlingsmöjligheterna med både bil, buss 

och tåg förbättras också om befintlig infrastruktur tas tillvara. God tillgänglighet är också 

viktigt för turism och besöksnäring. Områden som inte ligger för långt ifrån befintliga stråk 

och noder för kollektivtrafik minskar dessutom bilberoendet i samhället.   

Områden med goda naturförutsättningar                      

För att skapa förutsättningar för olika sorters bebyggelse och åtgärder har fokus legat på att 

välja områden med goda naturförutsättningar. Exempel på goda naturförutsättningar är 

lättillgänglig och inte för känslig natur, tåliga markförhållanden och tåliga ekosystem. 

Områden med alltför brant topografi och mycket tät skog bör inte prioriteras. Dock är LIS-

områdena är generellt utpekade och endast en översiktlig bedömning om naturens 

förutsättningar har gjorts. Därför bör mer detaljerade undersökningar göras och satsningar 

anpassas till resultaten av dessa.  

Områden som undantas 

Områden som uppfyller Miljöbalkens krav kan trots det vara mindre lämpliga som LIS-

områden av olika anledningar. Nedan redovisas motiven för de viktigaste kriterierna som 

använts för att undanta områden.  
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Mindre sjöar (under 1 km2) och vattendrag                       

Små sjöar och vattendrag och deras närmiljöer har generellt känsligare växt- och djurliv samt 

markförhållanden. Större sjöar anses också oftare vara mer attraktiva ur ett 

landsbygdsperspektiv. Om det visar sig finnas en önskan att utveckla områden vid mindre 

sjöar och vattendrag så får dess lämplighet avgöras i varje enskilt fall.  

Sjöar med långa avstånd till tätorterna                            

Perifera sjöar som ligger mer än 1,5 km från kommunens tätorter har undantagits för att 

främja en hållbar bebyggelseutveckling. Kommunens definition av tätort är att fungerande 

service såsom skola, butiker, kollektivtrafik och drivmedelsstation ska finnas alternativt ska 

finnas förutsättningar för. (Detta urval ger per automatik ett inkluderande av tätorter med 

service). De sjöar som endast till liten del ligger inom 1,5 km från tätorterna och som inte 

uppfyller urvalskriteriet har inte tagits med.  

Naturreservat, Natura 2000-områden, riksintresse för naturvård                

Områden som är skyddade av naturreservat, ingår i riksintressen för Natura 2000 eller ingår i 

riksintresse för naturvård innehåller ofta speciella arter och naturtyper som bör bevaras, därför 

har kommunen valt att undanta dessa områden från LIS. I dessa områden krävs även andra 

tillstånd för att genomföra åtgärder. Följande områden i Lessebo kommun är skyddande av 

naturreservat och/eller Natura 2000: 

• Lövsjö ängar, naturreservat 

• Tiafly, naturreservat, Natura 2000-område 

• Visjön, naturreservat 

• Storafly, Björksjön, Vittgöl, naturreservat 

• Stocksmyr, Natura 2000-område 

• Muggehult, Natura 2000-område 

• Kulla-skärgöl, Natura 2000-område 

• Videsjön, Natura 2000-område 

Viktiga förutsättningar att ta hänsyn till 

Även om ett område är utpekat som LIS-område finns flera faktorer och förutsättningar att ta 

hänsyn till vid bedömning vad som är lämpligt i de olika områdena. Mer om vad som är 

viktigt att ta hänsyn till i varje LIS-område står under deras respektive rubrik. Nedan 

redovisas några generella förutsättningar att ta hänsyn till vid planering av LIS-områden.  

Attraktivitet                          

Många människor anser att det är attraktivt att bo nära natur och vatten, därför är det viktigt 

att de utpekade LIS-områdena faktiskt kan bidra till att fler får möjlighet att bo, verka och 

vistas i attraktiva lägen. Områdena kan vara attraktiva för till exempel bostäder, 

fritidsbostäder, verksamheter, turism- och besöksnäringen eller för det rörliga friluftslivet. En 

del av det attraktiva i flera dessa områden är att bebyggelsen inte ligger tätt, därför viktigt att 

det i varje enskilt fall göras en avvägning hur mycket området tål att exploateras och att 

bedömningen görs efter platsens unika förutsättningar. En bedömning bör också göras för hur 

bebyggelsestrukturen ska se ut (tät eller gles, enstaka eller gruppvis, småskalig eller 

storskalig) för att platsens karaktär ska kunna bevaras.  
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Tillgänglighet                         

Allmänhetens tillgänglighet i områdena är mycket viktig och därför får inga sjöar får 

kringbyggas helt och möjligheterna för allmänheten att röra sig i områdena får inte väsentligt 

försämras när nya satsningar görs. I vissa fall kan en utveckling av LIS-områden istället 

innebära utökade möjlighet för allmänheten att använda rekreationsområden, till exempel i de 

fall besöksnäring, turistnäring eller föreningslivet får möjlighet att utveckla sin verksamhet.  

Växt- och djurliv                         

Hänsyn bör tas till växt- och djurlivet vid all planering även i utpekade LIS-områden. 

Förutom naturområden som är skyddade (med till exempel naturreservat, Natura 2000, 

biotopskydd) så har endast en översiktlig inventering gjorts. Därför är det viktigt att 

undersöka växt- och djurlivets förutsättningar i varje LIS-områden innan eventuella projekt 

startas. Till exempel bör hänsyn tas till känsliga miljöer, biotoper, sumpskog, våtmarker, och 

annan natur med höga värden. Samma lagstiftning och prövning gentemot djur- och växtliv 

gäller i LIS-områden som för alla bygglov och strandskyddsdispenser.  

Vattenskyddsområden           

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattentäkter och säkra tillgången på bra 

grundvatten och inom dessa gäller särskilda bestämmelser. I Lessebo kommun finns 

vattenskyddsområde vid Läen och norra Rottnen. Viss restriktivitet bör gälla i dessa områden 

med ny bebyggelse, till exempel är det viktigt att dricksvatten, avlopps- och 

dagvattenhanteringen sker på ett säkert sätt. I närheten av upptagningsområdena finns det inga 

LIS-områden, på grund av de risker som finns för negativ påverkan från exempelvis 

avloppsanläggningar.  

Teknisk service                          

I vissa fall kan LIS-områden innebära att nya investeringar i teknisk försörjning behövs, till 

exempel i vatten- och avloppsnät, kollektivtrafik, vägar, bredband och elnät. Flera av LIS-

områdena kan dock bidra till underlag för att förbättra teknisk service i befintliga områden. 

Det är en fördel om ny bebyggelse planeras så att även befintlig bebyggelse får möjlighet till 

förbättrad teknisk service.  

Fritidsbebyggelse och permanentbostäder             

Fritids- och permanentbostadsbebyggelse kan i vissa områden vara lämpligt och i andra 

lämpar sig istället åtgärder som gynnar rekreation och olika fritidsaktiviteter bättre. 

Permanentbostäder är lämpliga främst i de områden som har goda förutsättningar för att 

utveckla pålitlig teknisk service eller i områden som redan har det. Vid planering av ny 

fritidsbebyggelse och nya permanentbostäder är det viktigt att tänka på att de måste uppfylla 

strandskyddslagens syfte trots att de inom ett LIS-område, vilket innebär att de måste bevara 

allmänhetens tillgänglighet längs stranden och till området som helhet samt att de inte får ha 

en negativ effekt på växt- och djurlivet. Observera att en fri passage ska lämnas närmast 

vattnet även i LIS-områden, enligt 7 kap. 18f § MB.  

Besöksnäring och turism                         

Naturupplevelser, friluftsliv och rekreation utgör tillsammans med glasriket ett underlag för 

turism och besöksnäring. Åtgärder som gynnar dessa bör prioriteras. Till exempel kan 

satsningar göras på camping, stuguthyrning och ekoturism samt olika aktiviteter såsom jakt, 

fiske och ridning.   
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Friluftsliv och rekreation                         

Många områden med närhet till natur och vatten är viktiga för rekreation och det rörliga 

friluftslivet. När nya åtgärder eller bebyggelse planeras är det viktigt att ta hänsyn till hur 

områdena används idag, till exempel ta hänsyn till stråk, fiskeplatser och grillplatser. Ny 

bebyggelse i LIS-områden kan medföra inskränkningar i det rörliga friluftslivet, men också 

möjligheter. Även genomförandet av mindre åtgärder som gynnar friluftslivet underlättas i 

LIS-områden. Vindskydd, bryggor, utedass, mindre klubbstugor är åtgärder som gynnar det 

rörliga friluftslivet och allmänhetens tillgång till naturen. En av Lessebo kommuns strategier 

för att arbete mot ett hållbart samhälle är att involvera, engagera och informera kommunens 

invånare i miljön. Att satsa på friluftsliv och rekreation i kommunen kan användas som ett sätt 

att uppnå detta mål.  

Fiskevårdsområden                  

Fisket i kommunen fungerar som fritidssysselsättning för många medborgare i kommunen 

samtidigt som det har positiva ekonomiska effekter på landsbygden då det lockar besökare 

och turister. Fisketurism skulle kunna utvecklas genom till exempel stuguthyrning, uthyrning 

av utrustning samt möjligheter till andra aktiviteter. Flera av LIS-områdena som pekats ut i 

denna plan har goda möjligheter för fisketurism. Vattenvård och fiskevårdsåtgärder är även 

viktigt för fortsatta fiskemöjligheter därför bör hänsyn tas till vid planering av ny bebyggelse 

bör hänsyn tas så att dessa inte försvåras.  

Förorenade områden                         

Föroreningar kan vara ett hinder för utveckling, men utveckling kan samtidigt innebära en 

möjlighet att ta hand om och hantera föroreningarna på platsen. Ur miljöhänseende är det 

senare att föredra. Ekonomiskt kan det finnas svårigheter att klara av att rena områden för att 

möjliggöra utveckling av boende eller liknande. Samtidigt kan utvecklingen av ett förorenat 

område bidra till att knyta samman orten eftersom dessa markområden ofta tenderar att ligga i 

eller i nära anslutning till samhällena. Att ta vara på dessa områden, rena och utveckla dem 

kan i förlängningen bidra till en samhällsekonomisk vinst som är svår att beräkna värdet av.  

Inom Lessebo kommun finns flera nerlagda verksamheter som har orsakat områden med 

förorenad mark. I anslutning till vissa utpekade LIS-områden kan det ha bedrivits eller 

bedrivs miljöfarlig verksamhet vilket kan innebära att marken är förorenad. Där det finns 

indikationer på potentiellt förorenade områden måste vidare utredningar göras innan 

exploatering. Det behöver hänsyn tas till vid ny bebyggelse även om LIS-områdena inte ligger 

inom kända områden med föroreningar.  

Kulturmiljö och fornlämningar                     

Det finns flera skäl att värna om kulturmiljön, historiska, sociala, estetiska och ekonomiska 

bland annat. Kulturmiljön kan bestå av föremål, byggnader, fasta fornminnen och 

kulturlandskapet i sig. Kulturmiljöer vårdas ofta bäst genom att de får brukas och leva. Tre 

områden i kommunen är av riksintresse för kulturmiljövården; Lessebo bruksmiljö (G 31), 

Läseboda bytomt (G 31) och Kosta brukssamhälle (G 32). Läseboda bytomt ligger i 

anslutning till ett av LIS-områdena och vilka möjligheter det finns att utveckla området 

samtidigt som kulturmiljön bevaras behöver utredas närmre. Djurhultsbro är beläget cirka 200 

meter från samma riksintresse (G 31) och utgörs här av disponentvillan för bruket samt av 

egnahemsområdet i Djurhult. Blågöl gränsar till riksintresset Kosta (G 32) och utgörs i denna 

del av glasbruksområdet och bostäder från perioderna 1888–1930 samt 1930–1960. 
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Fornminnen och fornlämningsområden finns på flera ställen i kommunen. Dessa har olika 

förutsättningar, vissa bör inte röras medan andra kan grävas ut genom en arkeologisk 

utgrävning. Kulturmiljöer av riksintresse enligt 3 kap. 6 § MB ska så långt som möjligt 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. När ny bebyggelse planeras kan 

arkeologiska utredningar behöva göras, vilket är bra att ha i åtanke vid planering av nya 

projekt.  

Barnperspektiv (Barnkonventionen)                         

Barnkonventionen (Förenta nationerna konvention om barnets rättigheter 2018:1197) tillkom 

1990 och blev svensk lag år 2020. Artiklarna 3 och 12 är de artiklar som har mest bäring på 

samhällsplaneringen. Artikel 3 handlar om att barnets bästa alltid ska komma i främsta 

rummet och artikel 12 om att varje barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör 

det. Dessa grundläggande bestämmelser gäller för alla frågor som direkt eller indirekt 

påverkar barns livsmiljö. Därför är det viktigt att frågeställningar och problem blir belysta 

från många olika håll och med olika synsätt. Barn och ungdomars användning av den fysiska 

miljön är i vissa fall annorlunda än vuxnas. Tillgänglighet, rörelsefrihet och säkerhet är viktigt 

för barns möjlighet till utveckling och frihet att leka. Det är viktigt att planera och anpassa 

kommunens fysiska miljöer till barnens behov. I Lessebo kommun har politikerna bestämt att 

varje gång en tjänsteman bestämmer någonting som berör barn eller unga i Lessebo så ska en 

barnchecklista användas. Barn ska få utrymme att tycka till och utrycka sin åsikt i frågor som 

rör dem i förhållande till deras ålder och mognad.  

Jordbruksmark                          

Jordbruksmark har ett särskilt skydd enligt kapitel 3 Miljöbalken. Bebyggelse på 

jordbruksmark kräver att det finns ett särskilt angeläget allmänt intresse. Bostadsbebyggelse 

bör accepteras om jordbrukets behov tillgodoses. Ny exploatering bör ske vid befintlig 

bebyggelse, i anslutning till vägar eller vid skogsbryn och andra gränszoner. På 

jordbruksområden med höga natur- respektive kulturvärden kan bostäder accepteras om 

områdets naturvärden och den kulturhistoriska miljön kan bevaras.  Om brukningsvärd 

jordbruksmark föreslås tas i anspråk för ny bebyggelse behöver det finnas en tydlig 

motivering till varför alternativa lokaliseringar inte är möjliga utifrån Miljöbalkens 3 kap. 4 § 

MB.  

Klimatanpassning                        

En översiktlig klimat- och översvämningsutredning har genomförts i samband med LIS-

planen, se PM-Klimat och översvämningsrisker. Temperaturhöjningar, stigande havsnivåer, 

ökade mängder nederbörd och fler intensiva korttidsnederbörd förväntas som följd av 

pågående klimatförändringar. Det kan på sikt innebära ökade risker för översvämningar, ras 

och skred. Där det idag finns en risk för ras och skred, är det sannolikt att denna risk ökar då 

ett förändrat klimat kan förändra markens lämplighet att bebyggas. Ras och skred inträffar 

ofta i närheten av vattendrag, kust eller sjöar. Lermark som sluttar eller gränsar till vatten är 

speciellt känslig för skred. Lessebo kommun har ett mycket storkuperat landskap med stora 

höjdskillnader och den dominerande jordarten är morän. Dock finns det även områden med 

berg, torv och isälvssediment i kommunen. Eftersom morän dominerar i Lessebo kommun 

bedöms skred- och rasriskerna generellt som relativt små, men på vissa platser finns mer 

finkorniga jordar (torv, lera och sand).  
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I samband med exploatering av respektive LIS-område är det viktigt att undersöka de 

geotekniska förutsättningarna för att kunna bedöma eventuella riskfaktorer såsom ras, skred 

och erosion. När de geotekniska förutsättningarna undersöks så är det även viktigt att ta 

effekterna av ett förändrat klimat i beaktande. Vid snösmältning, tjällossning och perioder 

med mycket regn är risken för ras och skred större. När respektive område utvecklas kan 

åtgärder krävas, exempelvis reglering av marknivåer beroende av översvämning.   

Naturvärden och nyckelbiotoper                     

Nyckelbiotoper och biotopskyddade områden ska generellt undantas från exploatering. Detta 

gäller även en skyddszon eller ett närområde runt dessa nyckelbiotoper och biotopskyddade 

områden som är så stort att de biologiska värdena inte äventyras. Undantag kan göras för 

åtgärder som främjar friluftslivet, naturvården eller kulturmiljövården. Nyckelbiotoper och 

biotopskyddade områden kan tillkomma så en uppdatering måste ske inför varje planerad 

exploatering.  

Flera av de föreslagna LIS-områdena berör eller ligger nära nyckelbiotoper; N 5476 – 1996 

(LIS-område 2), N 2651 – 1995 (LIS-område 3), N 3534 – 2014 och N 6550 – 1996 (LIS-

område 4) samt N 6552 – 1996 (LIS-område 5). I det fortsatta planeringsarbetet ska särskild 

vikt läggas vid att nyckelbiotoper vid de föreslagna LIS-områdena inte påverkas negativt av 

åtgärder inom LIS-områden.  

Statliga vägar                           

I Lessebo kommun går två riksvägar, väg 25 och väg 28 samt en järnväg, Kust till kustbanan 

som har i dagens läge stopp både i Hovmantorp och Lessebo. Särskild hänsyn ska tas vid 

planering utmed vägar och järnvägar av riksintresse. Riksväg 25, Riksväg 28 och järnvägen 

har alla tre ett bebyggelseritt avstånd av 30 meter från respektive led, vilket gäller vid 

nybyggnation. För att få bygga närmare än detta krävs det särskilt tillstånd från väghållaren, i 

regel Trafikverket. Vid exploatering inom ett LIS-område bör befintliga anslutningar till det 

statliga vägnätet användas. Trafikverket tillämpar en restriktiv hållning till nya anslutningar 

till vägar på funktionellt utpekade stråk och regionalt viktiga vägar för person- och godstrafik. 

Utfarter ska så långt det är möjligt samlas till en anslutning. För nya eller ändrade 

anslutningar krävs väghållarens tillstånd. Vid en större exploatering inom ett område som inte 

ligger i direkt anslutning till kollektivtrafik bör möjligheterna till GC-vägar ses över. 

Ökad trafik kan medföra behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, i 

synnerhet i närliggande anslutningar till de statliga vägarna. Trafikmängd och flöden påverkar 

bland annat val av korsningstyp, behov av anslutningar med vilplan eller mötesplatser som 

kan komma att bli aktuellt om trafikrörelser ökar i betydande grad i och med en exploatering 

av fler områden. Det är en fråga som är möjlig att lösa i samband med framtida exploatering. 

Exploateringar som föranleder att åtgärder krävs på statliga vägar ska bekostas av kommunen 

och/eller exploatören.  

Statliga vägar som kan komma att beröras är: 

• Fiskesbro ut mot Ormeshaga – Väg 834 

• Strömbergshyttan – Väg 25 

• Ekebacken – Väg 838 
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• Djurhultsbro – Väg 25 

• Sydöstra Skruv – Väg 823  

I Lessebo kommun finns det förutom de statliga vägarna även ett flertal länsvägar som knyter 

samman landsbygden med de olika samhällena. Genom att fortsätta utveckla dessa länsvägar 

ökar trafiksäkerheten och det blir möjligt för fler människor att resa inom kommunen. 

Länsvägarna kommer inte bara att utvecklas med fokus på bilar utan även trafiksäkra 

lösningar för cyklar kommer utvecklas mellan orterna.  

Luftfart                          

Luftfartsverket (LFV) ska kontaktas i ett tidigt skede vid planläggning, lovgivning och 

tillståndsprövning som avser höga objekt. Till LFV ska alla objekt oavsett om det gäller 

byggnader, vindkraftverk, master, torn, reklamskyltar, konstverk etc. som är högre än 20 

meter över mark- eller vattenytan remitteras.  

Mellankommunala frågeställningar                        

För de områden som angränsar eller är belägna nära kommunens gränser ska Lessebo 

kommun samverka med berörda grannkommuner. Synpunkter från dessa inhämtas under 

samrådsskedet där samrådsförslaget samt utställningsförslaget remissas till 

grannkommunerna. Lessebo kommun gör bedömningen att inga mellankommunala intressen 

riskerar att påverkas inom ramen för vad som behandlas av denna LIS-plan.  

LIS-områden 
Översikt 

Utifrån urvalskriterierna i föregående kapitel inkluderande Lessebo kommuns översiktsplan 

och olika skydd, intressen och geografisk information samt de gjorda inventeringar som har 

förts så har lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen utförts. Inom LIS-

utredningsområdenas avgränsning har även ”utredningsområden utanför strandskydd” 

markerats för att en bättre helhetsbild av tänkbar utveckling. De områden som i detta 

dokument föreslås för LIS är:  

1. LIS-område Fiskesbro ut mot Ormeshaga 

2. LIS-område Sydvästra Hovmantorp 

3. LIS-område Strömbergshyttan 

4. LIS-område Ekebacken 

5. LIS-område Djurhultsbro  

6. LIS-område Blågöl 

7. LIS-område Sydöstra Skruv 
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Figur 8 – LIS-områdenas läge i Lessebo kommun. Observera att de utmärkta LIS-områdena är endast ungefärliga och att en 

särskild bedömning om bebyggelse är lämplig måste göras i varje enskilt fall.  
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1. LIS-område Fiskesbro ut mot Ormeshaga 

Beskrivning av området:            

Området ligger öster om sjön Rottnen och sydost om tätorten Hovmantorp. Igenom området 

går väg 834 som går från Hovmantorp till bland annat Linnehult och Ugnanäs. Området 

innehåller idag flera fritidshus och några permanentbostäder. Där finns några mindre 

verksamheter och företag i närheten av Ormeshaga. Med hänsyn till bebyggelsen finns det 

redan infrastruktur i form av vägar och el, medan vatten och avlopp blir en fråga i samband 

med fortsatt bebyggelse samt detaljplanering. Närmsta service med mataffär, skola och 

tågstation finns i Hovmantorp cirka 1,5 km norrut. Igenom området går cykellederna ”På tur i 

glasriket” och ”Rottnen runt”. Hovmantorps idrottsplats och anslutande motionsspår ligger 

också nära området. I området trafikeras väg 834 av 500 fordon (ÅDT) varav 38 utgörs av 

tung trafik. Skyltad hastighet på sträckan är 70 km/tim.  
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Rottnen är Lessebo kommuns största sjö på cirka 32 kvadratmeter. Den ligger i västra delen 

av kommunen och delar av sjön går in i Växjö kommun. Längs sjöns norra strand ligger 

tätorten Hovmantorp på cirka 3000 invånare. Längs Rottnens östra sida finns 

fritidsbebyggelse och området Ormeshaga som också har vissa permanentbostäder. Sydväst 

om Hovmantorp finns en campingplats och längre söderut enstaka permanentbostäder och 

några mindre enklare stugor för uthyrningsverksamhet. Södra stranden är obebyggd. Rottnen 

och dess omgivning är ett mycket populärt område för olika rekreations- och fritidsaktiviteter, 

till exempel fiske, kräftfiske, segling, kanotpaddling, bad, jakt och som strövområde. Rottnen 

är en dricksvattentäkt och har sitt intag i nordöstra delen av sjön. Hela LIS-området ligger 

inom gränsen för inre vattenskyddsområde för Hovmantorps yt- och grundvattentäkt i sjön 

Rottnen. Rottnen har ett utökat strandskydd på 200 meter i vatten och på land.  

Figur 9 – Bilden är tagen från Oxnabben, Hovmantorp, väster om fritidsbebyggelsen vid Fiskesbro. 

Skred, ras, erosion och översvämning:             

Marken inom LIS-området består av morän med inslag av berg i dagen. Berg i dagen 

förekommer framförallt i de södra delarna av området. Enstaka större block förekommer på 

sydvästra och sydöstra delen av området. Närmast sjön Rottnen förekommer organiska 

jordarter såsom torv, dy och gyttja. Jorddjupet inom området bedöms till cirka 5–10 m i norra 

delen med ett avtagande djup åt söder där djupet är cirka 3–5 m.  

Instängda områden som riskeras att översvämmas i samband med skyfall återfinns generellt i 

låglänta områden utmed rinnvägarna, se PM-Klimat och översvämningsrisker. Vid eventuell 

framtida exploatering av LIS-området måste rinnvägarna som korsar området beaktas så att 

inte nya instängda områden skapas. Hänsyn måste även tas till befintliga lågpunkter, vilka i de 

flesta fall även utgör riskområden vid vanligare regn. Generellt är låglänta områden nära sjön 

relativt sett mer riskutsatta än övriga. Inom LIS-området finns tydliga tröskelnivåer som 

medför att vissa lågpunkter riskerar att översvämmas först när tröskelnivån överskridits. Vid 

eventuell exploatering i strandnära lägen i området bör det utredas närmare vilka vattennivåer 

som kan inträffa i sjön. Det är också viktigt att inte placera hus för nära branta strandkanter 

där det finns risk för ras eller skred. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten:                                 

Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Rottnen (sjö), SE629022–14627 

 Rottnen 

Vattenkategori Sjö 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter 

och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Måttlig  

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  

Miljögifter Ja 
Figur 10 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  

Natur- och kulturvärden:                  

Vegetationen består i huvudsak av granskog med inslag av triviala lövträd samt tallskog med 

inslag av gran. Granskogen är i huvudsak ung och av plantagetyp. I de inre delarna är marken 

delvis kuperad med ett mindre inslag av berg i dagen. Även stora block finns. Nära sjökanten 

finns sumpaktiga områden med inslag av exempelvis odon och skvattram. Öster om väg 834 

har en del utspridda enstaka fornminnen hittats, vilket man bör ha i åtanke vid fortsatt 

planering av området. Vid Byaviken och Näsgården finns särskilda naturvärden som hänsyn 

bör tas till. I närheten av LIS-området finns växtplatser för den utrotningshotade 

Strandjordtungan. Arten är en svampart och är synlig från mitten av september till mitten av 

november på blottlagda grusiga stränder. Enligt rödlistan är arten klassificerad som sårbar art 

(VU). Strandjordtunga är synnerligen ovanlig svamp och såvitt man hittills vet finns det 

endast på sju lokaler i världen, sex av dessa ligger i Sverige, i Kronobergs län och Jönköpings 

län. Enligt Naturvårdsverket är Rottnen den enda kända sjön i Ronnebyåns vattensystem där 

strandjordtunga växer, till exempel genom ändrad vattenreglering, igenväxning av 

strandzonen samt exploatering av dess växtplatser eller mekaniskt slitage på dessa. Det är 

därför inte lämpligt att anordna badplatser där strandjordtungan växer.  

Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:    

• Hovmantorp med omnejd är inom pendlingsavstånd och kan erbjuda ekonomiskt 

fördelaktigt boende i naturnära miljö med god service. Genom att dessutom utöka 

mängden bostäder kan området stärka sin roll i Hovmantorps utveckling.  

• Delar av det aktuella området finns med i översiktsplanen med bostäder som tänkt 

framtida markanvändning.  
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Figur 11 – LIS-område Fiskesbro ut mot Ormeshaga. 
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Motiv:                    

• Närhet till infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter. 

• Nära befintlig bebyggelse. 

• Goda förutsättningar för strandnära bebyggelse i attraktivt läge. 

• Goda förutsättningar för att utveckla turism, rekreation och samhällsservice. 

• En viss utökning av bebyggelsen i området ger ett förbättrat underlag gör 

samhällsservice. 

• Intresse av att uppföra bostadsbebyggelse i området finns.  

Tänkt utveckling:                   

• Bostadsbebyggelse, fritidshus, turist- eller friluftsverksamheter 

Ta hänsyn till vid planering:                  

• Detaljplan bör göras för området vid utökad bebyggelse. 

• Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och 

växt- och djurlivet. 

• Rottnens fiskevårdsområde. 

• Prioritera bebyggelse främst nära länsväg 834. Kontakt med Trafikverket ska ske i god 

tid före genomförandet, för godkännande av möjliga placeringar och detaljutformning 

för anslutningar.  

• Gång- och cykelväg genom området till Hovmantorp skulle eventuellt behövas.  

• Vid exploateringen för bebyggelsen bör ingen mark i sådana strandnära lägen som kan 

vara presumtiva växtplatser för strandjordtunga att överhuvudtaget beröras.  

• Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet och vattentäkten skall följas.  

• Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande 

vattenförekomster.  

• Vid en ev. framtida exploatering krävs en mer detaljerad naturvärdesinventering.  

Kommunens bedömning:                   

Inom LIS-området bedöms utrymme för kompletteringar finnas i lägen i anslutning till 

befintlig bebyggelse och för nya tomter i skogspartier. Om LIS-området exploateras med 

permanent- eller fritidsboende finns goda förutsättningar för utveckling av orten Hovmantorp. 

Området bedöms ha en utvecklingspotential att på sikt utvecklas till en attraktiv boendemiljö 

med boendemiljö med fördelaktigt läge och fina utblickar över sjön Rottnen. Attraktiva 

bostäder i strandnära läge kan locka till kvarboende och inflytning, vilket kan innebära ett 

inflöde av kompetens och skattemedel till kommunen. Marken bedöms lättbebyggd och det 

krävs små kompletteringar med vägar för att nå attraktiva ytor. En etablering av ytterligare 

permanent- eller fritidsbostäder skulle också bidra till ett stärkt underlag för serviceutbudet i 

området samt den kollektivtrafikförbindelse som finns och på så vis bidra till 

landsbygdsutvecklingen. Då det redan finns bebyggelse i området är det viktigt att områdets 

karaktär bibehålls. Genom att bygga på ett sätt som överensstämmer med den befintliga 

byggnationen kan området fortsätta smälta in i landskapet. Ett villkor för bebyggelse i 

området bör vara att det ansluts till kommunalt vatten och avlopp. 
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2. LIS-område Sydvästra Hovmantorp 

Beskrivning av området:                  

Detta område ligger i utkanten av Hovmantorp tätort, sydväst om Hovmantorps centrum. 

Närmast i norr ligger villaområde, camping och badplats och i öster möter området sjön 

Rottnen. Söderut ligger gamla Hovmantorp med kyrka och i närheten en herrgård med några 

intilliggande hus. Utöver det finns det endast några få utspridda enstaka hus som används som 

fritidshus eller för uthyrningsverksamhet. Längre söderut finns ett stort område som är 

populärt för jakt, fiske, rekreation och friluftsliv. Väster om området ligger strövområden som 

är tätortsnära och frekvent använda. Kommunikationerna i det tänkta området är goda tack 

vara närheten till Hovmantorp där också närmsta samhällsservice finns. LIS-området ligger 

inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att gällande föreskrifter ska 

följas vid exempelvis markarbeten.  
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Figur 12 – Bilden är tagen från strandpromenaden som går längs järnvägen i Hovmantorp.  

Skred, ras, erosion och översvämning:              

Marken inom LIS-området består av fast morän. Jorddjupet i området bedöms vara 1–3 m. 

Närmast sjön Rottnen förekommer organiska jordarter såsom torv, dy och gyttja. 

Inom området finns en större lågpunkt (A) och söder om området finns ännu en stor lågpunkt 

som delvis går in i det utpekade LIS-området (B), se PM-Klimat och översvämningsrisker. I 

båda lågpunkterna är medelvattendjupet omkring 0,2 m, och det maximala vattendjupet 

omkring 0,6 m. Vid eventuell framtida exploatering av området bör hänsyn framförallt tas till 

de instängda områden som finns utmed vägen. Rinnvägarna som korsar området bör också 

beaktas så att inte nya instängda områden tillskapas. Nära sjön Rottnen finns vissa sanka 

partier som inte bör bebyggas på grund av risken för översvämning, vilket studeras mer 

detaljerat vid senare prövning. Inom LIS-området finns tydliga tröskelnivåer som medför att 

vissa lågpunkter riskerar att översvämmas först när tröskelnivån överskridits. När tröskelnivån 

väl överskridits medför högre vattennivåer att området som riskerar att översvämmas gradvis 

ökar. 

Miljökvalitetsnormer för vatten:                                 

Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Rottnen (sjö), SE629022–146127 

 Rottnen 

Vattenkategori Sjö 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter 

och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Måttlig  
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Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  

Miljögifter Ja 
Figur 13 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  

Natur- och kulturvärden:                  

Vegetationen inom området består huvudsakligen av triviallövskog och ädellövskog med 

inslag av björk och tätare partier av gran. Väster om området finns en yta med mycket 

fornminnen i form av en fossil åker av typen röjningsröseområde med blästbrukslämning och 

längs stranden finns ett smalt nyckelbiotopsområde (N 5476 – 1996). Nyckelbiotopen består 

av en rad mycket grova och gamla tallar (en del torrträd och högstubbar). De torra träden har 

insektshål och bohål för fåglar, en del har s.k. mulm. De är också rikligt bevuxna med 

knappnålslavar. Både de torra träden och de äldsta tallarna är spiralvridna i veden, har 

grovgreniga platta kronor samt s.k. pansarbark. Detta nyckelbiotopsområde omfattas inte av 

utredningsområdet. Utanför LIS-området i väster och sydväst finns även små partier med 

jordbruksmark som i dagsläget arrenderas ut.  

Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:    

• I Hovmantorps sydvästra del bör strandskyddet varieras och anpassas till den väg som 

går längs sjön och naturligt skiljer av området längs strandskyddet.  

• Lessebo kommun vill kunna erbjuda boendemiljöer tomter nära natur och vatten.  

• Delar av det aktuella området finns med i översiktsplanen med bostäder som tänkt 

framtida markanvändning. 

Motiv:                    

• Närhet till infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter 

• Nära befintlig bebyggelse 

• Förutsättningar för nya attraktiva boendemöjligheter 

• Promenadstigarna i närområdet har förbindelse med stora uppskattade strövområden 

• Småvägar finns redan i området 

• Förutsättningar för att utveckla turism, rekreation och friluftsliv 

• En viss utökning av bebyggelsen i området skulle kunna bidra till att öka allmänhetens 

tillgänglighet i området samt allmänhetens intresse.  

• Kommunal vatten- och avloppsanslutning finns nära och är möjlig. 

 Tänkt utveckling:                   

• Bostadsbebyggelse, fritidshus, turist- eller friluftsverksamheter 
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Figur 14 – LIS-område Sydvästra Hovmantorp.   
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Ta hänsyn till vid planering:                  

• Detaljplan bör göras för området vid ny bebyggelse. 

• Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och 

växt- och djurlivet. 

• Bevara och förbättra tillgängligheten för allmänheten i området. 

• Befintliga vandringsleder och stigar, ny bebyggelse får inte hindra att området 

används för rekreation och som strövområde. 

• Arkeologiska utredningar kan bli aktuella.  

• Rottnens fiskevårdsområde. 

• Nyckelbiotop ligger i gräns mot LIS-område och skyddas. Området kräver noggrann 

planering för att inte påverka närliggande nyckelbiotopsområde.  

• Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas.  

• Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande 

vattenförekomster.  

Kommunens bedömning:                  

Området är lämpligt för främst permanentbostäder. Eventuellt kan fritidshus och turist eller 

friluftsverksamheter vara lämpligt. LIS-området ligger inom cykel och promenadavstånd från 

Hovmantorp och betraktas som tätortsnära. Det tätortsnära läget beräknar stärka underlaget 

för service i orten. Området bedöms ha en utvecklingspotential att på sikt utvecklas till en 

attraktiv boendemiljö med boendemiljö med fördelaktigt läge och fina utblickar över sjön 

Rottnen. Attraktiva bostäder i strandnära läge kan locka till kvarboende och inflytning, vilket 

kan innebära ett inflöde av kompetens och skattemedel till kommunen. Ett tillskott på 

bostäder kan även bidra till ett ökat resandeunderlag för kollektivtrafiken. LIS-området kan 

långsiktigt antas ge positiva sysselsättningseffekter och/eller kan bidra till att upprätthålla 

serviceunderlaget på landsbygden. Vissa ställen längs strandlinjen kan vara lämpliga för 

anläggningar som gynnar en utveckling av turism och friluftsliv. Potentiell byggelse ska 

utformas på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden.  
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3. LIS-område Strömbergshyttan  

Beskrivning av området:            

Strömbergshyttan är en gammal glasbruksort och ligger längs med väg 25 mellan Lessebo och 

Hovmantorp, strax sydväst om Hyllsjön. Där har funnits flera mindre verksamheter såsom 

restaurang/café, butiker och utomhusteater. I området finns idag en mindre bebyggelsegrupp 

med permanentbostäder, en skidbacke, friluftsområde med mountainbike och en 

orienteringsstuga. Strax öster om Strömbergshyttan ligger en fin rastplats med en offentlig 

badplats i Hyllsjön. Rastplatsen ligger nära Strömbergshyttan men saknar förbindelse för 

gående och cyklister. Strax söder om Hyllsjön ligger Kvarnsjön med väg 25 som en barriär 

emellan. Området har goda möjligheter till kommunikationer med buss och bil är väg 25 

precis intill. Närmsta samhällen med skola, mataffär och tågstation är Lessebo och 

Hovmantorp. I Strömbergshyttan trafikeras väg 25 av 5753 fordon (ÅDT) varav 751 utgörs av 

tung trafik. Skyltad hastighet på sträckan är 70 km/tim. Väg 25 är rekommenderad väg för 

farligt gods. 

Strömbergshyttan berörs av två förorenade områden enligt Länsstyrelsens databas för 

misstänkt förorenade områden (EBH-stödet); Studioglas Strömbergshyttan samt 

Strömbergshyttan Lindefors. Strömbergshyttan (Lindefors) har riskklass 1 vilket betyder 
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mycket stor risk för människors hälsa och/eller miljön. Området finns med på Länsstyrelsens 

prioriteringslista över de mest förorenade områdena i länet. Studioglas Strömbergshyttan 

(fastigheten Linneskruv 1:53) saknar riskklassning, men har identifierats som ett misstänkt 

objekt. Området misstänks vara förorenat då det bland annat funnits en verksamhet som 

använt bly i sin produktion.   

Hyllsjön ligger i centrala delarna av Lessebo kommun med väg 25 som passerar precis vid 

dess södra strand. I södra delen av sjön ligger Ströbergshyttan och en rastplats, annars finns 

det i nuläget ingen bebyggelse i Hyllsjöns närområde. I området kring sjön finns flera mindre 

stigar, blåbärsskogar och små uppskattade badplatser. Sjön är mycket badvänlig med god 

vattenkvalitet. En motionsslinga runt sjön kan vara en lämplig satsning som skulle kunna 

nyttjas av såväl boende, orienterare och gäster. Området har goda förutsättningar att utvecklas 

som ett rekreationsområde. Även en satsning på bostadsbebyggelse, handel och turism i södra 

och sydvästra delen skulle kunna gynna området i sin helhet. Sjön ingår i Öjen med flera 

sjöarnas fiskevårdsområde. Hyllsjön har ett strandskydd på 100 meter i vatten och på land. 

Figur 15 – Bilderna är båda tagna från en av uddarna vid Strömbergshyttan.  

Skred, ras, erosion och översvämning:                  

LIS-områdets mark består huvudsakligen av morän och berg med inslag av torv. Berg i dagen 

finns i områdets östra del. Jorddjupet inom området bedöms till cirka 5–10 m i centrala delen 

med ett avtagande djup åt öster där djupet är cirka 3–5 m. 

Strömbergshyttan är utpekat som ett översvämningskänsligt område utifrån den 

sammanställning av översvämningar som gjorts av Länsstyrelsen i Kronobergs län (2010). De 

områden som översvämmas i denna del är generellt flacka, och kan därmed förväntas få 

begränsade vattendjup. I norra delen finns endast ett instängt område där större vattendjup, 

som mest omkring 1,1 m, kan förväntas. De flesta lågpunkter ligger i anslutning till 

vattendragen, men ett lite större instängt område finns nordost om samhället (i område C), se 

PM-Klimat och översvämningsrisker. Vattendjupet i denna lågpunkt blir som mest omkring 

0,4 m. Invid vägen som utgör LIS-områdets södra gräns finns några mindre instängda 

områden, och vattendjupen i dessa kan bli uppemot 0,6 m som mest. Vid eventuell framtida 

exploatering inom LIS-området bör hänsyn tas till att vatten kan ansamlas i de flacka 

områdena väster om sjön samt i de lite större lågpunkterna. Hänsyn bör även tas till 
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rinnvägarna genom området. Nära sjön finns vissa sanka partier som inte bör bebyggas på 

grund av risken för översvämning.  

Miljökvalitetsnormer för vatten:                                 

Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Fagerekeån (vattendrag), SE630054–146540 

 Rottnen 

Vattenkategori Vattendrag 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter 

och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Måttlig  

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  

Miljögifter Ja 
Figur 16 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  

Natur- och kulturvärden:                         

Hyllsjön är en skogssjö med blockiga stränder, blockgrund och vass- och sävfält i västra 

delen. I Hyllsjön förekommer bland annat fiskmås, skrattmås och storlom. Hela området har 

stora landskapsmässiga och biologiska värden som kan bestå om ån inte förstörs genom 

rensningar och omgivande marker inte dikas. I LIS-områdets norra del finns en nyckelbiotop 

(N 2651 – 1995) och en yta med höga naturvärden, därför bör områden inte utökas norrut. 

Nyckelbiotopen består av ett sumpområde med odikade bäckar, öppna kärr och under senare 

tid orörda sumpskogar med stort inslag av gamla senvuxna träd. En hel del socklar finns 

också. Dominerande trädslag är tall och gran med inslag klibbal och glasbjörk. I området 

finns enstaka utsprida fornminnen.  

Strömbergshyttan har ett stort kulturhistoriskt värde och utgör en komplex miljö där varje 

byggnad har ett värde för helheten. Kombinationen sliperi, kvarn och såg har troligen funnits 

vid flera glasbruk i länet men finns nu endast kvar i Strömbergshyttan.  

Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:    

• Det aktuella området finns med i översiktsplanen utpekat som LIS-område. 

• Lessebo kommun vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer nära natur och vatten. 

Motiv:                    

• Närhet till infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter. 

• Småvägar finns redan i området. 

• Nära befintlig bebyggelse. 

• Förutsättningar för att utveckla turism, rekreation och friluftsliv. 
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• Förutsättningar för naturnära boende. 

• En viss utökning av bebyggelsen i området ger ett förbättrat underlag för 

samhällsservice. 

• Befintlig bystruktur som kan förtätas och utvecklas. 

• Möjlighet att skapa ett aktivitetsområde med bland annat stigar och leder.  

• En viss utökning av bebyggelsen i området skulle kunna bidra till att öka 

allmänhetetens tillgänglighet i området samt allmänhetens intresse. 

Tänkt utveckling:                   

• Bostadsbebyggelse, fritidshus, handel, hantverk, turist- eller friluftsverksamheter 
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Figur 17 – LIS-område Strömbergshyttan. 
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Ta hänsyn till vid planering:                  

• Planprogram finns och bör följas upp med detaljplan.  

• Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och 

växt- och djurlivet. 

• Bevara och förbättra tillgängligheten för allmänheten i området. 

• Befintliga promenadstråk och rekreationsområden. 

• Bevara uddarna med små stigar, små badplatser och barrskog som grönområden. 

• Knyt ihop rastplatsen med Strömbergshyttan, bättre för vandring, cykling och 

försäljning. 

• Vid en eventuell exploatering krävs fördjupade inventeringar och utredningar av 

eventuellt förekommande fornlämning.  

• Cykelvägar till Hovmantorp och Lessebo behövs. 

• Säkert sätt för fotgängare och cyklister att säkert ta sig över riksväg 25 för att nå fina 

områden. 

• Eventuella markundersökningar samt åtgärder/saneringar kan behöva utföras innan 

marken blir lämplig för byggnation.  

• Vid utformning av området ska stor hänsyn tas till nyckelbiotopsområdet och skyddas 

från negativ påverkan av åtgärder inom LIS-området. 

• Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande 

vattenförekomster.  

• Kontakt med Trafikverket ska ske i god tid före genomförandet, för godkännande av 

möjliga placeringar och detaljutformning för anslutningar.  

• Särskild hänsyn ska tas till översvämnings-, erosions- och skredrisker.  

Kommunens bedömning:                  

Området är lämpligt för permanentbostäder, fritidshus och turist- eller friluftsverksamheter 

samt handelsverksamheter. Verksamheter av skilda slag kan även vara lämplig 

markanvändning. Befintliga verksamheter kan byggas ut och nya verksamheter får ett 

strategiskt läge i och med de goda kommunikationsmöjligheterna. Här finns goda 

rekreationsmöjligheter och närhet till service, utbildning och arbete i till exempel 

Hovmantorp, Lessebo och Växjö. I området finns stora förutsättningar att stärka 

turistverksamheter och olika turistattraktioner såsom camping, fiske, utställningar, 

kanotuthyrning med mera kan också vara lämpligt. Strömbergshyttan är redan idag en stor 

resurs för såväl närboende som turister. Området utgör en attraktiv boendemiljö där man bor 

naturnära med skogen in på knuten. Det är viktigt att karaktären på framtida bebyggelse följer 

det befintliga. Den ökade attraktivitet för området som skapas av saneringen kan utspela sig 

på flera sätt, till exempel genom att flera bosatta, företagsetableringar och en ökad turism. 

LIS-området stärker en naturlig utvecklingsmöjlighet för området, bidrar till fler alternativa 

bostadslägen i kommunen som i sin tur gynnar näringslivets möjligheter att rekrytera och 

behålla attraktiv arbetskraft generellt i kommunen. Den främsta besöksanledningen är att se 

glas, glasblåsning och kända glastillverkare som huserar i området. Ett tillskott på bostäder 

kan bidra till ett ökat resandeunderlag för kollektivtrafiken.  
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4. LIS-område Ekebacken 

Beskrivning av området:            

Ekebacken ligger i utkanten av Djurhult öster om centrum, intill väg 838. Det tänkta området 

är strax bortanför det som idag kallas Ekebacken, i närheten av Flathallen. Det ligger mycket 

nära Läen och vackra skogar. Närmast i Djurhult ligger skola och motionsspår och 

villaområden. Kommunikationerna i de tänkta områdena är goda, tack vare närheten till 

Lessebo. I Ekebacken trafikeras väg 838 av 1371 fordon (ÅDT) varav 137 utgörs av tung 

trafik. Verksamhetsområdet för Lessebo pappersbruk är beläget cirka 1,5 km från LIS-

området. Pappersbruket är en tillståndspliktigt så kallad A-anläggning, vilket medför att det 

krävs ett skyddsavstånd till pappersbruket. Skyddsavstånd avseende buller och andra 

störningar måste följas och beaktas vid planläggning och exploatering.  

Läen är den näst största sjön i kommunen med över 10 kvadratkilometer. Den ligger centralt i 

kommunen och med Lessebo tätort på sin västra sida. Närmast Läen ligger området Djurhult 

med permanentbostäder och planer finns för utbyggnad i anslutning av det befintliga. Norr 

och öster om sjön ligger enbart enstaka utspridd bebyggelse. Söder om sjön finns mindre 

grupper med bebyggelse, till exempel Slätthult. På några av öarna i sjön finns mindre 

fritidsbostäder utan el och vatten, på mark arrenderad av kommunen. En liten del av östra sjön 

är i Emmaboda kommun. Söder om sjön passerar väg 25. Läen används frekvent för fiske, 
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båtliv, fritid och rekreation. Sjön ingår i ett vattenskyddsområde och i Läens 

fiskevårdsområde. Den 26 maj 1989 utkom det föreskrifter för vad som är tillåtet inom 

vattenskyddsområdet för Läen. I dessa föreskrifter står det inom sjöområdet söder om 

syftlinjen mellan Lillö och Tångudden får motorer inte onödigtvis brukas. Vid all exploatering 

och verksamhet nära sjön Läen måste därmed stor hänsyn tas till hur åtgärden påverkar 

vattenkvalitén. Läen har ett strandskydd på 100 meter i vatten och på land.  

Figur 18 – Bilden är tagen vid Flathallen öster om Ekebacken.  

Skred, ras, erosion och översvämning:             

Marken inom LIS-området består av morän med inslag av berg i dagen. Närmast sjön Rottnen 

förekommer organiska jordarter såsom torv, dy och gyttja. Jorddjupet inom området bedöms 

till cirka 5–10 m i norra delen med ett avtagande djup åt söder där djupet är cirka 3–5 m.  

Inom LIS-området är översvämningsrisken relativt sett högre i delarna närmast Läens strand. I 

östra delen (A) ligger markhöjderna inom området delvis under vattenytans nivå enligt 

höjdmodellen, och i detta område är översvämningsrisken som störst, se PM-Klimat och 

översvämningsrisker. I östra och södra delen av området ökar översvämningsutbredningen 

gradvis då vattennivån i sjön stiger. I västra delen översvämmas endast områden söder om 

Olof Nordströms väg då vattennivån uppgår till 0,5 m över normalvattenytan (+168,71 m). 

Översvämningsrisken längs sjön är relativt sett störst längsmed strandkanten. I västra delen 

förekommer en tydlig tröskelnivå som medför att lågpunkten norr om vägen riskerar att 

översvämmas först när tröskelnivån överskridits. Generellt riskerar dock gradvis större 

områden att översvämmas vid högre vattennivåer i sjön. Vid eventuell exploatering i 

strandnära lägen i området bör det utredas närmare vilka vattennivåer som kan inträffa i sjön. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten:                                 

Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Läen (sjö), SE629163–146824 

 Läen 

Vattenkategori Sjö 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter 

och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Otillfredsställande 

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  

Miljögifter Ja 
Figur 19 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  

Natur- och kulturvärden:                         

I närheten finns fina strövområden, en kulturstig och fornminnen. Vissa delar av området har 

särskilda naturvärden och det finns även en del av området där fornminnen har hittats. I 

utkanterna är det ädellövskog med vissa fuktiga partier. Söder om området finns också två 

mindre nyckelbiotopsområden (N 3534 – 2014 och N 6550 – 1996). Nyckelbiotoperna består 

av gammal gles ekskog som kanske tidigare varit beteshage. Stora naturvärden knutna till de 

gamla ekarna. På stammarna finns en rik lavflora med bl.a. en hel del olika knappnålslavar. 

Några ekar har bohål för fåglar. En del har grova döda grenar, håligheter i stammarna och 

mulm (jord bildad av förmultnad ved). Nyckelbiotopen ligger utanför det föreslagna LIS-

området och bedöms inte påverkas eller förändras negativt av det aktuella LIS-området. I LIS-

områdets södra delar finns jordbruksmark, med en utskjutande udde som i dagsläget 

arrenderas ut.  

Relevanta ställningstaganden i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:         

• Lessebo kommun vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer nära natur och vatten.  

Motiv:                    

• Närhet till infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter. 

• Småvägar finns redan i området. 

• Samlad bebyggelse med möjlighet till förtätning. 

• Relativt nära regelbunden kollektivtrafik.  

• Promenadstigarna i Ekebacken har förbindelse med Lessebos kulturstig och 

motionsspår. 

Tänkt utveckling:                   

• Bostadsbebyggelse, fritidshus, turist- eller friluftsverksamheter 
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Figur 20 – LIS-område Ekebacken.  
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Ta hänsyn till vid planering:                  

• Detaljplan bör göras för området vid ny bebyggelse. 

• Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och 

växt- och djurlivet. 

• Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas. 

• Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande 

vattenförekomster.  

• Befintliga promenadstråk och rekreationsområden. 

• Läens fiskevårdsområde. 

• I Ekebacken bör särskild hänsyn tas till naturvärden, kulturvärden, biotoper samt 

riksintresset för kulturmiljövård; Läseboda bytomt. 

• Aspekter som bullerstörningar och andra störningar som ljus. Lukt, damning och andra 

utsläpp till luft kan behöva beaktas. 

• Aktiv jordbruksmark i området bör undvikas för exploatering och förändrad 

användning av jordbruksmark ska undvikas om likvärdig lösning kan åstadkommas på 

annan plats. En värdering av jordbruksmark görs vid en eventuell exploatering. 

• Om förändringar blir aktuella i närområdet till nyckelbiotopen bör naturinventering 

utföras och åtgärderna planeras så att nyckelbiotopen inte påverkas negativt. 

• Kontakt med Trafikverket ska ske i god tid före genomförandet, för godkännande av 

möjliga placeringar och detaljutformning för anslutningar.  

• Särskild hänsyn ska tas till översvämnings-, erosions- och skredrisker.  

Kommunens bedömning:                       

Utredningsområdet är i första hand lämpligt för permanentbostäder men i anslutning till 

strandlinjen kan också olika former av turistverksamhet vara möjlig. Utvecklingen kan även 

omfatta åtgärder för bad, båtliv och kanot. Verksamheter av skilda slag kan även vara lämplig 

markanvändning. Ny bebyggelse och ökad befolkning skulle bevara och på sikt förstärka 

underlaget för den service som finns på orten och också ge större förutsättningar för en 

förbättrad vatten- och avloppshantering. Tillgänglighet för det rörliga friluftslivet ökas med 

säkerställd möjlighet att röra sig efter stranden. Ny byggnation bör anpassas till lokal 

byggnadstradition och växligheten bör i möjligaste mån behållas vid anläggandet av tomter. I 

de södra delarna av LIS-området ska hänsyn tas till fuktiga marker, fornminnen samt 

jordbruksvärden. Lämpligheten att utveckla området för permanentboende får vägas mot 

framtida möjligheter att ordna goda kollektiva transporter. 
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5. LIS-område Djurhultsbro 

Beskrivning av området:                                                             

Djurhult är ett villaområde i Lessebo tätort som ligger sydost om centrum. Det ligger vid sjön 

Läens västra i ett idylliskt läge. Längs strandlinjen finns båtplats, camping och badplats. 

Området skulle kunna utvidgas söderut där det söderut begränsas av en vik och riksväg 25. I 

Djurhultsbro trafikeras väg 25 av 4028 fordon (ÅDT) varav 623 utgörs av tung trafik. Skyltad 

hastighet på sträckan är 90 km/tim. Väg 25 är rekommenderad väg för farligt gods. 

Sjön ingår i ett vattenskyddsområde och i Läens fiskevårdsområde. Den 26 maj 1989 utkom 

det föreskrifter för vad som är tillåtet inom vattenskyddsområdet för Läen. I dessa föreskrifter 

står det inom sjöområdet söder om syftlinjen mellan Lillö och Tångudden får motorer inte 

onödigtvis brukas. Vid all exploatering och verksamhet nära sjön Läen måste därmed stor 

hänsyn tas till hur åtgärden påverkar vattenkvalitén.  Verksamhetsområdet för Lessebo 

pappersbruk är beläget cirka 1 km från LIS-området. Pappersbruket är en tillståndspliktigt så 

kallad A-anläggning, vilket medför att det krävs ett skyddsavstånd till pappersbruket. 

Skyddsavstånd avseende buller och andra störningar måste följas och beaktas vid 

planläggning och exploatering.  
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Skred, ras, erosion och översvämning:             

Marken inom LIS-området består av morän med inslag av berg i dagen. Närmast sjön Rottnen 

förekommer organiska jordarter såsom torv, dy och gyttja. Jorddjupet i området bedöms vara 

1–3 m. 

Översvämningsrisken längs sjön är relativt sett störst längsmed strandkanten, framförallt i 

viken in mot sjöns utlopp under väg 25. Vid högre vattennivåer i sjön riskerar gradvis större 

områden att översvämmas, men det förekommer inga kritiska trösklar som gör att lågpunkter 

översvämmas. Vid eventuell exploatering i strandnära lägen i området bör det utredas närmare 

vilka vattennivåer som kan inträffa i sjön. Djurhultsbro är utpekat som ett 

översvämningskänsligt område utifrån den sammanställning av översvämningar som gjorts av 

Länsstyrelsen i Kronobergs län (2010). En befarad risk som noterades var att höga 

vattennivåer i Läen skulle få dämmen vid Djurhultsbro att brista, vilket skulle medföra att väg 

25/Kalmarvägen och järnvägen skulle översvämmas. Detta är dock inget som hittills har 

inträffat, och denna typ av händelse skulle framförallt påverka områden väster/nedströms om 

LIS-området men även områdena närmast sjöns strand. 

Miljökvalitetsnormer för vatten:                                 

Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Läen (sjö), SE629163–146824 

 Läen 

Vattenkategori Sjö 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter 

och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Otillfredsställande 

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  

Miljögifter Ja 
Figur 21 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  

Natur- och kulturvärden:                         

Vissa delar av LIS-området berör och tangerar ett objekt med naturvärden (N 6552 – 1996) 

och stor hänsyn ska tas till områdets naturvärden. Ytorna med högt naturvärde består av 

gammal grov lövskog med främst asp och ek. Ganska bördig mark. Vid eventuella åtgärder 

sparas åtminstone rikligt med s.k. evighetsträd av grova aspar och ekar. Denna del bör 

undantas från exploatering. Djurhultsbro är beläget cirka 200 meter från Läseboda bytomt och 

utgörs här av disponentvillan för bruket samt av egnahemsområdet i Djurhult. En mindre del 

av området utgörs av betes- och åkermark. 

Relevanta ställningstaganden i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:         

• Lessebo kommun vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer nära natur och vatten.  
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• Delar av det aktuella området finns med i översiktsplanen med bostäder som tänkt 

framtida markanvändning. 

Motiv:                    

• Närhet till infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter. 

• Småvägar finns redan i området. 

• Nära befintlig bebyggelse. 

• En viss utökning av bebyggelsen i området skulle kunna bidra till att öka allmänhetens 

tillgänglighet i området samt allmänhetens intresse. 

Tänkt utveckling:                   

• Bostadsbebyggelse, fritidshus, turist- eller friluftsverksamheter 

Figur 22 – Bilden är tagen mot Djurhult från västra sidan av sjön.   

Ta hänsyn till vid planering:                  

• Detaljplan bör göras för området vid ny bebyggelse. 

• Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och 

växt- och djurlivet. 

• I Området bör särskild hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljövård; Läseboda 

bytomt. 

• Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas.  

• Befintliga promenadstråk och rekreationsområden. 

• Läens fiskevårdsområde. 
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• I Djurhult bör särskild hänsyn tas till hur industriverksamheten i Lessebo påverkar ny 

bebyggelse. 

• Sveaskog äger nästan all mark kring sjön så en dialog bör föras med dem om 

eventuellt intresse för exploatering finns.  

• En liten del av LIS-området berör ett område som har höga naturvärden intill sjön 

Läen och denna del bör undantas från exploatering. Om det finns önskemål om 

exploatering inom område med höga naturvärden behöver en mer detaljerad 

naturinventering genomföras innan dispens från strandskyddet kan lämnas.  

• Aspekter som bullerstörningar och andra störningar som ljus. Lukt, ljus, damning och 

andra utsläpp till luft kan behöva beaktas. 

• Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande 

vattenförekomster.  

• Aktiv jordbruksmark i området bör undvikas för exploatering och förändrad 

användning av jordbruksmark ska undvikas om likvärdig lösning kan åstadkommas på 

annan plats. En värdering av jordbruksmark görs vid en eventuell exploatering. 

• Kontakt med Trafikverket ska ske i god tid före genomförandet, för godkännande av 

möjliga placeringar och detaljutformning för anslutningar.  

• Särskild hänsyn ska tas till översvämnings-, erosions- och skredrisker.  

Kommunens bedömning:                    

LIS-området stimulerar till ny bostadsbebyggelse som ger utrymme för en naturlig utveckling 

av Lessebo tätort. Platsen kan erbjuda boende nära naturen och vatten med god och snabb 

kommunikation till Lessebo tätort med den service som finns där. LIS-området är välbeläget 

och berör inga riksintressen. Det kan vara aktuellt att inom LIS-området anlägga båtbryggor 

och mindre verksamheter kopplade till turism och rekreation samt anlägga vandringsleder 

runtom sjön. Genom att öppna upp möjligheten till turistverksamheter vid sjön kan utveckling 

medge sysselsättning för landsbygdsutvecklingen, vilket i sin tur kan förbättra möjligheterna 

att upprätthålla serviceunderlaget samt bidra till att utveckla kärnområdet och därmed 

kommunen som helhet. Närheten till riksväg 25 kan ge möjligheter att stärka närområdet vad 

gäller sysselsättning och service. I ett kortare tidsperspektiv kan även underlaget för 

kollektivtrafik komma att stärkas och utvecklas med tätare turer och nya stråk. Ett villkor för 

bebyggelse i området bör vara att det ansluts till kommunalt VA. 
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Figur 23 – LIS-område Djurhultsbro.    
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6. LIS-område Blågöl 

Beskrivning av området:                         

Utredningsområdet ligger mellan två små sjöar Blå- och Iglagöl, i utkanten av den nordöstra 

delen av Kosta samhälle. Söder om sjön Blågöl finns två hus och den gamla järnvägsbanken 

för Kosta-Målerås järnväg som fungerar som en avgränsning mot Blågöl. Området ligger i 

direkt anslutning till Kosta och därmed även dess utbud av infrastruktur och service. I 

närheten av Kosta glasbruk hittar man bland annat Kosta Boda Art Hotel, Kosta Café, Kosta 

Outlet och Kosta bad och camping. Även i närområdet finns goda möjligheter till rekreation 

och naturupplevelser. Blågöl ligger nära såväl bostadsbebyggelse som industriområde. I 

närheten av sjön finns promenadstigar som skulle kunna utvecklas till ett stråk runt sjön. På 

vintern brukar sjön frysa och är då utmärkt för skridskoåkning nära Kosta. Blågöl bör ses över 

gällande vattenkvaliteten för att säkerställa att potentiella föroreningar åtgärdas, vilket innebär 

att sjön måste saneras om badmöjligheter ska kunna vara erbjudas. Blågöl har ett strandskydd 

på 100 meter i vatten och på land. 

Skred, ras, erosion och översvämning:             

Marken inom LIS-området består i öster av isälvssediment och i söder av sandig morän med 

spår av ytligt urberg eller berg i dagen. Kärrtorv finns således i den norra delen av området. 

Jorddjupet inom området bedöms till cirka 3–5 m i norra delen med ett avtagande djup åt 
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söder där djupet är cirka 1–3 m. Isälvssediment och sandig morän lämpar sig i regel bra för 

byggnation medan lerig morän samt kärrtorv kan medför att det behövs förstärkningar i 

grundläggningen utifrån friktionsrisk. Då jordarterna varierar och planeringsunderlaget är 

översiktligt bör markens geotekniska egenskaper och grundvattennivån i jordlagren utredas 

vidare i samband med detaljplanens genomförandeskeden.  

Störst relativ översvämningsrisk finns i norra LIS-området vid Blågöls strand (A), som 

översvämmas redan vid 0,3 m över normalvattenytan, se PM-Klimat och 

översvämningsrisker. Nivån +227,25 m (som visas med rosa i kartan) motsvarar den 

maximala nivån i sjön innan vattnet rinner över vägen vid sjöns sydvästra hörn. Högre 

vattennivåer medför alltså att lågpunkten söder om Gamla Järnvägsgatan riskerar att 

översvämmas (B). Översvämningsrisk längs sjöar förekommer framförallt i LIS-områdets 

norra del utmed Blågöls strand, inklusive i lågpunkten söder om Gamla Järnvägsgatan. 

Översvämningsrisk förekommer också i låglänta områden kring vattendraget nedanför 

Blågöls utlopp. Vid eventuell exploatering i strandnära lägen i området bör det utredas 

närmare vilka vattennivåer som kan inträffa i sjön och vattendraget. 

Miljökvalitetsnormer för vatten:                                 

Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Lyckebyån (vattendrag), SE630298–147711 

 Lyckebyån 

Vattenkategori Vattendrag 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter 

och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Måttlig  

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  

Miljögifter Ja 
Figur 24 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  

Natur- och kulturvärden:                         

En liten del av LIS-området ingår i riksintresseområdet för kulturmiljövården. Området är 

utpekat som riksintresse då det är länets äldsta sammanhållna bruksmiljö med bevarad 

struktur, bebyggelse och funktioner. Området har ett traditionellt bebyggelsemönster och 

ålderdomlig relation mellan byggnader och vägsystem. Bruket grundades 1742 och dagens 

glashyttor härrör från 1902 och 1978. LIS-området ingår även i riksintresseområdet för 

Försvarsmakten. Öster om området finns ett militärt övningsfält med skjutfält samt ett före 

detta flygfält.   

Ett mindre område del av sumpskog och dels mer öppen myrmark finns i områdets norra och 

östra del. Vegetationen utgörs av tall och gran med inslag av björk, men även viden och 
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senvuxna grannar förekommer i kanten och på större tuvor. Inga rödlistade arter, 

nyckelbiotoper, sumpskogar eller dokumenterade bevarande värda naturområden berörs. 

Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:    

• Båda sjöarna finns med i översiktsplanen med bostäder, detaljhandel och verksamheter 

inkluderar industri som tänkt framtida markanvändning. 

Motiv:                    

• Närhet till infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter. 

• Småvägar finns redan i området. 

• Nära befintlig bebyggelse. 

• Öka attraktiviteten och serviceunderlaget för Kosta som tätort.  

• Området är en förlängning av själva Kosta.  

• Ta tillvara på och utöka turism och besöksnäringen.  

Tänkt utveckling:                   

• Bostadsbebyggelse, fritidshus, handel, hantverk, turist- eller friluftsverksamheter 

Figur 25 – Blågöl vid Kosta.    
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Ta hänsyn till vid planering:                  

• Detaljplan bör göras för området vid ny bebyggelse. 

• Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och 

växt- och djurlivet. 

• Befintliga promenadstråk och rekreationsområden. 

• Potentiell sanering av Blågöl. Om prover visar på förorenade massor måste sanering 

ske innan byggnation.  

• Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande 

vattenförekomster.  

• Ny bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till Kostas närmiljö och 

kulturmiljö. 

• Särskild hänsyn ska tas till översvämnings-, erosions- och skredrisker. Geoteknisk 

utredning kan bli aktuellt i samband med fortsatt prövning.  

Kommunens bedömning:                  

Området är i varierande grad ianspråktaget. Sjön Blågöl ligger inom cykel och 

promenadavstånd från Kosta tätort, där lokal handel skulle gynnas vid ökad bebyggelse inom 

föreslaget LIS-område. Här finns en fantastisk kulturhistoria och vacker natur. Olika 

turistattraktioner såsom camping, kanotuthyrning, båtbryggor med mera kan också vara 

lämpligt. Området bedöms lämpligt för en utveckling av permanentbostäder, fritidshus och 

anläggningar för friluftsverksamheter. Nya bostadsområden kan bidra till ett ökat underlag för 

att t.ex. stärka kollektivtrafiken samt skola, bibliotek och lokalt hantverk i närbelägna Kosta. 

Genom fortsatta satsningar på utveckling av Kosta finns möjligheter att stärka kommunen 

som turistmål och på så vis bidra till landsbygdsutvecklingen. Att utveckla detta område som 

LIS kommer inte bara gynna en kommande befolkning utan även den befintliga befolkningen 

på denna plats. Människorna får en möjlighet att dels utveckla sina boenden och samtidigt 

kommer tillgängligheten att öka då tydligare koppling till olika samhällen skapas.  
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Figur 26 – LIS-område Blågöl. 
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7. LIS-område Sydöstra Skruv 

Beskrivning av området:                                               

Nära centrala Skruv på dess sydöstra sida ligger två små sjöar, Bad- och Laxsjön, precis intill 

varandra. LIS-området ligger i anslutning till väg 823 med 419 fordon (ÅDT) varav 39 utgörs 

av tung trafik. Området har tidigare varit en grustäkt som omvandlas till två sjöar med 

gångvägar runtom. I området kring sjöarna finns en grillplats, bostadsbebyggelse, idrottsplats, 

motionsspår och promenadstråk nära strandkanten. Där finns även Skruvs vildmarkscamping 

som drivs ideellt av sportfiskeklubben. I Laxsjön finns goda fiskemöjligheter där fisk 

planteras regelbundet och vid Badsjön finns en fin och välbesökt badplats. I sjön närområde 

finns flera småvägar och mindre bebyggelsegrupper med tillhörande infrastruktur, vilket är en 

gynnsam förutsättning för fortsatt utveckling. Området har ett bra läge nära skog och natur 

med centrum, handel och skolor inom räckhåll och inte har alltför långa avstånd till tåg och 

arbetsmöjligheter i exempelvis Emmaboda och Nybro. LIS-området omfattas av 

grundvattenförekomsten ”Salebodaåsen, Skruv Södra”. Badsjön och Laxsjön har 100 meter 

strandskydd i vatten och på land.  
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Skred, ras, erosion och översvämning:             

Marken inom LIS-området består till största del av isälvssediment. Angränsande områden 

består till stor del av morän med spår av ytligt berg eller berg i dagen. Jorddjupet inom 

området bedöms till cirka 3–5 m i centrala delen med ett avtagande djup åt öster där djupet är 

cirka 1–3 m.  

I området finns en del instängda områden; norr om idrottsplatsen (A), i östra delen/öster om 

Laxsjön (B) samt i nordvästra hörnet (C). Delvis inom och sydväst om LIS-området finns det 

dessutom ett större flackt och låglänt område (D) där vatten kan ansamlas, se PM-Klimat och 

översvämningsrisker. Vid eventuell framtida exploatering måste hänsyn tas till befintliga 

lågpunkter och det låglänta området väster om sjöarna. Innan dessa bebyggs bör 

skyfallssituationen utredas noggrant. 

Miljökvalitetsnormer för vatten:                                 

Aktuellt LIS-området berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Linneforsån/Momålaån (vattendrag), SE628427–147374 

 Linneforsån/Momålaån 

Vattenkategori Vattendrag 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter 

och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Måttlig  

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  

Miljögifter Ja 
Figur 27 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.  

Natur- och kulturvärden:                         

Det finns inga kända fornlämningar eller andra kulturvärden inom det föreslagna LIS-området 

eller i dess omedelbara närhet. Vegetationen består främst av ädellövskog. Även inslag av 

blandskog med främst tall, björk och gran förekommer. Sumpskog finns i områdets södra och 

västra del. Inga rödlistade arter, nyckelbiotoper, sumpskogar eller dokumenterade bevarande 

värda naturområden berörs. 

Relevanta ställningstagande i översiktsplan för Lessebo kommun 2018:    

• Lessebo kommun vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer nära natur och vatten.  

• Delar av det aktuella området finns med i översiktsplanen med bostäder som tänkt 

framtida markanvändning. 
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Figur 28 – Badsjön och camping i Skruv.   

Motiv:                    

• Närhet till infrastruktur och goda kommunikationsmöjligheter. 

• Småvägar finns redan i området. 

• Kommunalt vatten- och avlopp möjligt.  

• Förutsättningar för strandnära bebyggelse i attraktivt läge. 

• Öka attraktiviteten och serviceunderlaget för Skruv som tätort.  

• Området är en förlängning av själva Skruv.  

• Möjlighet att öka förutsättningarna för friluftsliv och rekreation.  

Tänkt utveckling:                   

• Bostadsbebyggelse, fritidshus, turistattraktioner, camping- eller friluftsverksamheter 

Ta hänsyn till vid planering:                  

• Detaljplan bör göras för området vid ny bebyggelse. 

• Bevara ett område närmast stranden till förmån för allmänhetens tillgänglighet och 

växt- och djurlivet. 

• Ta hänsyn till befintliga vandringsleder och stigar, ny bebyggelse får inte hindra att 

området används för rekreation och som strövområde. 

• Befintliga restriktioner gällande grundvattenförekomsten skall följas. 

• Vid planläggning skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande 

vattenförekomster.  

• Särskild hänsyn ska tas till översvämnings-, erosions- och skredrisker. Geoteknisk 

utredning kan bli aktuellt i samband med fortsatt prövning. 
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Figur 29 – LIS-område Sydöstra Skruv.  

171



 

 

 
62 

LIS-plan 
2021-11-09 
Dnr: KS 2020/163 

 

 

Kommunens bedömning:              

Området är attraktivt, tillgängligt och i viss utsträckning redan ianspråktaget för boende. 

Vacker plats, udde med fin vy över sjön. Levande by sommartid, fungerande turism, camping, 

och fotbollsplan. Detta område har goda möjligheter att hjälpa till att lyfta fram Skruvs tätort 

som en lämplig plats för idrott, fritid, friluftsliv, bad och fiske. För såväl boende i Skruv som 

besökare. Det kan stärka service lokalt samt öka besöksnäringen. En utveckling av 

campingplatsen i Skruv skulle kunna förbättra förutsättningarna för friluftsliv och rekreation 

och öka närområdets attraktivitet ytterligare, vilket gynnar näringslivet i hela kommunen. 

Utveckling kan också öka möjligheten att anställa fler och ha längre säsongsöppet. Befintlig 

bystruktur som kan förtätas och utvecklas. Området bedöms lämpligt för en utveckling av 

permanentbostäder och/eller fritidsboende. Exploatering kan stärka lokal handel, 

kollektivtrafik, äldreomsorg och förskola i tätorten Skruv.  

Bortvalda områden 
Lessebo kommuns större sjöar som har varit med i utredningen men valts bort redovisas här i 

bokstavsordningen. 

Björnsjön  

Björnsjön ligger nordost om Kosta och har ingen etablerad permanent bebyggelse idag. Det 

finns endast enstaka fritidshus i södra respektive sydöstra delen av sjön. Kring Björnsjön har 

större skogsavverkningar gjorts, vilket har lämnat stora områden öppna. Förutom fiske i sjön 

används sjön och dess omgivning inte särskilt mycket. I området finns relativt goda 

förutsättningar för att utveckla frilufts- och rekreationsverksamhet då det ligger i närheten av 

Kosta och Visjön. Björnsjön är en del av Läens fiskevårdsområde. Nordost om sjön finns ett 

område med särskilda naturvärden och öster om sjön finns ett område med fornminnen. 

Björnsjön har 100 meter strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice, har ingen bebyggelse idag och är 

svårtillgänglig. 

Grönösjön 

I östra delen av Lessebo kommun cirka 4 km sydost från Kosta ligger ett område med mindre 

sjöar och sankmarker. Grönösjön är en av sjöarna. Det finns ingen bebyggelse nära sjön bara 

någon enstaka på lite avstånd. Området kring sjöarna är naturreservat och Natura 2000-

områden. I närheten finns även Lövsjö ängar, Tiagöl och Tiafly. I dessa områden finns höga 

naturvärden och nyckelbiotoper. Området bör bevaras för att ge fortsatta goda förutsättningar 

för naturtypens typiska vät- och djurarter. Grönösjön och Tiagöl har 100 meter strandskydd i 

vatten och på land.  

Motiv: Runt Grönsjön finns flera naturreservat, Natura 2000-områden, områden med höga 

naturvärden och nyckelbiotoper. Sjön bör förbli orörd.  

Hacksjön 

Öster om Hovmantorp ligger en mindre sjö, Hacksjön. Där finns idag ett vattenverk i sydväst, 

annars bara något enstaka hus i öst. Sjön och dess närområde används för fiske och som 

strövområde. I området finns mycket småvägar och stigar och det har goda förutsättningar för 
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ökad rekreations- och fritidsverksamhet. Om Hovmantorp växer ytterligare kan området i 

framtiden bli viktigt som tätortsnära grönområde. Endast mindre bebyggelse som har med 

rekreation och friluftsliv bör därför tillåtas. I närheten av sjön finns även fornminnen, 

områden med särskilda naturvärden och nyckelbiotoper. Hacksjön är del av ett 

vattenskyddsområde och del av Vasen m.fl. sjöars fiskevårdsområde. Hacksjön har 100 meter 

strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området är bättre att spara som rekreationsområde. Endast enstaka bebyggelse som 

bidrar till att utveckla detta syfte bör tillåtas.  

Kråksjön 

I södra delen av kommunen ligger Kråksjö samt en sjö med samma namn. Det är en liten 

grund sjö med en del sankmark omkring. Närmsta service finns i Skruv cirka 6 km bort. Det 

finns några enstaka utspridda hus i närheten av sjön. Kråksjön har 100 meter strandskydd i 

vatten och på land.  

Motiv: I området finns endast enstaka utspridd befintlig bebyggelse, det är långt till 

kollektivtrafik och service och sankmark försvårar tillgängligheten i området.  

Kvarnsjön 

Söder om Strömbergshyttan ligger Kvarnsjön. Nära sjöns norra ände passerar riksväg 25 och 

avskiljer sjön från Strömbergshyttan. Kvarnsjön är grund och där finns idag ingen etablerad 

bebyggelse. I nuläget fungerar riksvägen som en stark barriär så det är i nuläget inte lämpligt 

med bebyggelse kring sjön. Riksväg 25 kan i framtiden komma att få en annan sträckning och 

i så fall borde frågan omprövas. Den nuvarande vägen skulle då troligen få mindre trafik och 

lägre hastighet och Kvarnsjön skulle kunna lyftas fram som ett område för fritidsbebyggelse 

och turism. Sjön är del av Öjen m.fl. sjöars fiskevårdsområde och har 100 meter strandskydd i 

vatten och på land.  

Motiv: Området är i nuläget avskärmat från befintlig bebyggelse och det är inte lämpligt med 

bebyggelse men ställningstagandet bör omprövas om riksväg 25 får en annan sträckning.  

Ljudersjön 

Intill Ljuder på dess östra sida ligger Ljudersjön. I sjöns närområde finns flera vägar och 

mindre bebyggelsegrupper. Norr om sjön går järnvägen och på östra sidan finns mindre åkrar 

och ängar samt enstaka utspridd bebyggelse i närheten av sjön och strax en kilometer bort 

Fågelvägen ligger tätorten Skruv. Cirka 1 km söder om sjön ligger Grimsnäs, en större gård 

och några enstaka hus I Grimsnäs finns restaurang och logi annars finns närmsta service i 

Skruv och i Lessebo. För Ljuder finns ett kulturminnesvårdsprogram som beskriver till 

exempel kyrkan med tillhörande bebyggelse Åkerby vägskäl och utvandrarleden. Det är en 

grund sjö och tillgängligheten till sjön försvåras genom stenar, vass och sankmark. 

Naturmiljön i och kring sjön är värdefull för växt- och djurliv. Ljudersjön ingår i Ljudersjöns 

fiskevårdsområde och har 100 meter strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området har värdefull kulturhistoria och i närheten finns värdefull glesbygdskaraktär 

samt särskilda naturvärden. Det är också relativt långa avstånd till kommunikationer och 

service samt sjön är svårtillgänglig.  
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Löften 

Sjön Löften ligger vid södra kommungränsen och med större delen i Emmaboda kommun. 

Endast cirka 2 kvadratkilometer finns i Lessebo kommun. Där finns endast något enstaka hus. 

Vid sjön har några hotade arter sina lokaler. Större områden med sankmark finns längs sjön. 

Löften har 100 meter strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området innehåller lite bebyggelse hotade djurarter och större delen av sjön i 

Emmaboda kommun.  

Lövsjön 

I östra delen av kommunen ligger Lövsjön. Den ligger inom militärt skjutfältsområde. Nära 

strandlinjen finns ingen bebyggelse men strax söder om sjön ligger den mindre 

bebyggelsegruppen Lövsjö. Sankmark runt i stort sett hela sjön gör den svårtillgänglig. 

Lövsjön har 100 meter strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området är svårtillgänglig och har ingen befintlig bebyggelse och är inom militärt 

skjutfältsområde.  

Stampasjön 

Stampasjön, Djupgöl och Vitgöl ligger söder om Kosta och har ingen etablerad permanent 

bebyggelse idag. Det finns några enstaka mindre fritidshus i södra delen av Stampasjön samt 

ett hus norr om Djupagöl. I området finns goda förutsättningar för att utveckla frilufts- och 

rekreationsverksamhet, då det ligger i närheten av Kosta och det går lätt att ta sig till området. 

Stampasjön, Djupgöl och Vitgöl har 100 meter strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice, har ingen bebyggelse idag och är 

svårtillgänglig.  

Transjö och Transjödammen 

I Transjö finns 30-tal bofasta invånare och ytterligare några sommarbostäder. Det fanns ett 

glasbruk som idag är nedlagt med endast en ruin kvar. Bebyggelsen ligger vid 

Transjödammens sydvästra del i ett idylliskt läge och några med sjötomt. Öster om 

Transjödammen ligger enstaka utspridda fritidshus. Transjödammen används lite till fiske, båt 

och bad. Från Transjödammens södra del går en liten bäck några hundra meter till den större 

Transjö. Runt Transjön finns ingen bebyggelse förutom byn som inte riktigt ligger vid sjön 

ändå. På östra sidan är sjön relativt svårtillgänglig och på västra sidan är sjön något mer 

tillgänglig med granskog och lövträd. Där finns någon enstaka båt och stig annars är sjön så 

gott som orörd. Det finns en del sankmark kring sjön speciellt på östra sidan vis 

kommungränser. Där finns bland annat viktiga lokaler finns för fågellivet. I närheten finns 

även natur med särskilda värden och ett antal fornminnen. Transjön har 100 meter 

strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området har värdefull kulturhistoria, långt avstånd till samhällsservice och är 

värdefullt för växt- och djurliv.  
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Vasen  

Vasen ligger mellan Lessebo och Hovmantorp. Väster om sjön finns Ormeshaga och väg 834. 

Närmsta service med mataffär, skola och tågstation finns i Hovmantorps samhälle cirka 5 km 

norrut. Naturen består av en blandning av barr- och lövskog samt mossar med äldre tallskog i 

anslutning. I Vasen finns ett intresse av fiske. I närheten av Ormeshaga finns mindre 

turistverksamhet, annars är det i dagsläget inga större intressen för rekreation och friluftsliv i 

området trots att det har mycket goda förutsättningar. Sjön ingår i Vasen fiskevårdsområde 

och har 100 meter strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice, har ingen bebyggelse idag och är 

svårtillgänglig.  

Veden  

Sjön Veden ligger i sydvästra delen av kommunen och sjöns västra halva i Tingsryds 

kommun. Det finns enstaka bebyggelse i närheten i Vedamåla. Sjön ligger avsides med 

mindre goda förutsättningar för service och kommunikation. Kring sjön är det näst intill orört 

med vass och sankmarker. Veden har 100 meter strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice och är värdefullt för växt- och djurliv.  

Videsjön  

Väster om Ljuder och delvis i Tingsryd kommun ligger Videsjön. På våren är sjön vattenfylld 

men på sommaren består området av våtmark och våtmarksväxter. Området är ett 

naturskyddsområde klass 1 med särskilt höga naturvärden och innehåller många 

nyckelbiotoper samt även fornlämningsområden. Det är en väldigt viktig våtmark för 

fågellivet och kommer troligen att bli ett Natur 2000-område enligt fågeldirektivet. Sjön 

ligger också inom riksintresse för naturvård. Videsjön har 100 meter strandskydd i vatten och 

på land.  

Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice och är mycket värdefullt för växt- och 

djurliv. Ett viktigt fågelområde och troligen blivande Natura 2000-område.  

Visjön  

I nordöstra delen av kommunen ligger Visjön, några kilometer nordost om Kosta. Den är en 

del av ett naturreservat och dess omgivning består i stora delar av en 100-årig barrblandskog 

med inslag av ännu äldre tallskog längs stränderna och på öarna. Väster om sjön finns en 

vandringsled på cirka 6 km runt om sjön och ett flertal stigar. I södra delen av sjön ligger 

enstaka bebyggelse. Från sjön är det cirka 3 km till närmsta samhällsservice i Kosta och det är 

även cirka 3 km till väg 28. Området används som frilufts- och strövområde av många 

framförallt av boende i Kosta. Det har goda förutsättningar och bör bevaras och utvecklas som 

friluftsområde och strövområde för boende i Kosta och för besökare. Visjön har 100 meter 

strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området är mycket värdefullt för växt- och djurliv och är ett naturreservat som är 

populärt för rekreation och friluftsliv.  
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Västersjön  

Västersjön ligger öster om Tjugosjö och öster om Östersjön. Västersjön är avskilt från större 

delar av bebyggelsen på grund av Linnerydsvägen och järnvägen. Nära strandlinjen finns 

ingen bebyggelse och sjön är svårtillgänglig på grund av sankmark. Öster om sjön är ett av 

kulturminnesprogrammets områden och där finns också två nyckelbiotopsområden. Området 

kring sjön är relativt opåverkat och ligger något avsides från bebyggelse och infrastruktur. 

Västersjön har 100 meter strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice, har ingen bebyggelse idag, är 

svårtillgänglig och har höga naturvärden.  

Åskällen 

Åskällen är en liten sjö vid Sibbamåla i södra delen av Lessebo kommun. Kring sjön finns 

ingen bebyggelse men höga värden för växt- och djurliv. Åskällen har 100 meter strandskydd 

i vatten och på land.  

Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice, har ingen bebyggelse idag och har 

naturvärden för växt- och djurliv.  

Älgasjön  

Älgasjön ligger cirka 3 km väster om Kosta. Kring sjön finns ingen bebyggelse förutom en 

fritidsvilla med strandtomt. Området norr om sjön innehåller mycket sankmark och i närheten 

finns särskilda naturvärden. Älgasjön är en del av Läens fiskevårdsområde och har goda 

förutsättningar för friluftsliv. Älgasjön har 100 meter strandskydd i vatten och på land.  

Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice, har nästan ingen bebyggelse idag och 

har naturvärden för växt- och djurliv. Området är istället lämpligt för fiske och rekreation.  

Öjen 

Öjen ligger väster om Lessebo och centralt i kommunen. Den används för fiske, annars 

används inte sjön och dess närområde särskilt mycket. Det finns en före detta badplats i södra 

delen av sjön och några grillplatser. Väster om sjön finns flera fina grusvägar som har 

förbindelse med cykelleder och strövområden kring Hovmantorp, Ormeshaga, Rottnen och 

Vasen. Norr om Öjen går järnvägen och riksväg 25. Öster om Öjen ligger ett verksamhets- 

och industriområde. Det finns vissa områden med förorenad mark på östra sidan av sjön.  

Motiv: Öjen har nästan ingen bebyggelse. Flera kända fornlämningar finns runt sjön. Runt 

sjön finns också flera områden med sumpskogar och sankmarker. Sjön är även attraktiv för 

friluftslivet. Potentiellt förorenade områden finns vid den östra delen av sjön. Området är 

istället lämpligt för fiske och rekreation. 

Östersjön  

Östersjön ligger i södra delen av kommunen, söder om Lessebo tätort och nordväst om skruv. 

Skruv ligger cirka 7 km sydöster om området. Väster om sjön ligger Tjugosjö och en bit om 

sjön Skruvby. Runt Östersjö finns områden med goda förutsättningar för rekreation och 

friluftsliv och i sjön finns möjligheter för fiske. Söder om Östersjö samt i Tjugosjö finns 

områden med fornminnen och öster om sjön finns ett nyckelbiotopsområde. Närmsta 
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samhällsservice finns i Lessebo cirka 6 km norrut. Östersjö ingår i Östersjöns 

fiskevårdsområde och har ett strandskydd på 100 meter i vatten och på land.  

Motiv: Området har långt avstånd till samhällsservice och är värdefullt för växt- och djurliv. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning  

Ett tematiskt tillägg till en översiktsplan skall miljö bedömas enligt Miljöbalken om dess 

genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen 

är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen 

utgör en process som inleds med att man avgör om en miljöbedömning krävs och som sedan 

fortsätter med avgränsning och framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning. 

Miljökonsekvensbeskrivningen utgör det dokument där den betydande miljöpåverkan som 

planens genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivas och bedömas. Rimliga 

alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd skall 

också identifieras, beskrivas och bedömas. Kommunen har i detta fall ansett att en 

miljöbedömning skall genomföras.  

Avgränsning av MKB 

Miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar på principiella diskussioner om tänkbara 

konsekvenser som kan beskrivas. Resonemanget om exempelvis påverkan på naturmiljö och 

allmänhetens tillgänglighet sker på en generell nivå för att hitta de faktorer som är viktiga att 

studera vidare i samband med kommande prövningar. När det arbetas fram ett tematiskt 

tillägg till översiktsplanen skall miljökonsekvensbeskrivningen vara översiktlig, se till 

helheten och inte gå in på detaljer för varje delområde som behandlas i det tematiska tillägget. 

Miljöeffekterna specifikt för varje enskilt föreslaget utvecklingsområde i det tematiska 

tillägget till översiktsplanen beskrivs inte i denna miljökonsekvensbeskrivning. Detta kommer 

istället att utredas i samband med detaljplaneläggning och lokaliseringsprövning av enskilda 

objekt. Miljöbedömningen har gjorts utifrån de miljömässiga konsekvenserna av 

planförslaget. Miljökonsekvensbeskrivningen skall fokusera på enligt reglerna om 

miljöbedömning de aspekter av planen som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Negativa och positiva potentiellt betydande miljökonsekvenser för Lessebo kommun för 

tematiska tillägget vad gäller landsbygdsutveckling i strandnära lägen bedöms vara: 

• Påverkan på växt- och djurliv 

• Påverkan på rekreationsvärden och friluftsliv (allmänhetens tillgänglighet) 

• Påverkan på kulturmiljövärden 

Följande miljömål kan uppnås med hjälp av förslaget: 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Ingen övergödning 
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Miljökonsekvenser 
Nedan beskrivs det tematiska tillägget samt nollalternativets översiktliga och generella 

konsekvenser avseende biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, 

mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och 

kulturlämningar och annat kulturarv. Kapitelindelningen utgår ifrån innehållskraven i MKB 

enligt 6 kap. MB. 

I kapitlet görs en jämförelse mellan alternativen Nollalternativ och planförslag. Nollalternativ 

beskriver en utveckling utan de åtgärder som föreslås i det tematiska tillägget till 

översiktsplanen. Beskrivningen av utvecklingen i ett nollalternativ blir ett resonemang utifrån 

den allmänna utvecklingen i stort. Vid behöv ges förslag på förebyggande åtgärder som kan 

eliminera eller minimera de eventuella negativa konsekvenserna. Konsekvenser och 

åtgärdsförslag i detalj hänskjuts till kommande prövningar, då detaljlokalisering och 

utformning av tänkt exploatering är bestämd.  

Befolkning, bebyggelse och hälsa 

Nollalternativet  

Alternativet innebär att utbyggnaden strandnära utvecklingsområden inte grundas på något 

tematiskt tillägg till översiktsplanen. Detta innebär att en etablering av strandnära bebyggelse 

kan ske vid alla kommunens vattendrag. Resultatet kan bli en spridd utbyggnad, vilket kan 

minska möjligheterna att uppnå kommunens översiktsplanestrategier. Risk för att konflikter 

uppstår med olika intressen är stora. Alternativet innebär en brist på kommunal styrning av 

vilka områden där landsbygdsutveckling skall ske. Detta riskerar att medföra en osäkerhet hos 

kommuninvånare om vad som gäller. Likaså medför alternativet en ökad osäkerhet för 

exploatörerna då kommunens politiska vilja kring landsbygdsutveckling inte finns redovisade. 

Detta kan medföra att en exploatör väljer en annan kommun att exploatera i, vilket bedöms 

påverka syftet med att erhålla en levande landsbygd.  

Sjönära tomter är alltid attraktiva. I nollalternativet får man svårigheter att erbjuda attraktiva 

boendeformer, vilket i sin tur kan medföra att utflyttningen från kommunen ökar eller att man 

som nybyggare väljer en annan kommun att bosätta sig i. Utflyttningen ökar risken för 

nedskärningar i både serviceutbud och kollektivtrafik, vilket bidrar i sin tur till att 

bilberoendet inom kommunen ökar, vilket även bedöms påverka miljömålet ”Begränsad 

klimatpåverkan” negativt.  

Planförslag  

Genom det tematiska tillägget har kommunen starkare möjlighet att styra 

landsbygdsutvecklingen och exploateringen av strandnära områden, till vissa platser inom 

kommunens gränser. Bedömningen är att det i första hand gäller att exploatera de områden 

som gränsar till en redan samlad bebyggelse. Att samla den strandnära bebyggelsen till redan 

samlad bebyggelse främst i tätortsnära lägen har många fördelar. Bland annat är det mer 

ekonomiskt att dra kommunalt vatten- och avlopp och boende får närmare service av olika 

slag såsom skola och dagligvaruhandel. Man får också ha kvar mycket av den 

sammanhängande orörda naturen som är stor tillgång i Lessebo kommun. Planförslaget 
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bedöms bidra till att andelen befolkning inom kommunen ökar och att man erhåller en 

levande landsbygd.  

Samlad bedömning  

Planförslaget bedöms medverka till positiva konsekvenser då alternativet bidrar till en större 

inflyttning inom kommunen, vilket ger ett bättre underlag till service, landsbygdsutveckling 

och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken skulle även kunna komma att utökas i turtätheten till och 

från dessa områden. Nollalternativet bedöms kunna medföra negativa konsekvenser.  

Mark, djur, växter och biologisk mångfald 

Nollalternativet  

Att peka ut utvecklingsområden som är lämpliga för strandnära exploatering bedöms som 

positivt. Att inte peka ut områden (nollalternativet) medför att man erhåller en mycket otydlig 

styrning och får ut både landskapsbildssynpunkt och naturmiljösynpunkt ses som sämre än 

planförslaget. En spridd utbyggnad som nollalternativet medför bedöms medföra en mer 

negativ påverkan på naturmiljön än om man har en styrning mot vissa områden, även om 

kommunen har möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen genom 

prövningar i samband med strandskyddsdispenser och bygglovsprövning. Genom det 

tematiska tillägget kan kommunen tidigare och på ett mer systematiskt och genomtänkt sätt ta 

ställning till vilka av områdena som en eventuell exploatering bör hänvisas till. Konflikter kan 

då undvikas i tidiga skeden. Nollalternativet bedöms medföra negativa konsekvenser. Totalt 

sett medför dock alternativet sannolikt att färre strandnära områden exploateras, vilket ändå 

kan vara positivt för växter och djur m.m. i förhållande till planförslaget.  

Planförslaget 

Lessebo kommun har goda förutsättningar för att använda sig av LIS-områden då ett stort 

antal sjöar finns. Sjöarna omfattas av de generella strandskyddsbestämmelserna. 

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt 

vattenstånd (strandskyddsområde). Både landsidan och vattensidan utgör såldes 

strandskyddsområden. Länsstyrelsen får utöka strandskyddet till 300 meter. I Lessebo 

kommun gäller 100 meter i alla sjöar och vattendrag förutom sjön Rottnen som har 200 

meters strandskydd på landområdet och i vattenområdet. Det tematiska tillägget föreslår 

utvecklingsområden i anslutning till sjönära lägen. Ambitionen från kommunens sida är dock 

att ny- och tillbyggnad sker på en restriktion i förhållande till natur- och kulturmiljö och 

handlar alltså inte om att minska allmänhetens tillgänglighet till strandzonen snarare tvärtom. 

Genom en strandnära exploatering kan även allmänheten få tillgång till områden som de 

tidigare inte har haft vilket även gynnar friluftsliv och turism. Det handlar om avvägning 

mellan enskilda och allmänna intressen. I samband med detaljplaneläggning och 

lokaliseringsprövning av enstaka fastigheter som omfattas av de generella 

strandskyddsbestämmelserna kan dispens från strandskyddet behöva sökas. I dispensansökan 

kommer allmänhetens tillgänglighet till strandzonen och påverkan på växt- och djurliv att 

konsekvensbeskrivas.  
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Inget av föreslagna LIS-områden berör Natura-2000, naturreservat, kulturreservat, 

riksintresseområde för naturmiljö, riksintresseområde enligt 4 kap. Miljöbalken samt 

biotopskyddade objekt. De utpekade LIS-områden har stora biologiska och 

landskapsbildsmässiga värden. Många har även stora värden för kulturmiljön. Påverkan på 

dessa områden beror till stor del på detaljlokalisering och detaljutformning. Därför är det svårt 

att på denna övergripande nivå bedöma hur stora konsekvenserna kan bli. Risk för negativ 

påverkan finns men det bör vara relativt lätt att undvika konflikter genom att detaljstudera 

områdena ur natur- och kulturmiljösynpunkt. Detta medför att konsekvenserna bedöms som 

relativt begränsade.  

En del av områdena kan även påverka positivt och gynnas av en exploatering. Ett exempel på 

detta är LIS-område ”Fiskesbro ut mot Ormeshaga” där de landskapsmässiga och biologiska 

värdena kan bestå om de får behålla sin halvöppna karaktär. Bebyggelse och boende på 

landsbygden kan många gånger resultera i positiva effekter genom att det medverkar till att en 

landskapsbevarande hävd skapas eller fortlöper. Detta kan till exempel kombineras med ett 

fritidsintresse exempelvis en hästgård. En bebyggelsegrupp kan ge goda möjligheter att 

utveckla en gemensam avloppslösning med minireningsverk, att få gemensam skötsel och 

kanske också att samlas kring gemensamma intressen. Goda möjligheter finns också att 

åstadkomma lokala lösningar för energianvändning till exempel solceller, solvärme och 

biobränsle. Vidare ökar möjligheterna för att utveckla en lokal livsmedelsproduktion samt 

besöksnäring. Prövning av enstaka hus sker i samband med bygglovsprövning som också 

innefattar en lokaliseringsprövning. I samband med lokaliseringsprövningen tar man beslut 

om byggnadens lämplighet i landskapet då bör frågorna om skiften och ägogränser beaktas.  

Sammanfattningsvis kan sägas att i samtliga LIS-områden kommer naturmiljöer med 

allmänna värden för djur- och växtliv att omvandlas till exploaterade miljöer med litet 

utrymme för skydd, födosök och föryngring. Konsekvenserna av en utbyggnad inom 

föreslagna områden bedöms inte bli stora eftersom ersättningsmiljöer finns i stor utsträckning. 

Det finns dock en risk att miljöer med högre värden än allmänna för djur- och växtliv 

påverkas indirekt genom att närheten till vattnet medför ökat tryck på att uppföra 

anläggningar vid vattnet eller siktröjning i värdefulla trädskikt.  

Samlad bedömning 

Påverkan på mark, landskap, djur, växter och biologisk mångfald beror till stor del på 

detaljlokalisering och detaljutformning. Därför är det svårt att på denna övergripande nivå 

bedöma hur stora konsekvenserna kan bli. Risk för negativ påverkan finns i både 

nollalternativet samt i det tematiska tillägget, men det bedöms vara relativt lätt att undvika 

konflikter genom detaljstudier. Åtgärder kan också genomföras som minskar eller eliminerar 

de negativa konsekvenserna. Det tematiska tillägget ger en tydlig styrning att optimera 

utnyttjandet av de områden som är möjliga för en exploatering. Detta förväntas ge 

förutsättningar för att påverkan på viktiga naturområden minimeras. Att inte peka ut områden 

(nollalternativet) medför att man erhåller en otydlig styrning och risken för att man erhåller en 

spridning av enstaka bebyggelse och verksamheter är stor. Detta gäller framför allt områden 

som inte är skyddade med lagstiftning. Dessa negativa konsekvenser för naturmiljön bedöms 

vara större än de negativa konsekvenserna av att exploatera strandnära områden enligt det 

tematiska tillägget.  
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Föreslagna åtgärder 

I samband med fortsatt planering av föreslagna LIS-områden måste ett ökat behov av 

vattenanläggningar i anslutning till bostadsområden, fritidsbyar och campingområden beaktas 

och planeras för så att man därmed kan finna de lämpligaste platserna för detta samt bedöma 

lämpligheten utifrån hänsyn till vattenbrynets ekologiska funktioner och vattenområdenas 

känslighet med flera aspekter. Uppförande av vattenanläggningar samt muddring med flera 

vattenverksamheter omfattas av särskilda bestämmelser i Miljöbalkens 11 kapitel och måste 

prövas i enlighet med dessa. Påverkan från siktröjning, vägdragningar och promenadstråk 

med mera på områden som är värdefulla för växt- och djurlivet i zonen mellan LIS-området 

och vattnet måste utredas.  

Landskapsbild 

Nollalternativet  

Nollalternativet antas inte medföra några betydande förändringar på landskapsbilden. 

Tillfälliga förändringar kan uppstå i samband med skogsbruksåtgärder då sluten skogsmark 

omvandlas till hygge. Även förändringar i träslag exempelvis omföring av lövskog till 

barrskog kan förändra landskapets karaktär. Mer permanenta förändringar uppstår om 

åkermark omvandlas till skogsmark och öppet landskap därmed omvandlas till slutet 

landskap.  

Planförslaget  

Ett genomförande av planen innebär att ett antal områden kommer att omvandlas från 

obebyggd mark till bebyggd mark med omgivande hårdgjorda ytor, belysning, staket m.m. 

När skogsmark tas i anspråk kan omvandlingen upplevas som att sår uppstår i ett 

sammanhängande skogsområde. När odlingsmark tas i anspråk kan upplevelse av fri rymd 

och historiska sammanhang gå förlorade. Generellt bedöms att ett genomförande av planen 

inte medför några större konsekvenser för landskapsbilden. Utbyggnaden är genomgående 

småskalig och förändringarna kommer främst att upplevas lokalt.   

Samlad bedömning 

Nollalternativet antas inte medföra några betydande förändringar på landskapsbilden även om 

tillfälliga förändringar kan uppstå. Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå. 

Konsekvenserna av den föreslagna exploateringen inom de utpekade LIS-områdena bedöms 

sammantaget bli ringa då det handlar om en småskalig utbyggnad där ianspråktaget inte antas 

medföra större förändringar. Dock bör landskapet vid området ”Ekebacken” särskilt beaktas 

vid detaljplaneläggning.  

Kulturmiljö  

Nollalternativet  

Nollalternativet bedöms påverka kulturmiljön negativt då exploatering av strandnära områden 

kan ske längs med alla sjöar inom kommunens gränser. Påverkan blir särskilt tydlig inom 

områden som saknar formellt skydd genom lagstiftning. Ett sådant exempel är de områden 
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som är medtagna i Kronobergs kulturminnesvårdsprogram. Kommunen har dock möjlighet att 

påverka bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen genom prövningar i samband med 

strandskyddsdispenser och bygglovsprövning. Genom det tematiska tillägget kan kommunen 

tidigare och på ett mer systematiskt och genomtänkt sätt ta ställning till vilka av områdena 

som en eventuell exploatering bör hänvisas till. Konflikter kan då undvikas i tidiga skeden. 

Förutsättningarna för att erhålla fortsatt beteshävd inom landskapet bedöms vara mindre i 

nollalternativet jämfört med planförslaget.  

Planförslaget  

Inget område som klassas som kulturreservat berörs av de utpekade utvecklingsområdena. 

Dock berörs ett riksintresse för kulturmiljö, LIS-område ”Ekebacken”. Området utgörs av en 

bruksmiljö med bebyggelse från 1700-talen och 1800-talen. I LIS-planen föreslås Ekebacken 

att exploateras med permanentbostäder. I samband med detaljplaneläggningen bör särskild 

hänsyn tas till kulturmiljövärdena inom området. Området bör exploateras med en varsamhet 

och särskilt bör exploateringsgraden och områdets gestaltning beaktas. En exploatering inom 

Ekebacken behöver inte medföra negativa konsekvenser på kulturmiljövärdena. Tvärtom kan 

det vara så att kulturvärdet kan förstärkas. Ytterligare kulturmiljöutredningar bör göras i 

samband med detaljplanläggning för att undvika att negativa konsekvenser uppstår.  

Ett antal fornlämningar kommer att beröras av utvecklingsområdena och ianspråktagande av 

marken runt fornlämningarna kan medföra att sammanhangen mellan lämningarna och 

landskapet går förlorat vilket skulle minska förståelsen för fornlämningarnas betydelse och 

därmed förståelsen av landskapets historia. Fasta fornlämningar bör undersökas i samband 

med detaljplaneläggningen. Intrång bör undvikas så långt som möjligt. Om intrång görs i fasta 

fornlämning måste tillstånd enligt kulturmiljölagen sökas. LIS-planen bedöms bidra positivt 

till att skapa en levande landsbygd. Förutsättningarna för att erhålla fortsatt hävd inom 

landskapet bedöms öka i och med att fler människor flyttar till landsbygden. En fortsatt 

beteshävd av kulturmarkerna är en förutsättning om miljöns kulturhistoriska värde skall 

bibehållas. Även ur landskapsbildningssynpunkt är det angeläget att den öppna odlingsmarken 

fortsätter att hävdas.  

Sammanfattningsvis kan sägas att påverkan på kulturmiljön beror till stor del på 

detaljlokalisering och detaljutformning. Därför är det svårt på denna övergripande nivå 

bedöms hur stora konsekvenserna kan bli. Man kan dock säga att det finns en risk för negativ 

påverkan på kulturmiljön då framför allt av den exploatering som föreslås inom ”Ekebacken”. 

Vidare utredningar av påverkan på kulturmiljön bör genomföras i detaljplaneskedet.  

Samlad bedömning 

Att peka ut utvecklingsområden bedöms bidra till att skapa en levande landsbygd och 

förutsättningarna för att det gamla kulturhistoriska landskapet skall hävdas ökar vilket bedöms 

vara positivt för kulturmiljön. Nollalternativet bedöms medföra negativa konsekvenser 

speciellt för de kulturhistoriska områden som saknar lagskydd. Även om det finns möjlighet 

för kommunen att påverka bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen genom prövningar i 

samband med strandskyddsdispenser och bygglovsprövning så är risken större att 

kulturmiljöintressena inte alltid hanteras på rätt sätt när bedömningen sker i varje enskilt fall, 
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utan den övergripande vägledning som det tematiska tillägget till översiktsplanen kommer att 

göra.  

Föreslagna åtgärder  

Utformning av bebyggelse inom riksintresse för kulturmiljövården måste ske med stor hänsyn 

till de kulturhistoriska värdena. Ett gestaltningsprogram och en kulturhistorisk utredning 

avseende påverkan på kulturmiljön bör upprättas i samband med detaljplaneläggning. 

Speciellt gäller detta område ”Ekebacken”. Påverkan på förekommande fornlämningar måste 

utredas och hanteras i enlighet med kulturminneslagens bestämmelser.  

Naturresurser  

Nollalternativet  

Om man inte har någon styrning i kommunen hur man vill att bebyggelse skall placeras finns 

viss risk för att bebyggelse eller andra anläggningar placeras i nära anslutning till 

naturresurser i kommunen. Kommunen har möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen i 

strandnära lägen genom prövningar i samband med strandskyddsdispenser och 

bygglovsprövning.   

Planförslaget  

Det tematiska tillägget innebär att kommunen i ett tidigt skede samlar bebyggelse och annan 

rörelse i strandnära lägen till de platser där de inte kommer i konflikt med naturresurserna. I 

och med detta tematiska tillägg kommer kommunen att i tidigt skede kunna ta ställning till var 

exploatering är lämplig. Konflikten med naturresurser bedöms bli försumbar.  

Samlad bedömning  

Genom att anta detta tematiska tillägg till översiktsplanen kan kommunen tidigare och på ett 

mer systematiskt och genomtänkt sätt ta ställning till vilka av områdena som en exploatering 

är lämplig. Detta gör att konflikter kan undvikas i tidiga skeden.  

Vatten och klimat 

Nollalternativet  

I nollalternativet finns inga utpekade områden där strandnära exploatering avses ske. Detta 

innebär att en exploatering kan genomföras längs med alla sjöar inom kommunens gränser 

och svårigheter kan då uppstå med att samla bebyggelsen i grupper. Möjligheterna till att 

etablera gemensamma avloppslösningar, infrastruktur och dyl. minskar. En viss påverkan på 

vattenskyddsområdena kan förväntas. I nollalternativet finns risk för negativa konsekvenser 

eftersom möjligheterna till samordning blir mycket små.  

Planförslaget 

Enligt det tematiska tillägget skall miljökvalitetsnormer för vatten tillgodoses i samband med 

byggande på landsbygden. Det kan komma att innebära att kommunen är tvungen till att avslå 
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en bygglovsansökan om ett projekt påverkar MKN i samband med strandnära boende till 

exempel om en vatten- och avloppsanordning utformas på ett sådant sätt att den inte uppfyller 

kraven. Det tematiska tillägget bidrar till att strandnära bebyggelse kan samlas i grupper på 

utpekade platser. Detta kan resultera i positiva effekter genom att gemensamma 

avloppslösningar, infrastruktur och energianvändning med solceller och dyl. kan användas 

gemensamt. Vid förtätning kan även gamla enskilda avloppslösningar ersättas och kopplas på 

en gemensam avloppsanläggning. Detta bedöms medföra positiva effekter avseende utsläpp 

och påverkar därför indirekt den ekologiska statusen i kommunens vattendrag.   

Självklart innebär en strandnära exploatering ett ökat befolkningstryck på strand- och 

vattenzonen. Beroende på vad som etableras i anslutning till de utpekade sjöarna i det 

tematiska tillägget blir den negativa påverkan olika och därför är det svårt att i nuläget göra 

den bedömningen. Olika vattendrag är också olika känsliga för olika påverkan. I samband 

med dispensansökan från strandskyddsbestämmelserna kommer effekter och konsekvenser av 

den tänkta verksamheten att beskrivas. I Lessebo kommun finns vattenskyddsområden och tre 

av de föreslagna utvecklingsområdena för strandnära exploatering berörs. Viss restriktivitet 

bör gälla i dessa områden med ny bebyggelse till exempel är det viktigt att dricksvatten, 

avlopps- och dagvattenhanteringen sker på ett säkert sätt. I närheten av upptagningsområdena 

finns inga LIS-områden föreslagna på grund av de risker som finns för negativ påverkan från 

exempelvis enskilda avloppsanläggningar.  

Samlad bedömning 

Totalt bedöms de positiva konsekvenserna med möjlighet till gemensamma avlopps, 

infrastruktur och energilösningar överstiga de eventuellt negativa effekterna i nollalternativet. 

Nollalternativet bedöms kunna medföra negativa konsekvenser. 

Föreslagna åtgärder 

För de tre LIS-områden som berörs av vattenskydd bör en VA-utredning och en 

förprojektering av VA utföras i samband med planprocess.  

Luft 

Nollalternativet  

Ett av de största hoten med det ekologiskt hållbara utvecklingsarbetet är avsaknaden av en väl 

fungerande infrastruktur där järnväg och busstrafik till stor del kan täcka behoven inom 

transportsektorn. Nollalternativet bedöms medföra ett ökat bilberoende då underlag för att 

utveckla kollektivtrafiken saknas.  

Planförslag 

Planförslaget kan medföra ökad trafik då boende på landsbygden ofta har dubbel bilpark i en 

familj. Boendet på landsbygden kan också medföra ökad vedeldning, vilket kan vara något 

negativt. Dock anses inte detta medföra någon stor negativ påverkan så att utbyggnaden på 

landsbygden skulle begränsas.  
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Samlad bedömning 

Planförslaget kan medföra att kollektivtrafiken ökar på landsbygden men detta bedöms vara 

en positiv ökning om boende väljer det kollektiva resandet istället för att använda egen bil. 

Nollalternativet bedöms kunna medföra negativa konsekvenser. 

Sociala och ekonomiska konsekvenser 

Nollalternativet  

Hållbar utveckling är det övergripande målet för regeringens politik och på regional nivå för 

arbetet för en hållbar utveckling en prioriterad fråga. Nollalternativet bedöms påverka de 

sociala och ekonomiska parametrarna negativt eller inte alls. Dels kan läget stagnera och vara 

på den nivå det är idag med avseende på bland annat kommersiell service. Nollalternativet 

medverkar inte till att man får en sammanhållen bebyggelse och på så sätt främjar service. 

Alternativet medverkar också tillgängligheten till platser som kan utvecklas för friluftslivet.  

Planförslag 

Planförslaget kan medföra ett ökat underlag på landsbygden för att kunna upprätthålla 

kommersiell service. Tillgängligheten till naturen ökar och därmed anses livskvaliteten för 

många att öka. Ökar tillgängligheten till naturen kan det vara en lockelse för andra än egna 

kommuninvånare att nå ut till dessa platser. Turismen kan öka och därmed kan andra rörelser 

i kommunen få möjligheter att utvecklas och växa.  

Samlad bedömning 

Det tematiska tillägget bedöms medföra att den kommersiella servicen ökar på landsbygden 

och det anses som positivt. Människor känner sig trygga när detta finns i dess närhet. Om 

tillgängligheten till naturen ökar genom att man underlättar för friluftslivet kan också 

människor som inte annars hittar ut till naturen komma dit. Tillgängligheten kan också 

medföra att rörelsehindrade lättare kan komma ut i naturen.  

Påverkan på miljömålen  
Det huvudsakliga syftet med föreliggande tematiska tillägget är att bidra till att de sexton 

miljökvalitetsmålen uppfylls. I detta avsnitt görs en bedömning av scenariernas påverkan på 

miljömålen. Endast de miljömål som berörs av projektet bedöms.  

God bebyggd miljö 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 

sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas”.  

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet 

Nollalternativet  
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Om inget tematiskt tillägg antas, finns ingen plan för hur kommunen skall utnyttja de positiva 

faktorer som finns inom kommunens gränser och på så sätt locka till sig nya invånare. Ingen 

styrning finns för hur man skall arbeta för att få en levande landsbygd. Nollalternativet 

bedöms inte bidra till en hållbar samhällsutveckling.  

Planförslaget  

I Lessebo kommun är bebyggelsetrycket och invånarantalet relativt lågt trots att kommunen 

kan erbjuda en mycket vacker natur med många vattendrag. Vattennära lägen är alltid 

intressanta ur en exploateringssynpunkt då de är mycket attraktiva för boende. För att skapa 

och bevara en levande landsbygd krävs att den attraktionskraft som finns i kommunen tas om 

hand på ett så bra sätt som möjligt för både människor och miljö. Då andelen sjöar inom 

kommunen är relativt hög finns en potential att kunna använda delar av dessa sjöar på ett 

sådant sätt att samexistens uppnås mellan människa, djur och natur. Landsbygdsutveckling 

handlar också om att binda samman intressen vid vattnet, vid stranden och omgivande 

landsbygdsstruktur med tillhörande infrastruktur. Genom att ett tematiskt tillägg antas främjas 

en etablering av en strandnära exploatering. Det tematiska tillägget är ett led i att försöka 

skapa och bevara en levande landsbygd, vilket bidrar till ett steg mot en hållbar 

samhällsutveckling.  

Nollalternativet  

Planförslaget bedöms innebära ökade möjligheter att bidra till att miljömålet uppfylls. 

Nollalternativet bedöms minska möjligheten att uppfylla miljömålet.  

Ett rikt växt- och djurliv 

”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 

framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 

processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 

tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 

med rik biologisk mångfald som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd”.  

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet 

Nollalternativet 

Nollalternativet bedöms innebära att en strandnära exploatering kan ske runt alla kommunens 

vattendrag. Huruvida den biologiska mångfalden kommer att påverkas beror till stor del på 

var och hur en etablering sker i detalj. Därför är det svårt att i nuläget göra en bedömning av 

etableringarna konsekvenser och effekter.  

Planförslaget  

Det tematiska tillägget innebär att kommunen genom analyser har kunnat undanta de 

känsligaste vattendragen från etablering av bostäder och verksamheter. Detta innebär att de 

största negativa konsekvenserna på djur- och växtlivet i stor mån kan undvikas. Risk finns 

ändå för påverkan, se vidare bedömning under Mark, djur, växter och biologisk mångfald.  
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Samlad bedömning 

Då påverkan till stor del på detta miljömål bedöms bero på detaljlokalisering är det svårt att 

på denna övergripande nivå bedöma hur stora konsekvenserna blir likaså skillnaden i 

påverkan mellan alternativen. Bedömningen blir att det finns risk på påverkan både i 

nollalternativet och i planförslaget.  

Levande sjöar och vattendrag 

”Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer 

skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 

landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv värnas”.  

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet 

Nollalternativet och planförslaget  

Se vidare bedömning under kap 4.2 Mark, landskap, djur, växter och biologisk mångfald, se 

kap 5.2 ett rikt växt- och djurliv samt kap 6 miljökvalitetsnormer.  

Ingen övergödning 

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på 

människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 

användning av mark och vattendrag”.  

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet 

Nollalternativet 

Nollalternativet bedöms innebära att en strandnära exploatering kan ske runt alla kommunens 

vattendrag. Detta kan medföra att övergödningen ökar i kommunen då samordningen av 

avloppsanordningar blir små och att det i kommunen inte finns något styrande dokument som 

begränsar eller ställer krav på avloppsanordningar kring sjöar och vattendrag.  

Planförslaget 

Planförslaget bidrar till att strandnära bebyggelse kan samlas i grupper på utpekade platser. 

Detta kan resultera i positiva effekter genom att gemensamma avloppslösningar med 

minireningsverk kan ordnas. Vid förtätning kan även gamla enskilda avloppslösningar ersättas 

och kopplas på en gemensam avloppsanläggning. Detta bedöms medföra positiva effekter.  

Samlad bedömning 

Nollalternativet anses medföra negativa konsekvenser då möjligheterna till samordning av 

gemensamma avloppslösningar blir mycket små. Planförslaget bedöms däremot innebära 

positiva effekter för miljömålet. En förtätning kan även medföra att gamla enskilda 

avloppslösningar ersätts och kopplas på en gemensam avloppslösning.  
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Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer anger en föroreningshalt som inte får överskridas. Gränsvärdena baserar 

sig på den grad av påverkan som människor och naturen tål. Miljökvalitetsnormerna är 

bindande och fastställda av riksdagen och de används för att förebygga eller åtgärda 

miljöproblem. Vid planläggning och byggnation ska alltid hänsyn tas till hur vattenområden 

påverkas. Planläggning får inte medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap 

Miljöbalken överskrids. Den ekologiska och kemiska statusen skall tas i hänsyn vid 

efterföljande planläggning på så sätt att vattenstatusen inte påverkas negativt. De 

miljökvalitetsnormer som det tematiska tillägget bedöms påverka utgörs av MKN för fisk- 

och musselvatten samt MKN för vatten och vattenförekomst. Övriga miljökvalitetsnormer 

bedöms inte beröras.  

Fisk- och musselvatten 

Inga av de föreslagna LIS-områdena i det tematiska tillägget berör miljökvalitetsnormerna för 

fisk- och musselvatten. 

Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet 

Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet är fastställda för nästan alla sjöar som vattendrag som 

berörs av föreslagna LIS-områden. Hela kommunen berörs av avvattningsområdena för 

vattendragen Ronnebyån, dels från Hovmantorp och sjön Rottnen och dels från Lessebo och 

sjön Läen. Lyckebyån har upprinningsområde i Kosta-området med sjön Djupgöl och 

Ljungbyån avvattnar den nordöstra delen av kommunen mot Kalmar län. Sjöarna och 

vattendrag omfattas av avloppsdirektivet (Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om 

rening av avloppsvatten från tät bebyggelse) och ligger inom tillrinningsområde till 

avloppskänsliga vatten avseende kväve samt inom område med avloppskänsliga vatten i 

inland avseende fosfor. Detta medför särskilda krav på rening av avlopp.  

Nollalternativet  

I nollalternativet kommer de föreslagna LIS-områden inte att tas i anspråk för bostäder, 

fritidshus, verksamheter av olika slag etc. såvida inte enstaka etableringar kan tillåtas inom 

ramen för normal dispensprövning inom strandskyddsområdet. Byggnationer utanför 

strandskyddat område kan på samma sätt som planerade åtgärder medföra näringsbelastning 

om frågan om vatten och avlopp inte löses på ett bra sätt.  

Planförslaget 

Vid ett genomförande av planen i sin helhet kommet 7 strandnära områden att tas i anspråk 

för bland annat bostäder, fritidshus och verksamheter. En effekt av planens föreslagna 

etableringar kan bli en ökad näringsbelastning om inte avloppsfrågan löses på ett godtagbart 

sätt, en annan att ett ökat tryck på vattennära anläggningar i form av båtplatser och 

badbryggor uppstår. En ökad båtaktivitet kan medföra högre belastning på sjöarna i form av 

spridning av kemikalier, avlopp och buller. Vattenanläggningar kan även medföra en 

påverkan på vattenbrynets ekologiska funktioner, till exempel dess förmåga att ta upp 

näringsämnen innan de sprids till vattenmiljön.  

188



 

 

 
79 

LIS-plan 
2021-11-09 
Dnr: KS 2020/163 

 

 

Föreslagna åtgärder 

I så lång utsträckning som möjligt bör de planerade områdena anslutas till det kommunala 

VA-systemet. För andra områden krävs att avloppslösningar tas fram som inte medför en 

ökad näringsbelastning på redan näringspåverkade sjöar. I samband med fortsatt planering av 

föreslagna LIS-områden måste ett ökat behov av vattenanläggningar i anslutning till 

bostadsområden, fritidsbyar och eventuella campingområden beaktas. Det innebär att 

lämpligheten och lokaliseringen av olika typer av anläggningar måste bedömas utifrån hänsyn 

till vattenbrynets ekologiska funktioner, vattenområdenas känslighet med mera. Uppförande 

av vattenanläggningar, muddring med flera vattenverksamheter omfattas av särskilda 

bestämmelser i Miljöbalkens 11 kapitel och måste föregås av prövning enligt dessa.  

Allemansrättslig mark 
Nollalternativet  

I ett nollalternativ kan man anta att den allemansrättsliga tillgängligheten kommer att se ut 

ungefär som idag. Odlingsmark kan komma att tas i bruk och i så fall ökar den 

allemansrättsliga tillgängligheten. Enstaka åtgärder som uppförande av bostad eller 

anläggning kan komma att genomföras om de efter prövning enligt 

strandskyddsbestämmelserna bedöms vara möjliga att genomföra.   

Planförslaget 

Ett genomförande av planen medför att områden som idag är allemansrättsligt tillgängliga 

inom strandskyddsområdet blir privatiserade. Fri passage mot vattnet bör dock alltid 

säkerställas i detaljplanen. Ett ökat byggande i det strandnära området medför dock ett ökat 

tryck även på denna zon för uppförande av exempelvis vattenanläggningar, båthus, bastu etc. 

Det finns också en risk för så kallad smygprivatisering av allemansrättsligt tillgänglig mark 

utanför tomtmark.  

Åtgärder för att minska negativa miljökonsekvenser 

I samband med fortsatt planering av LIS-områden måste ett ökat behov av anläggningar i 

anslutning till bostadsområden, fritidsbebyggelse och campingområden beaktas och planeras 

så att den allemansrättsliga tillgängligheten säkerställs. Risken för privatisering av 

allemansrättslig tillgänglig mark utanför tomtgräns behöver beaktas i samband med 

detaljplanering och bygglovsgivning. Bestämmelser om markering av tomtgräns kan vara ett 

sätt att minska risken.  

Samlad bedömning 
Ett genomförande av det tematiska tillägget till översiktsplanen för LIS-områden tillsammans 

med de åtgärder som föreslås för att minska negativa miljökonsekvenser bedöms inte medföra 

att syftet med strandskyddet åsidosätts. Bedömningen bygger på att omfattningen av LIS-

områdenas markanspråk i förhållande till obebyggda sjönära områden är liten. Enligt det 

tematiska tillägget är allmänhetens tillgänglighet till områdena viktigt och därför får inga 
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sjöar kringbyggas helt och möjligheterna för allmänheten att röra sig i områdena får inte 

väsentligt försämras när nya satsningar görs. Särskilda värdefulla områden för växt- och 

djurliv har också uteslutits ur LIS-områdena vartefter de har uppmärksammats. Fortsatt 

kvarstår risker för negativa miljökonsekvenser när det gäller påverkan på vattenkvalitet från 

vatten- och avlopp. När det gäller direkt påverkan på området närmast vattnet samt själva 

vattenområdet som en indirekt följd av strandnära etableringar. Risken för sådana 

miljökonsekvenser måste hanteras i den fortsatta planprocessen. Landskapsbilden kommer att 

påverkas inom de föreslagna områdena men förändringen bedöms främst påverka upplevelsen 

på lokal nivå.  

Inget av föreslagna LIS-områden berör Natur-2000, naturreservat, kulturreservat, 

riksintresseområde för naturmiljö, riksintresseområde enligt 4 kap. Miljöbalken samt 

biotopskyddade objekt.  

Genom det tematiska tillägget kan kommunen erbjuda attraktiva områden både för bebyggelse 

och olika verksamheter på landsbygden. Möjligheterna till friluftsliv ökar genom att turist- 

och friluftsinriktade bostäder och verksamheter byggs. Enligt planförslaget kommer de 

utpekade utvecklingsområden att exploateras, vilket medför ett ökat underlag både för service 

och kollektivtrafik. Genom att andelen kollektivtrafik ökar kommer på sikt bilberoendet inom 

kommunen att minska, vilket bedöms påverka miljömålet begränsad klimatpåverkan positivt. 

Trafiksäkerheten bedöms öka inom kommunen och bullerstörningarna och andelen utsläpp 

från biltrafik minskar.  

Genom det tematiska tillägget har kommunen starkare möjlighet till att styra 

landsbygdsutvecklingen och exploateringen av strandnära områden, till vissa platser inom 

kommunens gränser. Den bidrar till att friluftslivet, natur- och kulturvärden och den 

biologiska mångfalden värnas genom översiktlig planering. Det bedöms dock vara viktigt att 

man i första hand exploaterar de områden som har en närhet till befintlig bebyggelse och 

närhet till noder och befintlig infrastruktur. Att samla strandnära bebyggelse i tätortsnära 

lägen har många fördelar bland annat mer ekonomiskt att dra kommunalt VA, boende får 

närmare till service etc. och därmed minskar miljöpåverkan på områdenas vattenmiljöer.  

Påverkan på mark, landskap, djur, växter och biologisk mångfald beror till stor del på 

detaljlokalisering och detaljutformning. Därför är det svårt att på denna övergripande nivå 

bedöma hur stora konsekvenserna kan bli likaså skillnaden i påverkan mellan nollalternativet 

och planförslaget. Risk för negativ påverkan finns i alla alternativ men det bedöms vara 

relativt lätt att undvika konflikter genom detaljstudier. Åtgärder kan också genomföras som 

minskar eller eliminerar de negativa konsekvenserna. Motstridiga intressen finns alltid när det 

gäller markanvändning. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det exempelvis viktigt att bevara 

skogs- och jordbruk. Andra områden kan exempelvis vara speciellt lämpade för exploatering 

av strandnära bebyggelse. Områden som berörs vara speciellt lämpade för strandnära 

exploatering är de utpekade områden som ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Här 

finns många gånger utbyggd service och kommunikationsstråk och exploateringen kan 

möjligtvis ske genom förtätning. Sammanfattningsvis kan sägas att planförslaget bidrar till att 

andelen befolkning inom kommunen ökar och att målet att erhålla en levande landsbygd på 

god väg uppfylls. Det tematiska tillägget bidar till att bevara den unika miljö som finns och 

dels att bevara en levande landsbygd.  
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Miljöbedömning vid detaljplaneläggning 
Lessebo kommun ska ta ställning till om kommande detaljplaner medför betydande 

miljöpåverkan. Om så är fallet skall konsekvenserna av detaljplanen bedömas i en särskild 

miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. Miljöbalken. Samråd om avgränsningen av denna 

skall hållas med Länsstyrelsen i Kronobergs län. En del verksamheter medför betydande 

miljöpåverkan automatiskt. Detaljplaner som innefattar verksamheter eller åtgärder skall alltid 

miljöbedömas. De aspekter som bör beaktas utgörs av: 

• Om det finns risk för miljökvalitetsnormerna för vatten och miljökvalitetsnormerna för 

fisk- och musselvatten överskrids bör kommande detaljplan miljöbedömas.  

• Vid risk för påverkan på Natura 2000-områden eller naturreservat bör kommande 

detaljplan miljöbedömas. 

• Om rödlistade arter berörs bör kontakt tas med Länsstyrelsen.  

Uppföljning 
Enligt innehållskraven i 6 kap. Miljöbalken skall även de åtgärder som planeras för 

uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som planen medför redovisas. 

Nedan redovisas olika möjligheter för uppföljning: 

• Det tematiska tillägget redovisar utvecklingsområden för bostäder, verksamheter och 

turistanläggningar i strandnära lägen. En uppföljning av hur detta påverkar 

förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och hur det påverkar livsvillkoren på land 

och i vatten för djur- och växtliv bör göras. Detta görs lämpligen i kommande 

detaljplanearbete för utvecklingsområdena. Strandskyddsdispens ska alltid sökas.  

• Kommunen bör följa upp exploatering nära sjöar och vattendrag så att inte kommande 

miljökvalitetsnormer för vatten eller gällande miljökvalitetsnormer för fisk och 

musselvatten har överskridits.  
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Inledning och syfte 

Lessebo kommun arbetar med att ta fram områden som lämpar sig för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Arbetet beskrivs i ett tematiskt tillägg till kommunens 

översiktsplan (Lessebo kommun, 2021, samrådshandling). Som del av arbetet har Sweco på 

uppdrag av Lessebo kommun utvärderat översvämningsrisker vid skyfall samt längs sjöar och 

vattendrag vid de sju LIS-områden som pekats ut av kommunen. Utredningen omfattar även 

klimatförändringarnas inverkan på dessa översvämningsrisker. Syftet är att ge en översiktlig 

beskrivning av hur de sju LIS-områdena kan komma att påverkas vid en översvämning, och 

därmed ge kommunen ett underlag för den kommande planeringen av områdena.  

Klimateffekter i Kronobergs län 

Förväntade klimateffekter i Kronobergs län beskrivs i den länsanalys som gjorts av SMHI 

(2015). Resultaten som beskrivs i deras rapport sammanfattas kortfattat nedan. 

I det nuvarande klimatet i Kronobergs län förekommer det generellt mest nederbörd under 

sommar och höst, och något mindre under vinter- och vårmånaderna. Mest nederbörd faller i 

den västra delen av länet, eftersom vädersystemet vanligtvis kommer västerifrån och sedan 

hävs över det småländska höglandet. I och med klimatförändringarna förväntas nederbörden i 

länet öka, med störst förändringar i västra delen av länet. Störst ökning förväntas under vintern. 

Mot slutet av seklet kan en ökning på uppemot 20% förväntas enligt RCP8.5-scenariet. 

Motsvarande ökning enligt RCP4.5 är omkring 10%. SMHI nämner även att 1990- och 2000-

talet var en period med mycket nederbörd som liknar de förhållanden som beräknats för slutet 

av seklet enligt RCP4.5. Även nederbörd över kortare perioder kan förväntas öka. Den 

maximala dygnsnederbörden kan bli uppemot 20% högre vid slutet av seklet enligt RCP8.5. 

Extrema 1-timmesnederbörden kan öka med 15–25% för händelser med 1 års återkomsttid (där 

RCP8.5 ger en större förändring än RCP4.5), och ökningen är något större för nederbörd med 

längre återkomsttid. 

Klimateffekterna gällande tillrinningen inom Kronobergs län varierar. Tillrinningen i den östra 

delen av länet förväntas minska sett över hela året. En viss ökning kan förekomma under 

vintern, men övriga delar av året förväntas tillrinningen vara lägre. Dynamiken i vattendragen är 

i nuläget typiska för södra Sverige, med hög vintertillrinning och en relativt lång 

vegetationsperiod med låga flöden. De studerade vattendragen i östra delen av länet uppvisar i 

dagsläget en vårflodstopp i samband med snösmältningen. I ett framtida klimat kan högre 

vinterflöden förväntas till följd av den ökade nederbörden som dessutom mer sällan kommer 
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falla som snö på grund av de högre temperaturerna. Detta medför också att den typiska 

vårflodstoppen inte längre kommer finnas. På grund av den förlängda vegetationsperioden 

kommer låga flöden förekomma under en större del av året. Sett till 10-års samt 100-

årstillrinning förväntas dessa vara oförändrade eller något minskande enligt RCP4.5. Enligt 

RCP8.5 är de oförändrade eller något ökande. 

Skyfall  

Begreppet skyfall används ofta för att beskriva händelser då stora mängder regn faller på kort 

tid. Enligt SMHI definieras skyfall som minst 50 mm regn på en timme eller minst 1 mm regn på 

en minut (SMHI, 2021).  

Skyfall orsakar generellt störst problem i instängda områden. Med instängda områden avses 

områden där vatten måste stiga till en viss tröskelnivå innan vattnet kan rinna vidare på ytan. Att 

instängda områden normalt sett är mer riskutsatta beror på att områdena är beroende av 

exempelvis ett ledningsnät för att kunna avvattnas, och när ledningsnätets kapacitet överskrids 

blir vattnet stående utan möjlighet att rinna vidare på ytan.  

I motsats till de instängda områdena så kan vatten från icke instängda områden alltid rinna 

vidare på ytan. Avrinningen kommer då att ske längs lågstråk i terrängen. Lågstråken kallas 

rinnvägar. Även om vattnet inte fastnar längs rinnvägarna så kan betydande mängder vatten 

transporteras, vilket innebär att lågstråk i likhet med instängda områden bör betraktas som 

områden med förhöjd risk för översvämning vid skyfall. 

Utifrån den analys gällande det framtida klimatet i Kronobergs län som presenterats ovan är 

prognosen att regnmängden kan komma att öka vid kortare nederbördshändelser. Detta 

innebär att det i ett framtida klimat måste tas hänsyn till större regnvolymer vid extrema 

regnhändelser, och att nederbörd med en viss intensitet kommer bli mer vanligt förekommande. 

Generellt innebär detta att för de områden som är riskutsatta i samband med skyfall i dagsläget 

kommer så kommer risken öka i ett framtida klimat. 

Sjöar och vattendrag 

Översvämning längs sjöar och vattendrag orsakas av att rikliga mängder regn- eller smältvatten 

rinner till dessa. Enstaka intensiva regnhändelser påverkar framförallt mindre vattendrag, 

medan större vattendrag och sjöar främst riskeras att drabbas av översvämningar i samband 

med långvariga regnperioder. Översvämningsrisken påverkas också av hur påverkad hydrologin 

är av mänskliga ingrepp, i form av exempelvis dammar och vattenreglering. 

Utifrån den analys gällande det framtida klimatet i Kronobergs län som presenterats ovan är det 

osäkert hur tillrinningen kommer förändras för 10-års och 100-årshändelser. Beroende på 

scenario kan tillrinningen till sjöar och vattendrag förväntas antingen minska eller öka något, 

eller vara relativt oförändrade jämfört med dagens översvämningsrisk. Det är därmed inte 

självklart om hänsyn bör tas till högre nivåer i sjöar och vattendrag för att beakta framtida 

översvämningsrisker med hänsyn till klimatförändringar. Generellt kommer de områden som är 

riskutsatta i dagsläget kopplat till höga nivåer i sjöar och höga flöden i vattendrag vara 

riskområden även i ett framtida klimat, men det går inte säga om risken är större eller mindre.  
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Metodik för utvärdering av översvämningsrisker 

Utvärdering av översvämningsrisker har gjorts med beräkningsverktyget SCALGO Live.  

SCALGO Live är ett GIS-baserat verktyg som används för att analysera höjddata ur ett 

ytvattenperspektiv. I skyfallsanalysen används både terrängdata och vattenvolymer för att 

identifiera vilka områden som översvämmas vid en given vattenvolym, principen visas i Figur 1. 

Analysmetoden har en koppling mot mängden vatten som genereras vid olika regnhändelser 

och kan därför användas för att identifiera riskutsatta områden vid givna händelser. Metoden är 

statisk, till skillnad mot de tvådimensionella hydrauliska beräkningsmodeller som traditionellt 

använts vid skyfallskarteringar. Detta innebär att metoden saknar dynamiska (tidsberoende) 

aspekter, och därmed inte kan identifiera effekter av tröghet i systemet. 

SCALGO Live beräknar hur vatten kommer att ställa sig i terrängen när terrängen belastas med 

en viss mängd vatten. Om tillräckligt mycket vatten rinner till en lågpunkt för att den ska fyllas 

upp kommer vatten att kunna rinna vidare till nästa lågpunkt enligt Figur 1. Om den vattenvolym 

som belastar terrängen inte är tillräcklig för fylla upp lågpunkten kommer inget vatten att rinna 

vidare från lågpunkten. Översvämningar inom instängda områden blir, till skillnad från en 

lågpunktsanalys, beroende av vilken typ av regn som studeras.  

Med SCALGO Live kan man visualisera de rinnvägar som är aktiva vid en given volym 

nettoregn. I takt med att nettoregnet ökar kan nya rinnvägar uppstå när områden fylls upp och 

svämmar över. Om tillräckligt stor volym studeras visas rinnvägar från avrinningsområdets 

högsta punkt till dess lägsta (recipienten). Då metoden saknar dynamisk aspekt kan utbredning 

och vattendjup inte beräknas i rinnvägarna.  

 

Figur 1. Visualisering av beräkningsmetodik i SCALGO Live. Mängden vatten som terrängen belastas med 
rinner till närmsta lågpunkt. Om mängden vatten är tillräcklig så fylls lågpunkten upp till sin tröskelnivå 
(svarta prickar), och vattnet rinner vidare till nästa område (svarta pilar). Ju större nettonederbörd som 
belastar terrängen desto större kommer avrinningsområdet för den lägsta punkten att vara. Orange 
markering visar det avrinningsområde som bidrar med vatten till det lägst liggande instängda området. 
Vattnets djup och utbredning (blå pilar) vid en given nettonederbörd kan beräknas eftersom metoden tar 
hänsyn till mängden tillgängligt vatten. 

SCALGO Live har även en funktion som beräknar översvämning vid stigande havsnivåer. 

Analysen utgår från en angiven vattennivå, och SCALGO Live beräknar vilken terräng som 

riskerar att översvämmas vid denna nivå. De områden som riskerar att översvämmas måste 
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dels ligga under den angivna vattennivån, dels ha en direkt koppling till sjön via en ytlig rinnväg 

eller kulvert som ligger under den angivna vattennivån. SCALGO Live gör det också möjligt att 

identifiera trösklar och kritiska punkter, som är högre punkter i terrängen som hindrar 

bakomliggande lägre områden från att översvämmas.  

Utvärdering av översvämningsrisker vid skyfall 

Utvärderingen av översvämningsrisker vid skyfall i SCALGO Live utgår från ett 

klimatkompenserat 100-årsregn med 1 timmes varaktighet med en volym på 68 mm. 

Regnvolymen har beräknats med Dahlströms formel (Svenskt Vatten Utveckling, 2010). 

Klimatfaktorn 25% har använts, vilket är i det övre intervall av förändring som prognosticerats 

för extrem 1-timmesnederbörd i Kronobergs län till slutet av seklet (SMHI, 2015). Denna 

klimatfaktor överensstämmer även med rekommendationen från P110 (Svenskt Vatten, 2016). 

De utredda LIS-områdena utgörs huvudsakligen av naturmark, med morän som dominerande 

jordart. Morän har en begränsad genomsläpplighet, därför görs det konservativa antagandet att 

ingen infiltration sker, och inget avdrag för infiltration gjorts från regnets volym.  

SCALGO Live används för att kartera lågpunkter och rinnvägar vid den utvalda 

nettonederbörden. 

Utvärdering av översvämningsrisker längs sjö och vattendrag 

Utvärdering av översvämningsrisker längs sjöar i SCALGO Live görs genom funktionerna för 

stigande havsnivåer. Denna analys utgår från en antagen vattennivå i sjön, och kartlägger vilka 

områden som översvämmas om vattennivån i sjön stiger. I denna utredning har inte hydrauliken 

i sjöarna och vattendragen studerats, vilket påverkar vilka vattennivåer som kan uppstå i de 

olika sjösystemen. De analyserade vattennivåerna kan därmed inte kopplas till en händelse 

med en specifik återkomsttid, vilket medför att det inte möjligt att kvantitativt bedöma 

översvämningsrisken längs med sjöarna. Analysen ger en bild av vilka strandnära lägen som är 

lågt belägna i förhållande till vattennivån i sjön, och ger underlag för en relativ bedömning av 

vilka delar inom respektive LIS-område som är mest riskutsatta. Att ett område pekas ut som 

låglänt i förhållande till sjön innebär därmed inte per automatik att området är 

översvämningsutsatt, utan endast att området relativt sett är mer riskutsatt än andra delar av 

LIS-området. Inför eventuell byggnation bör fördjupade utredningar göras av vilka vattennivåer 

som kan inträffa i sjöarna, och vad detta innebär för översvämningsrisken.  

Flertalet sjöar i Lessebo kommun är reglerade, vilket innebär att det finns en högsta tillåten 

dämningsgräns. Beslut och domar som begränsar vattennivåerna i sjöarna är generellt gamla, 

och det har inte kunnat bekräftas vilka höjdsystem som använts för att ange de olika 

dämningsgränserna. Dämningsgränserna har därmed inte kunnat användas i analysen, men 

den information som finns om dessa presenteras.  

I några av de utredda LIS-områdena är den hydrauliska situationen för komplicerad för att 

analysera endast med hjälp av verktyget SCALGO Live, och dessa har istället utvärderats 

kvalitativt utifrån höjddata samt de lågpunkter och rinnvägar som tagits fram i skyfallsanalysen. 

Även översvämningsrisk längs vattendrag har endast utvärderats kvalitativt. 
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Klimatrisker för LIS-områden 

Område 1 – Fiskesbro ut mot Ormeshaga 

LIS-område 1 ligger sydost om tätorten Hovmantorp, vid sjön Rottnens östra strand. 

Översvämningsrisker i området kan kopplas dels till skyfall, dels till höga nivåer i sjön Rottnen.  

Översvämningsrisker vid skyfall 

I Figur 2 visas lågpunkter och rinnvägar inom LIS-området. Området är beläget vid en höjdrygg 

vars högsta punkt ligger omkring 50 m högre än sjöns vattenyta. Höjdryggen avvattnas mot 

Rottnen och rinnvägarna som leder bort vattnet korsar därmed generellt LIS-området.  

Området är delvis kuperat, och instängda områden som riskeras att översvämmas i samband 

med skyfall återfinns generellt i låglänta områden utmed rinnvägarna. I mitten av området finns 

en större lågpunkt öster om Storgatan (A), som är fylld vid det studerade regnet. Vattendjupet i 

lågpunkten är i medel ca 0,4 m, och som mest omkring 1,0 m. Lågpunkten översvämmas till sin 

tröskelnivå vid betydligt lägre regnvolymer (11 mm nettonederbörd) än de som motsvarar ett 

klimatkompenserat 100-årsregn, vilket innebär att lågpunkten är ett riskområde för 

översvämning även vid mindre regn. Eventuellt kan det finnas en kulvert under vägen, vilket 

minskar risken för att vatten ska ansamlas där i samband med nederbörd. Oavsett bör 

lågpunkten ses som ett riskområde sett till översvämningsrisk kopplat till skyfall, då en eventuell 

kulvert har begränsad kapacitet och kan sättas igen. Det finns även två mindre instängda 

områden utmed vägar i närheten (B). Den nordligare av dessa har ett maximalt vattendjup på 

omkring 0,7 m, medan den andra har vattendjup som uppgår som mest till 0,3 m. Även i södra 

delen av området finns ett instängt område vid en väg (C), där vattendjupet kan bli som mest 

omkring 0,4 m. 

De flesta lågpunkter i området fylls vid avsevärt mindre regnhändelser än ett klimatkompenserat 

100-årsregn. I södra halvan av området finns dock två instängda områden (D) som inte är fyllda 

vid det beräknade 100-årsregnet, vilket innebär att lågpunkternas utbredning och vattendjup 

kan öka ytterligare vid större regnvolymer. Lågpunkternas maximala utbredning är markerade 

med lila fält i kartan. Den norra av dessa instängda områden har ett maximalt vattendjup på 

ca 0,6 m vid det analyserade regnet, och den södra har ett vattendjup på som mest omkring 

0,7 m. I båda lågpunkterna kan vattendjupet öka med ytterligare omkring 0,2 m i samband med 

att dessa fylls. 

Vid eventuell framtida exploatering av LIS-området måste rinnvägarna som korsar området 

beaktas så att inte nya instängda områden skapas. Hänsyn måste även tas till befintliga 

lågpunkter, vilka i de flesta fall även utgör riskområden vid vanligare regn. 
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Figur 2. Översvämmade områden vid klimatkompenserat 100-årsregn (68 mm nettonederbörd), 
lågpunkternas utbredning samt rinnvägar inom LIS-område 1. 

Översvämningsrisker längs sjö och vattendrag  

LIS-området ligger vid sjön Rottnen, som har ett avrinningsområde på omkring 245 km2. 

Tillrinningen till sjön sker främst norrifrån via vattendragen Fibbleån och Lillasjöån. Fibbleån och 

några mindre vattendrag rinner genom Hovmantorp innan de mynnar i sjön. Rottnen är reglerad 

och utflödet från sjön sker genom två dammar med reglerbara utskov i sjöns östra ände där 

Ronnebyån tar vid. 

Enligt dammregistret är högsta dämningsgräns enligt gällande tillstånd +149,18 m (SMHI och 

Havs- och Vattenmyndigheten, u.å.). I dammregistret anges inte vilket höjdsystem som avses, 

och det går därför inte att göra en direkt jämförelse med höjdmodellen (som är angiven i 

RH 2000).  

Den nationella höjdmodellen som används i SCALGO Live justeras för att vattenytor i sjöar ska 

vara släta, och Rottnens vattenyta i höjdmodellen ligger på +149,30 m (vilket antas motsvara 

normalnivån för sjön). I Figur 3 visas sjöns utbredning vid olika vattennivåer, från 

normalvattennivå till +1,5 m över normalvattennivå med 0,5 m intervall. 
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Störst risk för översvämning vid höga nivåer i Rottnen finns i det låglänta området vid stranden i 

mitten av LIS-området (A). Detta område riskerar att översvämmas då vattennivån stiger med 

som mest 0,5 m.  

Om vattennivån stiger upp till 1 m ovan normalvattennivån riskerar även lågpunkten innanför 

Storgatan (B) att översvämmas. Eventuellt kan detta i verkligheten ske vid lägre nivåer om det 

finns en kulvert under vägen som gör att vattnet kan ta sig in utan att behöva rinna över vägen. 

Vid 1 m ovan normalvattennivån riskerar även låglänta områden i södra delen av området (C) 

att översvämmas.  

Om vattennivån i sjön stiger till 1,5 m över normalnivån påverkas dels större områden vid 

tidigare översvämmade lågpunkter (exempelvis B och C), dels nya låglänta områden (D).  

Generellt är låglänta områden nära sjön relativt sett mer riskutsatta än övriga. Inom LIS-området 

finns tydliga tröskelnivåer som medför att vissa lågpunkter riskerar att översvämmas först när 

tröskelnivån överskridits. 

Vid eventuell exploatering i strandnära lägen i området bör det utredas närmare vilka 

vattennivåer som kan inträffa i sjön.  

 

Figur 3. Sjön Rottnens utbredning vid olika vattennivåer kring LIS-område 1. 
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Område 2 – Sydvästra Hovmantorp 

LIS-område 2 är beläget sydväst om tätorten Hovmantorp. En väg som följer Rottnens strand 

avgränsar området från sjön. Översvämningsrisker för LIS-området kan kopplas till skyfall och 

höga nivåer i sjön Rottnen. 

Översvämningsrisker vid skyfall 

Figur 4 visar lågpunkter och rinnvägar inom LIS-området. Marken i området sluttar generellt ner 

i riktning mot sjöstranden och genom största delen av området rinner mest vatten från 

närliggande naturmark och befintlig bebyggelse strax norr om området. Vägen som sträcker sig 

utmed områdets östra sida agerar delvis som ett hinder för avrinningen mot sjön, och skapar 

därmed instängda områden där vatten riskerar att ansamlas. Inom området finns en större 

lågpunkt (A) och söder om området finns ännu en stor lågpunkt som delvis går in i det utpekade 

LIS-området (B). Den senare lågpunkten avvattnar ett större område naturmark. Gemensamt för 

de båda lågpunkterna är att de översvämmas vid avsevärt lägre regnvolymer (4 mm 

nettonederbörd) än de som motsvarar ett klimatkompenserat 100-årsregn. I båda lågpunkterna 

är medelvattendjupet omkring 0,2 m, och det maximala vattendjupet omkring 0,6 m. 

Vid eventuell framtida exploatering av området bör hänsyn framförallt tas till de instängda 

områden som finns utmed vägen. Rinnvägarna som korsar området bör också beaktas så att 

inte nya instängda områden tillskapas. 

 

Figur 4. Översvämmade områden vid klimatkompenserat 100-årsregn (68 mm nettonederbörd), 
lågpunkternas utbredning samt rinnvägar inom LIS-område 2. 
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Översvämningsrisker längs sjö och vattendrag  

LIS-området ligger vid sjön Rottnen, som har ett avrinningsområde på omkring 245 km2. 

Tillrinningen till sjön sker främst norrifrån via vattendragen Fibbleån och Lillasjöån. Fibbleån och 

några mindre vattendrag rinner genom Hovmantorp innan de mynnar i sjön. Rottnen är reglerad 

och utflödet från sjön sker genom två dammar med reglerbara utskov i sjöns östra ände där 

Ronnebyån tar vid. 

Enligt dammregistret är högsta dämningsgräns enligt gällande tillstånd är +149,18 m (SMHI och 

Havs- och Vattenmyndigheten, u.å.). I dammregistret anges inte vilket höjdsystem som avses, 

och det går därför att göra en direkt jämförelse med höjdmodellen (som är angiven i RH 2000).  

Den nationella höjdmodellen som används i SCALGO Live justeras för att vattenytor i sjöar ska 

vara släta, och Rottnens vattenyta i höjdmodellen ligger på +149,30 m (vilket antas motsvara 

normalnivån för sjön). I Figur 3 visas sjöns utbredning vid olika vattennivåer, från 

normalvattennivå till +1,5 m över normalvattennivå med 0,5 m intervall. 

LIS-området påverkas inte då vattennivån i Rottnen stiger med 0,5 m ovan normalvattennivån. 

Däremot kan sjövattnet tränga upp genom en kulvert till det lilla vattendrag som mynnar i 

Rottnen öster om LIS-området (A). Vid högre vattennivåer (1–1,5 m över normalvattenytan) 

kommer gradvis mer vatten ta sig in, och kan då översvämma norra delen av LIS-området. 

Då vattennivån i Rottnen är upp till 1,5 m högre än normalnivån kan vattnet också rinna över 

vägen i södra delen av området (B), och översvämma de relativt sett låglänta områdena 

innanför vägen. 

Generellt är områdena precis väster om vägen relativt sett mer riskutsatta än övriga delar av 

LIS-området. Inom LIS-området finns tydliga tröskelnivåer som medför att vissa lågpunkter 

riskerar att översvämmas först när tröskelnivån överskridits. När tröskelnivån väl överskridits 

medför högre vattennivåer att området som riskerar att översvämmas gradvis ökar. Vid 

eventuell exploatering i strandnära lägen i området bör det utredas närmare vilka vattennivåer 

som kan inträffa i sjön. 
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Figur 5. Sjön Rottnens utbredning vid olika vattennivåer kring LIS-område 2. 

Område 3 – Strömbergshyttan 

LIS-område 3 är beläget vid Hyllsjöns västra strand och omfattar tätorten Strömbergshyttan och 

naturmarken norr om denna. Genom området går vattendraget Fagerekeån som avvattnar 

Hyllsjön till Kvarnsjön. Vattnet kan också ledas genom Strömbergshyttan via den damm som 

har anlagts i samhället (Fagerekeån bigren). Översvämningsrisker i LIS-området kan kopplas 

dels till skyfall, dels till dämning av Hyllsjön samt Fagerekeån och dess bigren. 

Strömbergshyttan är utpekat som ett översvämningskänsligt område utifrån den 

sammanställning av översvämningar som gjorts av Länsstyrelsen i Kronobergs län (2010). 

Översvämningsrisken är kopplad till en överföringspumpstation för avlopp, där det noterats 

bräddningar under år 2004. I föreliggande utredning inkluderas inte översvämningsrisker 

kopplade till VA-system, varför den här risken inte analyseras ytterligare.  

Översvämningsrisker vid skyfall 

I Figur 6 visas lågpunkter och rinnvägar inom LIS-område 3. Norra delen av LIS-området (A) har 

inga uppströms liggande områden och avvattnas mot Hyllsjön. De områden som översvämmas i 

denna del är generellt flacka, och kan därmed förväntas få begränsade vattendjup. I norra delen 

finns endast ett instängt område där större vattendjup, som mest omkring 1,1 m, kan förväntas. 
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Medelvattendjupet i lågpunkten är ca 0,5 m. Det instängda området fylls redan vid 44 mm 

nettonederbörd. 

I södra delen av området finns två avrinningsområden kopplat till de två flödesvägarna genom 

Strömbergshyttan. Fagerekeån avvattnar västra delen av samhället och naturmarken väster om 

detta (B), medan dess bigren avvattnar östra delen (C). De flesta lågpunkter ligger i anslutning 

till vattendragen, men ett lite större instängt område finns nordost om samhället (i område C). 

Vattendjupet i denna lågpunkt blir som mest omkring 0,4 m. Invid vägen som utgör LIS-

områdets södra gräns finns några mindre instängda områden, och vattendjupen i dessa kan bli 

uppemot 0,6 m som mest. Samtliga lågpunkter i området har nått sin maximala utbredning vid 

det beräknade 100-årsregnet. 

Vid eventuell framtida exploatering inom LIS-området bör hänsyn tas till att vatten kan ansamlas 

i de flacka områdena väster om sjön samt i de lite större lågpunkterna. Hänsyn bör även tas till 

rinnvägarna genom området. 

 

Figur 6. Översvämmade områden vid klimatkompenserat 100-årsregn, lågpunkternas utbredning samt 
rinnvägar inom LIS-område 3. 

Översvämningsrisker längs sjö och vattendrag  

LIS-området ligger vid Hyllsjön som har ett avrinningsområde på 47 km2. Tillrinningen till 

Hyllsjön sker främst via Fagerekeån som mynnar i sjön norr om LIS-området. Från sjön 
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fortsätter vattnet genom LIS-området och Strömbergshyttan dels via Fagerekeån, dels dess 

biflöde och den damm som anlagts i samhället. 

Översvämningsrisken längs sjö och vattendrag vid LIS-området vid Strömbergshyttan kan 

uppkomma dels i samband med att nivån i Hyllsjön stiger, dels då höga flöden i Fagerekeån och 

dess biflöde uppstår. Dessa förhållanden är för komplexa för att utvärdera endast med 

SCALGO Live som verktyg. En generell bild över den relativa översvämningsrisken kan dock 

fås genom att studera terrängens höjd i området, vilken visas i Figur 7.  

I den norra delen av LIS-området (A) är översvämningsrisken störst i de låglänta och flacka 

områdena i anslutning till sjön (markerat med gul/orange i figuren), då dessa områden kommer 

översvämmas först ifall nivån i sjön stiger. 

I södra halvan av LIS-området (B) är översvämningsrisken störst i områdena kring Fagerkeån 

och dess biflöde (dessa rinner inom de mörkgröna områdena i kartan).  

Generellt sett är den relativa översvämningsrisken störst i låglänta områden nära vatten (sjö 

eller vattendrag). Vid eventuell exploatering i strandnära lägen i området bör det utredas 

närmare vilka vattennivåer som kan inträffa i sjön och vattendragen. 

 

Figur 7. Markytans höjd kring LIS-område 3. Notera att intervallen i färgskalan är varierande. 
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Område 4 – Lessebo Ekebacken 

LIS-område 4 är beläget nordost om Lessebo tätort, nära sjön Läen. Översvämningsrisker för 

LIS-området kan kopplas till skyfall och höga nivåer i sjön Läen. 

Översvämningsrisker vid skyfall 

I Figur 8 visas lågpunkter och rinnvägar inom LIS-området. Området avvattnas direkt till sjön 

Läen, i sydvästlig, sydlig eller sydostlig riktning. Generellt är det bara vatten från LIS-området 

som rör sig längsmed rinnvägarna, men östra delen av området korsas av några rinnvägar som 

även avvattnar en mindre yta naturmark norr om LIS-området (A). 

I sydvästra delen av området (B) finns två instängda områden som är fyllda vid ett 

klimatkompenserat 100-årsregn. Lågpunkten längst västerut har ett maximalt vattendjup på 

0,5 m, medan vattendjupet i den andra lågpunkten blir som mest knappt 0,4 m. I resten av 

området finns endast ett par mindre lågpunkter där vatten kan ansamlas, och vattendjupen i 

dessa är generellt mindre än 0,2 m. Majoritet av lågpunkterna i området fylls redan omkring 

5 mm nettonederbörd, vilket innebär att dessa utgör riskområden för översvämning även vid 

mindre regn. 

De generella förutsättningarna för skyfallshantering inom LIS-området är goda. Vid eventuell 

framtida exploatering bör bebyggelse inte planeras i de fåtal lågpunkter som finns inom 

området. Hänsyn bör även tas till rinnvägarna, så att avvattning även fortsättningsvis kan ske 

direkt till sjön.  

 

Figur 8. Översvämmade områden vid klimatkompenserat 100-årsregn, lågpunkternas utbredning samt 
rinnvägar inom LIS-område 4. 

A 

 

B 

205



   

 

 

14 (26) 
 
PM KLIMAT- OCH 

ÖVERSVÄMNINGSRISKER FÖR LIS-

OMRÅDEN I LESSEBO KOMMUN 

2021-10-29 

 

 

m
e
m

o
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

Översvämningsrisker längs sjö och vattendrag  

LIS-område 4 ligger vid sjön Läen som har ett avrinningsområde på 139 km2. Det största 

vattendraget som mynnar i sjön är Fagerhultsån. Läen är en reglerad sjö som har två utlopp. 

Det norra utloppet ligger i Hägnaviken, öster om Lessebo tätort. Längs Hägnavikens västra 

strand går en vall, vars ungefärliga sträckning visas i Figur 9. Vallkrönet ligger generellt på en 

nivå omkring +168,5 m, men tröskelnivån enligt höjdmodellen är +168,26 m. Flödet från norra 

utloppet går västerut genom samhället, genom sjöarna Oset och Sörsjön och sedan vidare i 

Lesseboån.  

Det södra utloppet är beläget under väg 25/Kalmarvägen vid Djurhultsbro. Flödet leds under 

vägen, men vid begränsad kapacitet är tröskelnivån vägens lägsta punkt vilken ligger på nivån 

+170,29 m enligt höjdmodellen. Från utloppet rinner vattnet i en bäck som sedan mynnar i 

Lesseboån.  

Enligt dammregistret är högsta dämningsgräns enligt gällande tillstånd är +168,53 m (SMHI och 

Havs- och Vattenmyndigheten, u.å.). I dammregistret anges inte vilket höjdsystem som avses, 

och det går därför inte att göra en direkt jämförelse med höjdmodellen (som är angiven i 

RH 2000). 

Den nationella höjdmodellen som används i SCALGO Live justeras för att vattenytor i sjöar ska 

vara släta, och Läens vattenyta i höjdmodellen ligger på +168,21 m (vilket antas motsvara 

normalnivån för sjön). I Figur 9 visas sjöns utbredning vid olika vattennivåer, från 

normalvattennivå till +1,5 m över normalvattennivå med 0,5 m intervall. Eftersom analysen i 

SCALGO Live är statisk kan den inte på ett korrekt sätt beskriva den översvämning som skulle 

uppstå ifall vattnet från Läen skulle överstiga vallkrönets nivå och börja rinna över vallen. Utifrån 

den genomförda analysen går det därmed inte att säga något om hur översvämningen vid 

stigande vattennivåer i Läen skulle påverka området väster om vallen som markerats i figuren. 

Det föreligger också en stor osäkerhet kring hur höga vattennivåer som kan uppstå i Läen, de 

analyserade nivåerna och presenterade kartor ska endast tolkas som en indikation på vilka 

delar av LIS-området som relativt sett riskerar störst påverkan vid höga vattennivåer i sjön. 

Inom LIS-området är översvämningsrisken relativt sett högre i delarna närmast Läens strand. I 

östra delen (A) ligger markhöjderna inom området delvis under vattenytans nivå enligt 

höjdmodellen, och i detta område är översvämningsrisken som störst.  

I östra och södra delen av området ökar översvämningsutbredningen gradvis då vattennivån i 

sjön stiger. I västra delen översvämmas endast områden söder om Olof Nordströms väg då 

vattennivån uppgår till 0,5 m över normalvattenytan (+168,71 m). Vid högre vattennivåer kan 

även områden norr om vägen riskera att översvämmas. Om det finns en kulvert under vägen är 

det möjligt att dessa områden kan översvämmas även vid lägre vattennivåer i sjön. 

Översvämningsrisken längs sjön är relativt sett störst längsmed strandkanten. I västra delen 

förekommer en tydlig tröskelnivå som medför att lågpunkten norr om vägen riskerar att 

översvämmas först när tröskelnivån överskridits. Generellt riskerar dock gradvis större områden 

att översvämmas vid högre vattennivåer i sjön. Vid eventuell exploatering i strandnära lägen i 

området bör det utredas närmare vilka vattennivåer som kan inträffa i sjön.  
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Figur 9. Sjön Läens utbredning vid olika vattennivåer kring LIS-område 4. 

Område 5 – Lessebo Djurhultsbro 

LIS-område 5 är beläget söder om Lessebo tätort invid Läens västra strand. Området 

begränsas västerut av Kalmarvägen, under vilken sjöns ena utlopp är placerat i mitten av 

området. Översvämningsrisker för området är kopplade dels till skyfall, dels till höga nivåer i 

Läen. 

Översvämningsrisker vid skyfall 

I Figur 10 visas lågpunkter och rinnvägar i LIS-område 5. Avrinningen från nordvästra hörnet av 

området (A) rinner norrut längsmed vägen, och sedan vidare västerut. Övriga delar av LIS-

området avvattnas direkt mot Läen. I södra halvan finns ett fåtal lågpunkter där vatten kan 

ansamlas. De flesta är dock belägna i relativt flacka områden, vilket gör att vattendjupen är 

begränsade, generellt är medelvattendjupen i dessa omkring 0,1 m eller lägre. Större vattendjup 

(som mest ca 0,5 m) kan förväntas i lågpunkten precis invid väg 25. 

Vid eventuell framtida exploatering av LIS-området bör hänsyn tas till de fåtal lågpunkter som 

finns. Hänsyn bör även tas till rinnvägarna, så att avvattning även fortsättningsvis kan ske direkt 

till sjön där det sker i dagsläget.  
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Figur 10. Översvämmade områden vid klimatkompenserat 100-årsregn, lågpunkternas utbredning samt 

rinnvägar inom LIS-område 5. 

Översvämningsrisker längs sjö och vattendrag  

LIS-område 5 ligger vid sjön Läen som har ett avrinningsområde på 139 km2. Det största 

vattendraget som mynnar i sjön är Fagerhultsån. Läen är en reglerad sjö som har två utlopp. 

Det norra utloppet ligger i Hägnaviken, öster om Lessebo tätort. Längs Hägnavikens västra 

strand går en vall. Vallkrönet ligger generellt på en nivå omkring +168,5 m, men tröskelnivån 

enligt höjdmodellen är +168,26 m. Flödet från norra utloppet går västerut genom samhället, 

genom sjöarna Oset och Sörsjön och sedan vidare i Lesseboån.  

Det södra utloppet är beläget under väg 25/Kalmarvägen vid Djurhultsbro. Flödet leds under 

vägen, men vid begränsad kapacitet är tröskelnivån vägens lägsta punkt vilken ligger på nivån 

+170,29 m enligt höjdmodellen. Från utloppet rinner vattnet i en bäck som sedan mynnar i 

Lesseboån.  

Enligt dammregistret är högsta dämningsgräns enligt gällande tillstånd är +168,53 m (SMHI och 

Havs- och Vattenmyndigheten, u.å.). I dammregistret anges inte vilket höjdsystem som avses, 

och det går därför inte att göra en direkt jämförelse med höjdmodellen (som är angiven i 

RH 2000). 

Den nationella höjdmodellen som används i SCALGO Live justeras för att vattenytor i sjöar ska 

vara släta, och Läens vattenyta i höjdmodellen ligger på +168,21 m (vilket antas motsvara 
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normalnivån för sjön). I Figur 11 visas sjöns utbredning vid olika vattennivåer, från 

normalvattennivå till +1,5 m över normalvattennivå med 0,5 m intervall. 

Översvämningsrisken längs sjön är relativt sett störst längsmed strandkanten, framförallt i viken 

in mot sjöns utlopp under väg 25. Vid högre vattennivåer i sjön riskerar gradvis större områden 

att översvämmas, men det förekommer inga kritiska trösklar som gör att lågpunkter 

översvämmas. Vid eventuell exploatering i strandnära lägen i området bör det utredas närmare 

vilka vattennivåer som kan inträffa i sjön. 

Djurhultsbro är utpekat som ett översvämningskänsligt område utifrån den sammanställning av 

översvämningar som gjorts av Länsstyrelsen i Kronobergs län (2010). En befarad risk som 

noterades var att höga vattennivåer i Läen skulle få dämmen vid Djurhultsbro att brista, vilket 

skulle medföra att väg 25/Kalmarvägen och järnvägen skulle översvämmas. Detta är dock inget 

som hittills har inträffat, och denna typ av händelse skulle framförallt påverka områden 

väster/nedströms om LIS-området men även områdena närmast sjöns strand. 

 

Figur 11. Sjön Läens utbredning vid olika vattennivåer kring LIS-område 5. 

Område 6 – Kosta Blågöl 

LIS-område 6 är beläget öster om tätorten Kosta. Det omfattar delar av sjön Blågöls stränder 

och täcker även in området söderut mot Iglagöl. Översvämningsrisker för området är kopplade 

209



   

 

 

18 (26) 
 
PM KLIMAT- OCH 

ÖVERSVÄMNINGSRISKER FÖR LIS-

OMRÅDEN I LESSEBO KOMMUN 

2021-10-29 

 

 

m
e
m

o
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

dels till skyfall, dels till höga nivåer sjön Blågöl samt i vattendraget som rinner söderut från 

Blågöls utlopp till Lyckebyån. 

Översvämningsrisker vid skyfall 

I Figur 12 visas lågpunkter och rinnvägar inom LIS-område 6. Delen av området närmast Blågöl, 

norr om Gamla Järnvägsgatan, avvattnas direkt mot sjön. Öster om sjön (A) förekommer några 

större rinnvägar där vatten från ett lite större naturmarksområde passerar. Närmast vägen finns 

också ett instängt område, men vattendjupet i denna blir som mest omkring 0,2 m. 

Söder om Gamla Järnvägsgatan är LIS-området beläget kring en kulle, vilket medför att vattnet 

generellt rinner bort från området. Norra delen av kullen avvattnas mot Blågöl. Här finns ett 

instängt område söder om Gamla Järnvägsgatan (B). Lågpunkten fylls redan vid 4 mm 

nettonederbörd. Vattendjupet blir som mest omkring 0,3 m, och är i medel 0,1 m. Eventuellt kan 

det finnas en kulvert under vägen, vilket minskar risken för att vatten ska ansamlas där i 

samband med nederbörd. Oavsett bör lågpunkten ses som ett riskområde sett till 

översvämningsrisk kopplat till skyfall, då en eventuell kulvert har begränsad kapacitet och kan 

sättas igen. 

Ytavrinning från östra delen av LIS-området rinner mot det mindre vattendrag som avvattnar 

Blågöl. Vattendraget passerar genom en del av LIS-området (C), och vid skyfall kan högre 

flöden uppstå i detta.  

På östra sidan av LIS-området finns också några lågpunkter (D). Den norra översvämmas till sin 

tröskelnivå vid 20 mm nettonederbörd, och har ett maximalt vattendjup på drygt 0,3 m. I den 

södra är vattendjupet som mest ca 0,5 m. Detta instängda område fylls inte förrän vid 51 mm 

nettonederbörd, eftersom det har ett litet avrinningsområde, vilket betyder att det troligtvis inte 

kommer vattenfyllas lika ofta som övriga lågpunkter i området. 

Resterande delar av LIS-området avvattnas mot Iglagöl, och genom västra delen av området 

går en rinnväg (E) som även leder bort vatten från den befintliga bebyggelsen i Kosta. 

Rinnvägen går delvis genom lågpunkter, varav ett fåtal ligger inom LIS-området. Dessa 

lågpunkter översvämmas generellt till sin tröskelnivå redan vid 6 mm nettonederbörd, och har 

ett maximalt vattendjup på omkring 0,5 m.  

Vid eventuell framtida exploatering bör hänsyn tas till lågpunkterna i området samt till de större 

rinnvägarna (vattendraget i C, samt de större rinnvägarna vid A och E).  
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Figur 12. Översvämmade områden vid klimatkompenserat 100-årsregn, lågpunkternas utbredning samt 
rinnvägar inom LIS-område 6. 

Översvämningsrisker längs sjö och vattendrag  

LIS-område 6 ligger mellan sjöarna Blågöl och Iglagöl, och genom området passerar det mindre 

vattendrag som avvattnar Blågöl. Översvämningsrisken från sjöarna har utvärderats med hjälp 

av SCALGO Live, medan översvämningsrisken utmed vattendraget utvärderas kvalitativt utifrån 

höjddata. 

I Figur 13 visas hur Blågöls utbredning förändras vid olika vattennivåer. De vattennivåer som 

visas är baserade på relevanta tröskelnivåer i terrängen, och den maximala nivån motsvarar 

0,5 m dämning över omkringliggande markytas tröskelnivå.   

Blågöl har ett uppströms avrinningsområde på ca 3,0 km2, och det största tillflödet till sjön sker i 

ett mindre vattendrag som mynnar i sjöns nordvästra hörn. Blågöl avvattnas via ett utlopp under 

Gamla Järnvägsgatan i östra hörnet av sjön. I den nationella höjdmodellen som används i 

SCALGO Live ligger Blågöls vattenyta på +226,95 m, vilket antas motsvara normalnivån för 

sjön. Vattennivån i sjön kan stiga då utloppets kapacitet är begränsad.  

Störst relativ översvämningsrisk finns i norra LIS-området vid Blågöls strand (A), som 

översvämmas redan vid 0,3 m över normalvattenytan. Nivån +227,25 m (som visas med rosa i 

kartan) motsvarar den maximala nivån i sjön innan vattnet rinner över vägen vid sjöns sydvästra 

B 

A 

C 

 D 
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hörn. Högre vattennivåer medför alltså att lågpunkten söder om Gamla Järnvägsgatan riskerar 

att översvämmas (B). 

Tröskelnivån för Blågöl utan utlopp är +227,66 m och motsvarar den lägsta nivån på vägen vid 

sjöns östra hörn. Om vattnet i sjön överstiger denna nivå kommer det rinna över vägen och 

vidare nedströms. Då vattnet når upp till vägens tröskelnivå kommer lågpunkten söder om 

Gamla Järnvägsgatan riskera att översvämmas (B), men utbredningen av översvämningen 

kommer inte öka markant då vattennivån stiger ytterligare på grund av de brantare sluttningarna 

kring lågpunkten. I området öster om sjön kommer översvämningsutbredningen däremot öka då 

vattennivån i sjön gör det. Höga vattennivåer i Blågöl kommer även medföra höga flöden i 

vattendraget efter sjöns utlopp. Denna översvämningsrisk visas inte i Figur 13, men beskrivs 

mer nedan. 

LIS-området är beläget norr om sjön Iglagöl. Iglagöl har ett avrinningsområde på 1,3 km2 och 

avvattnas österut via ett dike. I den nationella höjdmodellen som används i SCALGO Live ligger 

Iglagöls vattenyta på +223,47 m, vilket antas motsvara normalnivån för sjön. I riktning mot 

Iglagöl är den lägsta marknivån inom LIS-området nästan 4 m högre än normalvattennivån i 

sjön, och att området skulle översvämmas på grund av höga nivåer i Iglagöl bedöms därmed 

vara mycket osannolikt. 

 

Figur 13. Sjöarna Blågöls utbredning vid olika vattennivåer kring LIS-område 6. Beskrivning av 
vattennivåerna presenteras i Tabell 1. Utloppet från sjön är markerat med en pil.  

A 

B 
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Tabell 1. Översikt och beskrivning av de vattennivåer som presenteras för Blågöl i Figur 13. 

Blågöl  

Vattennivå (m RH2000) 

+226,95 Normalvattenyta 

+227,25 Tröskel vid sjöns sydvästra hörn 

+227,66 Tröskel vid utlopp 

+228,16 Tröskel vid utlopp + 0,5 m 

 

Översvämningsrisken längs vattendraget som rinner genom LIS-området från Blågöls utlopp, 

och vidare söderut i riktning mot Lyckebyån går inte att bedöma endast med SCALGO Live. En 

generell bild över den relativa översvämningsrisken kan dock fås genom att studera terrängens 

höjd i området, vilken visas i Figur 14. Vattendragets läge inom området är markerat i figuren 

(A), och går även att se som en rinnväg i Figur 12 (markering C). Störst är översvämningsrisken 

i de områden som ligger nära vattendragets nivå (närliggande gröna/mörkgröna områden i 

kartan).  

 

Figur 14. Markytans höjd kring LIS-område 6. Notera att intervallen i färgskalan är varierande. 

Översvämningsrisk längs sjöar förekommer framförallt i LIS-områdets norra del utmed Blågöls 

strand, inklusive i lågpunkten söder om Gamla Järnvägsgatan. Översvämningsrisk förekommer 

A 
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också i låglänta områden kring vattendraget nedanför Blågöls utlopp. Vid eventuell exploatering 

i strandnära lägen i området bör det utredas närmare vilka vattennivåer som kan inträffa i sjön 

och vattendraget. 

Område 7 – Sydöstra Skruv 

LIS-område 7 är beläget sydöst om tätorten Skruv. Genom området går Linneforsån/Momålaån 

och inom området finns två mindre sjöar, Badsjön (norra) och Laxsjön (södra). 

Översvämningsrisker för LIS-området kan kopplas till skyfall och höga nivåer i vattendraget och 

sjöarna. 

Översvämningsrisker vid skyfall 

I Figur 15 visas lågpunkter och rinnvägar inom LIS-område 7. Till Badsjön avrinner främst vatten 

som faller inom LIS-området, medan det till Laxsjön även kommer ytavrinning från området 

öster om LIS-området. Delarna av LIS-området väster om vattendraget avvattnas främst till 

detta.  

I området finns flera mindre sjöar och dammar där ytavrinningen kan ansamlas. Det finns även 

en del instängda områden; norr om idrottsplatsen (A), i östra delen/öster om Laxsjön (B) samt i 

nordvästra hörnet (C). Delvis inom och sydväst om LIS-området finns det dessutom ett större 

flackt och låglänt område (D) där vatten kan ansamlas. De flesta lågpunkter i området når sin 

maximala utbredning vid mindre regn än det som studerats. Undantaget är det instängda 

området i nordvästra hörnet (C) där ännu mer vatten kan ansamlas vid större regn. Vid det 

analyserade regnet uppgår det maximala vattendjupet i lågpunkten (C) till omkring 0,9 m, och 

då den fylls kan vattendjupet som mest bli uppemot 1,9 m. I de instängda områdena öster om 

sjöarna (A och B) är de maximala vattendjupen mellan 0,4 och 0,6 m. Även i det låglänta 

området väster om sjöarna (D) uppgår det maximala vattendjupet till omkring 0,4 m, men djupen 

är generellt mindre. 

Vid eventuell framtida exploatering måste hänsyn tas till befintliga lågpunkter och det låglänta 

området väster om sjöarna. Innan dessa bebyggs bör skyfallssituationen utredas noggrant.  
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Figur 15. Översvämmade områden vid klimatkompenserat 100-årsregn, lågpunkternas utbredning samt 
rinnvägar inom LIS-område 7. 

Översvämningsrisker längs sjö och vattendrag  

LIS-område 7 riskeras att översvämmas både från vattendraget Linneforsån/Momålaån som går 

genom området och från sjöarna i området. Skruv är utpekat som ett översvämningskänsligt 

område utifrån den sammanställning av översvämningar som gjorts av Länsstyrelsen i 

Kronobergs län (2010). Översvämningen inträffade i september år 2001 i samband med en 

längre regnperiod och orsakades av att Momålaån var igentäppt. Stora delar av centrala Skruv 

översvämmades och som åtgärd pumpades vatten från samhället ut till Badsjön. Badsjöns yta 

var redan innan pumpningen förhöjd med ca 1 m till följd av den långvariga nederbörden, och 

höjdes troligtvis omkring ytterligare 1 m efter pumpningen. Vattnet i sjön bräddade över, vilket 

medförde att även kringliggande skogsområden påverkades. 

Som den historiska översvämningen visar på kan nivåerna i sjöarna och vattendragen 

samvariera, och denna interaktion är för komplex för att utvärdera endast med SCALGO Live 

som verktyg. En generell bild över den relativa översvämningsrisken kan dock fås genom att 

studera terrängens höjd i området, vilken visas i Figur 16. Utifrån höjdmodellen går det att 

konstatera att det endast finns begränsade nivåskillnader mellan sjöarnas normalvattenytor och 

omkringliggande mark, och detsamma gäller för åfåran (även om denna inte beskrivs lika väl av 

höjdmodellen). Sjöarna och vattendragen ligger inom en del av det flacka område som även 

A 

B 

C 

D 
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sträcker sig sydväst om LIS-området, och vid händelser som leder till höga nivåer i sjöar och 

vattendrag är löper detta område störst risk för att översvämmas (vilket även hände år 2001).  

Utifrån höjdmodellen går det också att se att området mellan Badsjön och Laxsjön är låglänt och 

därmed riskerar att svämmas över. Detta kan också innebära att vägen som leder ut till 

campingplatsen (som ligger öster om ån och väster om sjöarna) kan otillgängliggöras.  

Vid eventuell framtida exploatering av området bör hänsyn tas till att de största 

översvämningsriskerna kopplat till sjöar och vattendrag inom LIS-området är i de flacka och 

låglänta området i direkt anslutning till ån och sjöarna. Även den lite högre liggande marken vid 

campingplatsen bör ses som lite mer riskutsatt då framkomligheten riskerar att begränsas vid 

översvämningstillfällen. Vid eventuell exploatering i strandnära lägen i området bör det utredas 

närmare vilka vattennivåer som kan inträffa i sjöarna och vattendraget. 

 

Figur 16. Markytans höjd kring LIS-område 7. Notera att intervallen i färgskalan är varierande. 
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Rekommendationer och fortsatt arbete 

Denna utredning ger en översiktlig bild av vilka översvämningsrisker som föreligger för de sju 

utpekade LIS-områdena i Lessebo kommun. För varje LIS-område sammanställs riskområden 

för översvämning vid skyfall, och en bedömning av vilka delar av LIS-området som relativt sett 

är mer riskutsatt för översvämning från sjö och vattendrag presenteras.  

Nedan listas några rekommendationer inför fortsatt arbete med översvämningsriskerna. 

• De riskområden som presenterats i föreliggande utredning bygger på en statisk analys i 

SCALGO Live. För att mer detaljerat kunna beskriva riskerna i områdena kan 

hydrauliska modeller användas, vilka även tar hänsyn till dynamiska aspekterna av en 

översvämning. Med en hydraulisk modell kan effekter av exempelvis dämning, 

infiltration, ledningsnät, flödesmotstånd, och flöden längs med vattendrag och rinnvägar 

beskrivas. Detta kan framförallt vara till hjälp inom de LIS-områden som är lite mer 

komplexa och där interaktionen mellan sjöar och vattendrag är av betydelse för 

översvämningsrisken. 

• Inför eventuell byggnation inom LIS-områdena bör hänsyn tas till befintliga lågpunkter, 

då dessa generellt utgör riskområden för översvämning i samband med skyfall. Även 

rinnvägar bör beaktas så att inte nya instängda områden skapas. 

• Inför eventuell byggnation i strandnära lägen med liten höjdskillnad mot sjön 

rekommenderas att en fördjupad utredning görs kring vilka vattennivåer som kan uppstå 

i sjön och hur detta påverkar översvämningsrisken för eventuell bebyggelse. 

• Inför eventuell bebyggelse i nära anslutning till vattendrag bör en fördjupad bedömning 

av potentiella översvämningsrisker längs vattendraget göras. 
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Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 171 Dnr 2021/342-4.3.3 
 

Försäljning av fastigheterna Minken 1 och 
Minken 2 i Djurhult, Lessebo 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
försäljningen av fastigheterna Minken 1 och Minken 2 till Gustav och 
Riika Alfredsson för en köpeskilling av totalt 124 020 sek.  
 
Ärendebeskrivning 
Gustav och Riika Alfredsson inkom 2021-09-20 med en begäran om 
att köpa tomterna Minken 1 och 2 i Lessebo. När väl köpet har gått 
igenom så ska köparna slå ihop tomterna till en större genom en 
fastighetsreglering. Syftet med att slå ihop tomterna till en större 
fastighet är att det ger en större förhandsvärdering hos banken. 
 
När man ska bygga nytt i Lessebo tätort idag är ett stort hinder de 
låga förhandsvärderingarna, vilket leder till att byggherrarna oftast 
behöver ha en högre kontantinsats än den normala på 15%. Detta gör 
i sin tur att färre har råd att bygga nytt i Lessebo och tomterna förblir 
obebyggda. Genom att godkänna den här typen försäljning och 
förfarande säkerhetsställer Kommunstyrelsen att byggnationen i 
området fortsätter. 
 
Genom försäljningen av de båda tomterna till en köpare minskar 
intäkten för VA-anslutning med totalt 95 000 kronor. Åtgärden 
överensstämmer med gällande detaljplan och allmänhetens tillträde 
till omgivningen påverkas ej. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser 
att åtgärden är lämplig eftersom åtgärden kan göras utan att det 
påverkar området och förändrar ej gatans upplevelse med nybyggda 
villor på varierande tomtstorlek. Man ser heller inga 
lantmäteritekniska hinder för en sammanslagning, men skulle ett 
sådant hinder uppstå under Lantmäteriförrättningen har köparen rätt 
att häva köpet enligt bifogat kontrakt.  
 
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-05 § 213 
Kontrakt 
Situationsplan över aktuella fastigheter 
 
Yrkande 
Lars Altgård (S) yrkar på bifall i enlighet med tjänsteskrivelsens 
förslag utifrån dagens förutsättningar då det inte föreligger någon kö. 
Göran Borg (S) instämmer i Altgårds yrkande. Marcus Dackling (M) 
yrkar på avslag utifrån risken att ärendet blir prejudicerande.  
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Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer de båda yrkanden mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lars Altgård m.fl. yrkande. 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-10-08

 

 

 

 

Försäljning av fastigheterna Minken 1 och 
Minken 2 i Djurhult, Lessebo 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Godkänna försäljningen av fastigheterna Minken 1 och Minken 

2 till Gustav och Riika Alfredsson för en köpeskilling av totalt 
124 020 sek.  

 
Ärendebeskrivning 
Gustav och Riika Alfredsson inkom 2021-09-20 med en begäran 
om att köpa tomterna Minken 1 och 2 i Lessebo. När väl köpet har 
gått igenom så ska köparna slå ihop tomterna till en större genom 
en fastighetsreglering. Syftet med att slå ihop tomterna till en 
större fastighet är att det ger en större förhandsvärdering hos 
banken. 
 
När man ska bygga nytt i Lessebo tätort idag är ett stort hinder de 
låga förhandsvärderingarna, vilket leder till att byggherrarna oftast 
behöver ha en högre kontantinsats än den normala på 15%. Detta 
gör i sin tur att färre har råd att bygga nytt i Lessebo och tomterna 
förblir obebyggda. Genom att godkänna den här typen försäljning 
och förfarande säkerhetsställer Kommunstyrelsen att 
byggnationen i området fortsätter. 
 
Genom försäljningen av de båda tomterna till en köpare minskar 
intäkten för VA-anslutning med totalt 95 000 kronor. Åtgärden 
överensstämmer med gällande detaljplan och allmänhetens 
tillträde till omgivningen påverkas ej. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att åtgärden är lämplig 
eftersom åtgärden kan göras utan att det påverkar området och 
förändrar ej gatans upplevelse med nybyggda villor på varierande 
tomtstorlek. Man ser heller inga lantmäteritekniska hinder för en 
sammanslagning, men skulle ett sådant hinder uppstå under 
Lantmäteriförrättningen har köparen rätt att häva köpet enligt 
bifogat kontrakt.  

 
Beslutsunderlag 
Kontrakt 
Situationsplan över aktuella fastigheter 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-10-08

 

 
 
Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 Kommunstyrelsen 
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 2021-10-05

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 213 Dnr 2021/342-4.3.3 
 

Försäljning av fastigheterna Minken 1 och 
Minken 2 i Djurhult, Lessebo 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare utredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Gustav och Riika Alfredsson inkom 2021-09-20 med en begäran om 
att köpa tomterna Minken 1 och 2 i Lessebo. När väl köpet har gått 
igenom så ska köparna slå ihop tomterna till en större genom en 
fastighetsreglering. Syftet med att slå ihop tomterna till en större 
fastighet är att det ger en större förhandsvärdering hos banken. 
 
När man ska bygga nytt i Lessebo tätort idag är ett stort hinder de 
låga förhandsvärderingarna, vilket leder till att byggherrarna oftast 
behöver ha en högre kontantinsats än den normala på 15%. Detta gör 
i sin tur att färre har råd att bygga nytt i Lessebo och tomterna förblir 
obebyggda. Genom att godkänna den här typen försäljning och 
förfarande säkerhetsställer Kommunstyrelsen att byggnationen i 
området fortsätter. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tycker åtgärden är lämplig eftersom 
åtgärden kan göras utan att det påverkar området. Man ser heller inga 
lantmäteritekniska hinder för en sammanslagning, men skulle ett 
sådant hinder uppstå under Lantmäteriförrättningen har köparen rätt 
att häva köpet enligt bifogat kontrakt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-27 
Kontrakt 
Situationsplan över aktuella fastigheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Samhällsbyggnadschef 
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Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 172 Dnr 2021/9-4.2.2 
 

Antagande av detaljplan för Skytte 1 och 
6 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta detaljplan 
för Skytte 1 och 6. 

 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet är beläget i sydvästra delen av Hovmantorp och 
angränsar i öster till Kårlandavägen, i söder av Hamundegatan och i 
väster och norr till privatägda bostadsfastigheter i två våningar. 
 
Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL).  
PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en detaljplan”. 
 
Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att för fastigheten Skytte 1 ändra tillåten 
markanvändning från vårdändamål (D) till bostadsändamål (B). De 
övriga planbestämmelserna som finns i den underliggande planen 
kommer fortsättningsvis vara detsamma.  
 
För fastigheten Skytte 6 är syftet att pröva möjligheten att höja den 
högsta byggnadshöjden från 4,0 meter till 4,8 meter, vilket motsvarar 
1,5 våningar samt öka den högsta tillåtna byggnadsarean från 250 m2 
till högst 40 procent av fastigheten får bebyggas så att fastigheten blir 
mer funktionell för byggnation. Fastighetsägarens avsikt är att i 
framtiden kunna bygga bostäder på fastigheten. Detta görs för att få 
en större flexibilitet att möta framtida behov och önskemål. 
Markanvändningen på fastigheten Skytte 6 är oförändrad.  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-10-08 § 118 
Plankarta 2021-09-16 
Planbeskrivning 2021-09-16 
Granskningsredogörelse 2021-09-16 
Tjänsteskrivelse 2021-09-17 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 118 Dnr 2021/26-4.2.2 
 

Detaljplan för Skytte 1 och 6, 
Hovmantorp 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
anta detaljplan för Skytte 1 och 6. 

 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet är beläget i sydvästra delen av Hovmantorp och 
angränsar i öster till Kårlandavägen, i söder av Hamundegatan och i 
väster och norr till privatägda bostadsfastigheter i två våningar. 
 
Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL).  
PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en detaljplan”. 
 
Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att för fastigheten Skytte 1 ändra tillåten 
markanvändning från vårdändamål (D) till bostadsändamål (B). De 
övriga planbestämmelserna som finns i den underliggande planen 
kommer fortsättningsvis vara detsamma.  
 
För fastigheten Skytte 6 är syftet att pröva möjligheten att höja den 
högsta byggnadshöjden från 4,0 meter till 4,8 meter, vilket motsvarar 
1,5 våningar samt öka den högsta tillåtna byggnadsarean från 250 m2 
till högst 40 procent av fastigheten får bebyggas så att fastigheten blir 
mer funktionell för byggnation. Fastighetsägarens avsikt är att i 
framtiden kunna bygga bostäder på fastigheten. Detta görs för att få 
en större flexibilitet att möta framtida behov och önskemål. 
Markanvändningen på fastigheten Skytte 6 är oförändrad.  
 
Beslutsunderlag 
Plankarta 2021-09-16 
Planbeskrivning 2021-09-16 
Granskningsredogörelse 2021-09-16 
Tjänsteskrivelse 2021-09-17 
Beslut SBNAU 2021-10-01 § 92 
 
 
 
 

 
 

 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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1(19) 

2021-09-16 

Dnr: SBN 2021/26 

Dnr: KS 2021/9 

Antagandehandling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN september 2021 

 

 
Detaljplan för fastigheterna Skytte 1 och 6, 
Hovmantorp, Lessebo kommun, Kronobergs 
län 
 

Planbeskrivning 

 
Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.  
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Inledning 

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en 

plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt 

den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka 

konsekvenserna blir när planen genomförs. Plankartan är den handling som är juridiskt 

bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark, kvartersmark 

(privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till grund för 

kommande bygglovsprövning. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen 

rättsverkan. Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan 

för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

eller inte. Om kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande 

miljöpåverkan behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Planhandlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plan- och genomförandebeskrivning  

• Plankarta  

• Undersökning om betydande miljöpåverkan  

• Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planens syfte och huvuddrag 

Ansökan om planbesked för fastigheterna Skytte 1 och 6 inkom 2020-01-12 från 

företaget Skytte Ett AB. Syftet med detaljplanen är att för fastigheten Skytte 1 ändra 

tillåten markanvändning från vårdändamål (D) till bostadsändamål (B). De övriga 

planbestämmelserna som finns på den underliggande planen kommer fortsättningsvis 

vara detsamma.  

För fastigheten Skytte 6 pröva möjligheten att höja den högsta byggnadshöjden från 4,0 

meter till 4,8 meter, vilket motsvarar 1,5 våningar samt öka den högsta tillåtna 

byggnadsarean från 250 m2 till högst 40 procent av fastigheten får bebyggas så att 

fastigheten blir mer funktionell för byggnation. Fastighetsägarens avsikt ät att i 

framtiden kunna bygga bostäder på fastigheten. Detta görs för att få en större flexibilitet 

att möta framtida behov och önskemål. Markanvändningen på fastigheten Skytte 6 är 

oförändrad.  

Planprocessen 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse. 

Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för 

granskning. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten 

som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter.  

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.  

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden 

sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som 

inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att 

överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen. 

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har 

anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När planen har vunnit 

laga kraft börjar bestämmelserna gälla och den blir juridiskt bindande.  

Plandata 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget i sydvästra delen av Hovmantorp och angränsar i öster till 

Kårlandavägen, i söder av Hamundegatan och i väster och norr till privatägda 

bostadsfastigheter i två våningar. Fastigheterna som berörs av planförslaget är Skytte 1 

(cirka 2 133 kvadratmeter) och Skytte 6 (cirka 2 146 kvadratmeter) som alla ägs av en 

privat fastighetsägare. Planområdets areal är 4 279 kvadratmeter.  

Figur 3 – Översiktskarta för planområdets läge i relation till omgivningen. Planområdets ungefärliga utbredning 

markerad med röd streckad linje.  

Berörda fastigheter:  Fastighetsägare:                                         

Skytte 1 och 6 - Privat fastighetsägare                                      
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Tidigare ställningstaganden 

Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2021-02-09 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Lessebo kommun har genomfört en undersökning och bedömer att detaljplanen inte 

medför en betydande miljöpåverkan. En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt 

miljöbalken kommer inte att upprättas eftersom planen inte innebär någon betydande 

påverkan på miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten. Det finns inga fasta 

fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS-databas. Det finns inte heller områden 

med som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden 

berörs. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.  

Översiktsplan 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som 

”befintlig offentlig verksamhet och befintliga bostäder”. Planförslaget följer 

översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.  

Figur 4 – Markanvändningskarta från gällande översiktsplan där ”O1B1” är utpekat för befintlig offentlig 

verksamhet och befintliga bostäder.  
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Detaljplan 

Figur 5 – Gällande detaljplan för aktuellt planområde, lagakraftdatum 1989-04-06.  

Gällande detaljplan för området är ”Del av kv Skytte”, lagakraftvunnen den 6 april, 

1989. På fastigheten Skytte 1 medges användningen vård i två våningar till en 

byggnadshöjd av 6,5 meter och en maximal byggnadsarea på 1 600 kvadratmeter. På 

fastigheten Skytte 6 medges bostäder i två våningar med en maximal byggnadsarea på 

250 kvadratmeter och en högsta byggnadshöjd på 4,0 meter. Kringliggande bebyggelse 

är planlagd för bostadsändamål. När nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga 

kraft ersätter planförslaget gällande detaljplanen från 1989 i berörda delar.  
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Tomtindelning 

Fattigheten Skytte 6 ingår i en gällande tomtindelningsplan som är fastställd 1932-12-

28, akt 07-HOM-27. Tomtindelningen föreslås upphöra att gälla för fastigheten Skytte 6 

i och med antagande av planförslaget. Detta är medtaget som en administrativ 

bestämmelse på plankartan. Upphävandet av tomtindelningen bedöms inte påverka den 

befintliga bebyggelsestrukturen och är inte av betydande intresse för allmänheten eller i 

övrigt av stor betydelse.  

Figur 6 – Utdrag ur gällande tomtindelningsplan och utsträckningen av tomtindelningen som upphävs är markerad i 

rött.   

Förutsättningar och förändringar 

Mark och vegetation 

Planområdet är i stort sett helt plant. Marken inom planområdet består till största del av 

hårdgjorda ytor och byggnader. Vegetationen inom planområdet består främst av 

enklare trädgårdsvegetation i form av klippta gräsmattor med enstaka fruktträd och 

buskar. De träd som finns inom planområdet bör bevaras. Inga skyddsvärda träd eller 

trädallé finns inom planområdet. Det är ingen naturmark som tas i anspråk i samband 

med detaljplaneförslaget.  
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Figur 7 – Bilder som visar vegetationen inom planområdet.  

Befintlig bebyggelse  

På fastigheten Skytte 1 finns en huvudbyggnad som består av två sammanbyggda 

huskroppar som har använts som vårdboende. Öster om den befintliga byggnaden, inom 

fastigheten finns ett fristående gårdshus, ett förråd samt en befintlig asfalterad 

parkeringsyta. I fastigheten Skytte 1 kommer det efter renovering och ändring av 

detaljplanen inrymmas 12 st. hyreslägenheter. Huset på gården är inräknat som en av 

lägenheterna. Högsta byggnadshöjd regleras till 6,5 meter och största tillåtna 

byggnadsarea begränsas till 1 600 kvadratmeter. Detta är lika mycket som tillåts i 

intilliggande detaljplan. 

Figur 8 – Befintlig huvudbyggnad på fastigheten Skytte1 med tillhörande parkeringsplatser.  

På fastigheten Skytte 6 finns idag endast ett mindre uthus och i övrigt är fastigheten inte 

bebyggt. I planförslaget anges att 40% av fastighetsarean får bebyggas, inklusive 

komplementbyggnader. Detta fastställs på plankartan genom bestämmelsen ”e2”. Med 

byggnadsarea (BYA) avses den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragande 

byggnadsdelar, taksprång, balkonger, burspråk, skärmtak etc. som i hög grad påverkar 

användbarheten av underliggande mark. Ny bebyggelse ska uppföras med högsta 

byggnadshöjd 4,8 meter. I praktiken innebär regleringen att 1,5-planshus eller hus med 

förhöjt väggliv kan uppföras. Byggnadshöjd innebär högsta höjd för byggnad där 

yttertak möter ytterfasad. Utformningen på bebyggelsen i övrigt är inte reglerad. 
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Figur 9 – Befintligt uthus på fastigheten Skytte 6.   

Planområdet ligger i ett bostadsområde i huvudsak bebyggt med fristående bostadshus i 

en till två våningar med inredda vindar från varierande tidsåldrar. Området uppvisar en 

blandning av material, färg och skala. Träpanel är det mest förekommande 

fasadmaterialet, men det finns även inslag av bland annat tegel och puts.  

Figur 10 – Bilder visar intilliggande bebyggelse.   

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 radonsäkrade.  

Markföroreningar 

Enligt översiktsplanen och Länsstyrelsens GIS-databas är planområdet inte utpekat som 

potentiellt förorenat. Det finns inte någon dokumentation som påtalar att industrier eller 

farliga verksamheter har funnits i närområdet. Den som äger eller brukar en fastighet 

ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten 
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om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön (MB kap. 10§ 11). 

Geotekniska förhållande  

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i 

och omkring planområdet av morän med jordlager som har medelhög genomsläpplighet. 

Denna jord vilar på sandig morän/siltig sandig morän. Jorddjupet i planområdet bedöms 

vara 3–5 meter. Med tanke på den uppskattade jordarten och jorddjupet bedöms marken 

ha bra hållfasthetsegenskaper och bra genomsläpplighet. 

Risk för skred/höga vattenstånd 

Det finns inga uppgifter som tyder på att det inom planområdet skulle förekomma risk 

för ras eller skred. Inga kända förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar 

finns i anslutning till området.  

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

Planområdet ligger utanför LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandnära 

områden).  

Servitut  

Planområdet berörs av följande ledningsrätt: 

• 0761–16/4.1, Last, Ledningsrätt, Fjärrvärme 

• 0761–2017/7.1, Last, Ledningsrätt, Elektronisk kommunikation 

För de ytor där befintliga ledningar går läggs ett 4 meter brett u-område ut på 

plankartan. I detta område har även prickmark lagts till. Inom u-områden får ingen 

verksamhet eller åtgärder vidtas som kan hindra eller försvåra underhåll av ledningarna. 

Planförslaget innebär ingen förändring av ledningsrätten och är fortsatt gällande.  

Lek och rekreation  

Det finns ingen lekplats inom planområdet. Däremot finns en anlagd lekplats vid 

Gökaskratts camping, cirka 300 meter nordöst om planområdet. Här finns bland annat 

grillplats, tennis, bangolf och vollybollbanor. I anslutning till campingen finns en 

badplats som utgör också en naturlig plats för umgänge, rekreation och lek. I närheten 

av campingen finns mycket grönytor för rekreation.  

Fornlämningar  

Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade 

fornlämningar inom det aktuella planområdet. Alla fornlämningar såväl kända som 

okända är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering 

eller andra markarbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska 

arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län.  

Vattenskyddsområde 

Den 15 december 1997 utkom det föreskrifter för vad som är tillåtet inom 

vattenskyddsområdet för Rottnen och Hacksjön. Vattenskyddsområdet delas i dessa 

föreskrifter in i fyra delar, inre och yttre för Rottnen respektive Hacksjön. Planområdet 
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ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att gällande 

föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Skyddsföreskrifterna innebär bland 

annat att hantering, lagring och användning av petroleumprodukter inte får ske utan 

medgivande/tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från 

myndighetsnämnden i Lessebo kommun. Vid all exploatering, schakt- och 

anläggningsarbeten måste kommunens miljöavdelning godkänna åtgärden innan den får 

utföras för att säkerställa att föreskrifter följs och vattenkvalitén bibehålls. Detta medför 

att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av fastigheten. För att förhindra att 

exploateringen förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse införts på 

plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”. 

Åtgärder som behöver göras i området, som exempelvis grävning eller anläggning av 

trumma kan komma att kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt bestämmelserna i 

miljöbalken. Tillstånd och/eller anmälan kommer vid behov att sökas inför projektering 

och byggande av anläggningarna i området. 

Riksintresse 

Planområdet ligger inte inom något område som omfattas av riksintresse.  

Offentlig och kommersiell service 

Centrala Hovmantorp ligger endast 1 km bort från planområdet och där finns bland annat en 

sporthall, skola för låg- och mellanstadiet, bibliotek, Folkets hus, livsmedelsbutik, tandvård, 

restaurang och konditori. Lessebo tätort har en vårdcentral och ligger cirka 12 km bort. 

Parkering  

Parkeringsplatser till de nya hyreslägenheterna ska tillgodoses inom fastigheten. Det är 

fastighetsägarens ansvar att lösa parkeringsbehovet. Parkeringsfrågan hanteras i 

bygglovsskedet. 

Gator och trafik 

Planområdet angränsar till två lokalgator; Kårlandavägen och Hamundegatan. Skyltad 

hastighet på Kårlandavägen är 30 km/tim medan den är 40 km/tim på Hamundegatan. 

Kommunen är väghållare. Lokalgatorna har en gatubredd på cirka 7 meter utan strikt 

trafikseparering, men hastigheterna är låga och trafiksäkerheten bedöms vara god. 

Planförslaget medför ingen förändring i nuvarande gatusystem. Nedan visas fotografier 

tagna från Kårlandavägen och Hamundegatan.  

Figur 11 – Bilden till vänster visar Hamundegatan och bilden till höger visar Kårlandavägen.  
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Kollektivtrafik 

Från planområdet går det i dagsläget inga busslinjer till centrala Hovmantorp. Avståndet 

till närmaste busshållplats som ligger vid Storgatan är cirka 500 meter. Området har 

goda kollektivtrafikförutsättningar med korta avstånd till busshållplatslägen och nära till 

Hovmantorps centrum, därifrån går det tåg mot Växjö och Kalmar och buss mot Växjö 

och Lessebo. Kartan nedan är ett utdrag ur översiktsplanen för Hovmantorps samhälle. 

De gröna stråken visar gång- och cykelleder inom samhället. Planområdets läge 

markerat i rött.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägtrafikbuller 

Riksdagen har fastställt riktvärden för buller från spårtrafik och vägar som inte bör 

överskridas vid nybyggnation av bostäder. 

Utomhus vid fasad – 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå ändå 

överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida där 

55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids nattetid kl. 22.00 – 06.00. För en bostad om högst 35 

kvadratmeter gäller istället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå 

vid bostadsbyggnadens fasad.  

Uteplats – 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Om 70 dBA 

maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB och 

max 5 ggr/timme under dagtid 06.00 – 22.00. 

 Gång- och cykelleder 
 
 

 
 

Planområde  
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Planförslaget anses inte leda till några betydande tillskott vad gäller buller och innebär 

ingen större förändring i hur området kommer användas i förhållande till dagens läge. 

Planområdet ligger inte heller i direkt närhet till gator med mycket genomfartstrafik. 

Två kommunala lokalgator angränsar planområdet, Kårlandavägen och Hamundegatan. 

Gatorna används framförallt av boende i närområdet. För Kårlandavägen och 

Hamundegatan har det gjorts en uppskattad trafikmätning som visar att gatorna idag har 

en uppskattad årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på cirka 800 fordon/dygn varav antalet 

lastbilar är 80/dygn (Sierzega, mätår 2017). Hastighetsbegränsningen på de två 

lokalgatorna är 30–40 km/tim, vilket ger bullernivåer på cirka 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 10 meter från vägen enligt Boverkets skrift ”Hur 

mycket bullrar vägtrafiken?”. Detta är under riktvärdena för buller vid 

bostadsbyggnader/uteplatser. En viss ökning av biltrafiken kan antas ha skett från detta 

mättillfälle, men med hänvisning till att inga stora förändringar skett i närområdet 

bedöms trafikökningen som marginell. Eftersom fastigheterna redan är befintliga 

bedöms inga större förändringar ske i trafiken i och med detaljplaneförslaget. Detta 

innebär att inga bulleråtgärder behöver utföras. 

Dagvatten 

Dagvatten är tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, och 

andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Enligt Sveriges 

geologiska undersökning (SGU) genomsläpplighetskarta har området medelhög 

genomsläpplighet vilket indikerar möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten. 

Idag tas dagvattnet omhand lokalt genom infiltration på respektive fastighet. Avledning 

och fördröjning av dagvatten sker genom att dagvatten avleds ytligt ifrån hårdgjorda 

ytor till grönytor eller att stuprör ifrån tak förses med utkastare som avleder takvattnet 

till grönytor inom fastigheten. Eftersom det kommer att bli tillåtet att bebygga mer yta 

än i nuläget kommer andelen hårdgjord mark att öka, vilket kan påverka mängden 

dagvatten från området. Kommunala ledningar för bortförsel av dagvatten finns utbyggda i 

närliggande gator. Dagvatten ska alltid tas om hand och eventuellt renas lokalt inom 

varje fastighet på så vis att omkringliggande fastigheter inte får ökade vattenflöden på 

grund av ett genomförande av planförslaget. Men där detta inte är möjligt kan 

fastigheten anslutas till kommunalt omhändertagande av dagvatten. För att säkerställa 

att inte hela fastigheterna ska hårdgöras sätts en planbestämmelse ”b1” om att maximalt 

70% av fastighetsarean får hårdgöras.  

För minskat behov av dagvattenhantering kan ny bebyggelse förses med 

vegetationstäckta tak, gröna tak. Vegetationstäckta tak samlar upp, fördröjer och renar 

regnvatten. För ytterligare minskat behov av dagvattenhanteringen kan hårdgjorda ytor 

så som parkeringsplatser anläggas med genomsläppliga markbeläggningar. Gräs, grus 

och gräsarmering är några exempel på markbeläggningar som möjliggör infiltration av 

dagvatten. Dagvatten från parkeringsytor kan innehålla spår av olja, fett och andra 

föroreningar som ska i så stor utsträckning som möjligt oljeavskiljas inom 

kvartersmark, innan det leds vidare ut till recipienten. Den lokala infiltrationen i 

planområdet bedöms minska vattnets innehåll av bland annat näringsämnen genom 

sedimentation av partiklar och bakteriella processer vilket medför att dagvattnet renats 

innan det når recipienten och bedöms inte försämra statusen. Mängden dagvatten som 

ökar på grund av ändringen bedöms bli liten och några särskilda anordningar för detta 

bedöms inte behövas. Hur dagvattenhanteringen ska hanteras inom planområdet ska 

behandlas och klargöras närmare i detalj inför bygglovsskedet.  
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Figur 12 – Planskiss där tak- och ytvatten leds över gräsyta. Bild hämtad från Svenskt Vatten P105.   

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 

miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Det aktuella planområdet kommer inte att medföra 

överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende luft- eller 

vattenföroreningar. Anledningen till detta är att verksamheten som planen tillåter är av 

begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. Planförslaget bedöms inte heller innebära 

någon betydande negativ miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning 

bedöms därmed inte behöva upprättas.  

Miljökvalitetsnormer för luft 

Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda 

människors hälsa och miljö. Planområdets läge, låga trafikflöden, hastighet i anslutning 

till planområdet bedöms medföra låga halter av ämnen/partiklar. Planområdets centrala 

läge med god kollektivtrafik och tillgängliga gång- och cykelbanor minskar behovet av 

bil, vilket leder till att halterna ännu mer hålls nere. Miljökvalitetsnormerna för luft 

riskerar inte att överskridas inom planområdet.  

Miljökvalitetsnormer för 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, 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 
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status ska nås 2021. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. 

Miljöbalken.  

Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till sina 

respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt 

lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan.  

Sjön Rottnen är cirka 34 km2 och ligger till största delen i Lessebo kommun. Sjön 

avvattnas via Ronnebyån till Östersjön. Inflödet till Rottnen sker i huvudsak via 

Fibbleån i norr. I Hovmantorp leds ån under väg 25 och vidare till Kvarndammen innan 

vattnet når Rottnen. Utflödet från Rottnen sker i den södra delen av sjön via reglering i 

Ormeshaga. Det reglerade flödet leds vidare till Ronnebyån. Cirka 4 km sydost om 

Rottnen anslutet Lesseboån till Ronnebyån.  

Figur 13 – Översiktskarta över inflöde och utflöde Rottnen.  

Aktuellt planområdet berörs av en vattenförekomst/recipient: 

• Rottnen (sjö), SE629022–14627 

 Rottnen 

Vattenkategori Sjö 

Kemisk status Uppnår ej god 

Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till ej uppnås till 2027 

Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter 

och kvicksilverföreningar 

Ekologisk status Måttlig  

Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027 

Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar  
Figur 14 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst  
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Idag har vattenförekomsten en måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk 

status. Vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status och god kemisk 

ytvattenstatus 2027 (undantag finns för ämnena bromerad difenyleter och kvicksilver). 

Den ekologiska statusen beror på övergödning, där jordbruk och utsläpp från enskilda 

avlopp bedöms ha betydande påverkan. Den kemiska statusen beror bland annat på att 

halterna av bromerad difenyletrar (flamskyddsmedel), kvicksilver och tributyltenn 

överskrider de tillåtna värdena. Värdena för bromerade difenyletrar och kvicksilver 

överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster vilket beror på omfattande atmosfärisk 

deposition. Tributylenn kommer ifrån användning av båtbottenfärger. Miljöproblemet 

bedöms främst vara försurning och miljögifter. Nytt förslag på miljökvalitetsnormer för 

denna vattenförekomst är att uppnå god ekologisk status 2027, då vattenförekomsten 

inte anses uppnå god ekologisk status eftersom gränsvärdena för de särskilt förorenade 

ämnena arsenik, zink och koppar överskrids. Förslag på miljökvalitetsnorm för kemisk 

status är att behålla den goda statusen med tidsfrist t.om. 2027 för kadmium och 

kadmiumföroreningar. 

Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att 

gällande föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Detta innebär att 

spillvattenledningar med tillhörande brunnar skall vara täta och att avloppsanläggningar 

med direktutsläpp av renat avloppsvatten får inte anläggas utan tillstånd. Då spillvattnet 

från planområdet avses ledas via nya ledningar till det kommunala ledningsnätet och 

sedan pumpas till reningsverket i Lessebo påverkar inte spillvattnet 

miljökvalitetsnormerna för vattenförekomst. För att förhindra att exploateringen 

förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse införts på plankartan ”Befintliga 

restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”. 

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

bostäder som planen tillåter är av en begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. 

Planens genomförande bedöms inte få någon negativ konsekvens för vattenkvalitén då 

användningen inte skiljer sig mycket från nuvarande. Spillvatten från planområdet 

planeras att omhändertas genom det kommunala spillvattennätet. Spillvattnet 

omhändertas sedan genom rening i kommunalt avloppsreningsverk. Planförslaget 

innebär att andel hårdgjorda ytor inklusive tak kommer att öka något, vilket i sin tur 

innebär ökade dagvattenflöden. Någon betydande ökning bedöms dock inte uppstå.  

Dagvattnet ska omhändertas inom den egna fastigheten. Kommunala 

dagvattenledningar finns också i närliggande gator. Vatten som inte tas upp av växter, 

jord eller avdunstar kan ledas via en dagvattenrör till det kommunala dagvattennätet 

som finns i Hamundegatan. Rening av dagvattnet måste ske innan det lämnar området. I 

planförslaget föreslås en rad olika åtgärder för rening och fördröjning, så som 

genomsläppliga markbeläggningar, växtbäddar och gröna tak. Möjligheten att ta hand 

om dagvattnet inom området bedöms som mycket god. Planbestämmelser har införts på 

plankartan för att säkra att tillräckliga åtgärder anordnas för att inte överskrida 

riktvärdena eller öka mängden föroreningar från planområdet. Genom dessa 

begränsningar möjliggörs lokalt omhändertagande av dagvatten där vattnet har 

möjlighet att både fördröjas och renas genom infiltration i gröna ytor ovanför marken. 

Detta medför att dagvattnet renats innan det når recipienten och bedöms därför inte 

medföra någon påverkan på de biologiska eller fysikaliska-kemiska faktorerna. De 

negativa effekterna bedöms dock som marginella. I närområdet finns det inga kända 

industrier eller andra verksamheter som kan påverka genomförandet av planen. 
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Konsekvenser av planförslaget 

Planförslaget innebär ingen större förändring i hur området kommer användas i 

förhållande till dagens läge. I realiteten är fastigheterna Skytte 1 och 6 redan idag 

ianspråktaga av den verksamhet som planförslaget syftar till och konsekvenserna av 

förändringen får därför anses vara mycket små. Konsekvenserna av att byggrätten 

justeras blir även att förutsättningarna för att bebygga fastigheten Skytte 6 förbättras, 

vilket innebär att en nybyggnation kan få större byggrätt än vad befintlig detaljplan 

medger. Ändringen av byggnadshöjd bedöms inte heller ha en någon större påverkan på 

områdets karaktär eftersom den kringliggande bebyggelsen är så pass hög att en 

byggnadshöjd på 4,8 meter inom fastigheten Skytte 6 smälter in i omgivningen.  

I närområdet bor många barnfamiljer och närheten till skola/förskola gör också att 

många barn rör sig i området. Även närheten till parkområde med lekplats och sjön 

Rottnen är positivt för barnen. Andelen ökad trafik bedöms vara mycket begränsad och 

bedöms inte påverka närmiljön för de boende inom området nämnvärt. Det 

förhållandevis centrala läget med närhet till olika servicefunktioner, kollektivtrafik samt 

ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät gör även att en stor del av de dagliga 

transporterna kan ske till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Planområdet berör 

inga områden med höga natur- eller skyddsvärden. Inga fasta fornlämningar enligt 

Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller områden som av Skogsstyrelsen klassas som 

nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs.  

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 

Planförfarande  

Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande 

Samråd  maj 2021 

Granskning  augusti 2021 

Antagande  oktober 2021 

Laga kraft  november 2021 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  
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Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 

initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.  

Huvudmanskap 

Det finns ingen allmän plats inom planområdet varför frågan om huvudmannaskap inte 

är aktuell.  

Kostnader för planläggning 

Planavtal som är undertecknat av båda parter.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att detaljplanen upprättas.  

Skytte 1 och 6 

Bekosta upprättandet av detaljplanen med tillhörande utredningar i enlighet med 

planavtalet.  

Fastighetsbildning 

Planförslaget innebär att tomtindelning för fastigheten Skytte 6 fastställd 1932, 

Lantmäteriets akt nummer (07-HOM-27) upphävs. Eventuell ny fastighetsbildning ska 

prövas enligt villkoren i fastighetsbildningslagen. Kostnader för eventuell framtida 

fastighetsbildning står respektive fastighetsägare för.  

Inga servitut eller andra fastighetsrättsliga frågor bedöms påverkas av planförslaget.  

Inget exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer att upprättas i samband med 

genomförandet av detaljplanen. 

Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 

Detaljplanen görs utifrån ett planavtal som är skrivet med en privatperson. Planavgift 

tas därmed inte ut för bygglov.  

Ekonomiska konsekvenser 

De föreslagna förändringarna bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för 

kommunen. För den enskilde fastighetsägaren innebär planförslaget en möjlighet att 

utveckla fastigheten och därmed dess värde.  
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Konsekvenser gällande barnperspektivet  

Fastigheterna är i privat ägo och är redan bebyggda och detaljplaneförslaget medger i 

princip enbart ändringar gällande markanvändning och byggrätt vilket inte medför 

någon påverkan på barn och unga. Nybyggnation av bostäder/hyreslägenheter i området 

kan resultera i fler barnfamiljer. Planområdet ligger även nära till bland annat förskola 

och idrott vilket kan ses positivt ur ett barnperspektiv. Planändringen påverkar inte 

barnperspektivet då det inte är någon lekplats eller allmän platsmark som tas i anspråk. 

Sammantaget bedöms ett genomförande av planförslaget ha en marginell påverkan på 

barnens vardag och livsmiljö. Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för 

synpunkter under planprocessen. 

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

Då planområdet sedan tidigare är exploaterat och marken tidigare har blivit undersökt 

krävs ingen markundersökning.  

Vatten och avlopp 

Fastigheterna inom planområdet är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. 

Fastighetsägaren bekostar lokalt omhändertagande av dagvatten inom kvartersmark. 

Fastighetsägaren ska även vid exploatering och/eller behov bekosta anläggning av nya 

dagvattenledningar fram till den befintliga dagvattenledningen i Hamundegatan.  

Ledningar 

Ledningar för både vatten och avlopp går längs med Kårlandavägen och Hamundegatan 

och påverkas inte av planförslaget. Prickmark som innebär att marken inte får förses 

med byggnad införs närmast gatumarken i öster och söder. Vid eventuell exploatering 

bekostas fortsatt anläggning samt anslutning till det befintliga Va-nätet av respektive 

fastighetsägare. 

Inom planområdet har E.ON en markförlagd lågspänningskabel samt kabelskåp. 

Kablarnas exakta läge måste säkerställas innan markarbetet påbörjas. För elledning i 

mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och 

lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. 

Detsamma gäller för anordnande av upplag eller ändring av marknivån ovanför eller 

invid markkabeln, vilket inte får ske så att reparation och underhåll av ledningarna 

försvåras. Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som 

flyttningar eller ändringar av E.ON:s befintliga anläggningar bekostas av exploatören.  

Fjärrvärme, el och tele 

Anslutning samt kostnaden för detta sker mellan fastighetsägare och huvudman för 

respektive teknisk infrastruktur.  

Avfall 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan.  
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Administrativa frågor 

Aktuellt planförslag föreslås få en genomförandetid på fem (5) år från den dag planen 

vinner laga kraft. Detta är den kortaste genomförandetid en detaljplan kan ges och åren 

bestäms utifrån rimligheten att genomföra planen. Under genomförandetiden har 

fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får 

inte ändras utan synnerliga skäl. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 

detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt 

till ersättning.  

Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  
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Instans
SBN1:1 000Skala

Begränsning av markens utnyttjande

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vinner laga kraft

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad

)4,8 Högsta byggnadshöjd angivet i meter 

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom område med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela
planområdet.
GRÄNSBETECKNINGAR

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad

Bostäder

e1 0,0 Största byggnadsarea inklusive komplementbyggnader 
angivet i kvadratmeter

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

Genomförandetid

SBN
KS

KS

Användningsgräns

b1 Maximalt 70% av fastighetsarean får hårdgöras
Utförande

Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas

79

Generellt inom planområdet gäller följande:

Höjd på byggnader

Grundkarteinformation

Grundkartan är upprättad ur Lessebo 
kommuns primärkarta, 2021-04-09
Koordinatsystem i plan: SWEREF99_15_00
Höjdsystem: RH 2000

Kyrka

Transformatorstation

Järnväg
Höjdkurva

Punkthöjd+ 77.40

Fastighetsgräns
Stödmur

Körbanas kantFastighetsbeteckningSkytte 1 m.fl.

Kvartersgräns

Gång- o cykelväg

Trakt

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter huslivet

Offentlig byggnad/Industri

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter takkonturen

Slänt

Fastighetsindelning
Tomtindelningsplan för fastigheten Skytte 6 akt 07-HOM-27 
lagakraftvunnen 1932-12-28 upphävs inom planområdet

e2 40% Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea av 
fastigheten är angivet värde i %

Egenskapsgräns och administrativ gräns

Markreservat för allmännyttiga ändamål
Marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningaru1

B
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Granskningens genomförande 
Förslaget till detaljplan för Skytte 1 och 6, har varit ute på granskning under 

perioden 24:e augusti till och med 14:e september. Efter granskningen ska de 

synpunkter som har kommit in under yttrandetiden sammanställas i en 

granskningsredogörelse. 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 granskningstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 7 

yttranden. Inkomna yttrande redovisas och kommenteras nedan.  

Inkomna synpunkter 

1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har 2021-06-07 lämnat samrådsyttrande i ärendet. Länsstyrelsen 

kan konstatera att kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

Länsstyrelsen har inga ytterligare invändningar avseende de frågor som kan vara 

överprövningsgrundande enligt 11 kap. 10§ PBL.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

2. Trafikverket 

Planområdet har ingen direkt påverkan på statlig infrastruktur. Trafikverket har 
inget att erinra mot föreslagen detaljplan.  

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

3. E.ON 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har inget mer att erinra.   

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

4. Lantmäteriet  

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

Under ”Fastighetsbildning”, angående kostnader, skulle det räcka med 

”kostnader för eventuell framtida fastighetsbildning står respektive 

fastighetsägare för”.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Text om fastighetsbildning angående kostnader har justerats och förtydligats.  
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5. Skogsstyrelsen  

Skogsstyrelsen har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller 

någon ytterligare information att tillföra som har bäring på detta. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

6. Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något mer att erinra på 

planförslaget.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

7. Fastighetsägare till Skytte 7 

Vi vill börja med att tacka för att ni justerat det tidigare förslaget och därmed 

visar att ni lyssnar på oss grannar. Vi har läst era kommentarer och ser fortsatt 
stora problem, där flera av våra tankar och synpunkter inte har förändrats: 
 

• Att byggnaden är placerad 4,5 meter in på tomten förändrar inte insynen. 
Detta är dessutom, vad vi har kunnat läsa oss till på er hemsida, redan de 

gällande reglerna för bygglov för Lessebo Kommun. 
• Det skulle bli skuggpåverkan eftersom byggnaden, med angiven storlek, 

inte skulle kunna byggas i linje med övriga kringliggande hus utan följa 

hela tomten in, vilket för vår del blir total insyn på hela vår baksida, med 
tanke på den föreslagna höjden. 

• Även om byggnadsarean har minskat från 1200 kvm till 858,4 kvm så är 
det fortsatt en mycket stor byggnad, med total yta (med två våningar) på 

över 1700 kvm. Med detta sagt så förändrar det inte det faktum att värdet 
på vår fastighet kommer att minska. Det skulle bli en markant minskning 
eftersom det i Hovmantorp inte är vanligt med en tomt med full insyn på 

baksidan från andra våningen i grannhuset, vilket i sin tur skulle medföra 
att vi behöver överväga att sälja vårt hus innan byggnationen startar. Det 

förändrar inte heller hur det kommer påverka oss personligen i form av 
ljud och damm under lång tid. 

 

Vi skulle också gärna vilja ha svar på vilka markundersökningar som gjorts. På 
vår tomt finner vi konstant glasbitar från nedlagda glasbruk när vi gräver. Hur 

ser ni att detta kommer påverka oss närliggande tomter, då vi antar att i princip 
hela tomten kommer behöva grävas upp? Sannolikheten är att man kommer 
hitta stora mängder glas som kan föra med sig eventuella gifter i form av 

arsenik. Detta borde i så fall resultera i en sanering. I förslaget ser vi inget som 
tyder på plan för sammanslagning av de båda fastigheterna Skytte 1 och 6. Finns 

dessa planer med i förslaget och hur påverkar det i så fall byggnadsarean? Vi vill 
också poängtera att vi har förståelse för att Lessebo kommun ser en möjlighet till 
fler bostäder i Hovmantorp genom denna fastighet, vilket är mycket positivt. Vi 

önskar dock att det görs med rimlighet i relation till övriga hus på tomterna i 
området, vilket angivet förslag inte är enligt vår bedömning. I nuläget ser vi 

något av följande förslag som en gångbar lösning för såväl fastighetsägare, 
kommun och oss grannar: 
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• Max 40% av markytan används till byggnadsarea, men maxhöjden på 4 

meter kvarstår. Detta förslag skulle innebära att vår baksida fortsatt skulle 
bli insynsskyddad. 

• Max 20% av markytan används till byggnadsarea (max 429,2 kvm), och 

maxhöjden höjs till 6,5 meter. Byggnaden placeras så att den går i linje 
med övriga byggnader på gatan, vilket då skulle begränsa insynen likt 

övriga kringliggande tomter samt göra att det inte innebär någon 
skuggpåverkan. 

 

I båda dessa förslag kommer det finnas utrymme för flera lägenheter och 
fastigheten kan användas på ett bättre sätt än idag. Då byggnaden dock är 

mindre kommer den, enligt vår åsikt, att bättre smälta in i området. Det skulle 
fortfarande påverka oss grannar under byggnationen, men sannolikt inte lika 
mycket som ett betydligt större bygge. För oss är det svårt att känna trygghet i 

en sådan här förändring av detaljplanen då vi inte vi inte vet eller har sett några 
planer på hur en eventuell framtida byggnad ska se ut. Finns inga planer i 

nuläget och de närmaste åren ser vi inte heller någon anledning till förändring av 
detaljplan för Skytte 6 i nuläget. Ni är välkomna att kontakta oss och komma och 
titta närmare hur detta skulle påverka vår tomt om ni önskar. 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Kommunen har tillgodosett synpunkten och valt att sänka byggnadshöjden från 

6,5 meter till 4,8 meter för fastigheten Skytte 6. I praktiken innebär regleringen 

att 1,5-planshus eller hus med förhöjt väggliv kan uppföras. En byggnad på 4,8 

meters höjd är i nivå med övrig kringliggande bebyggelse i närområdet. En 

sänkning av byggnadshöjden kan medföra att känslan av instängdhet blir mindre 

och att eventuell risk för insyn minskas ytterligare. 

Sänkning av byggrätten i planförslaget har diskuterats med fastighetsägare efter 

granskningsutsättningen. Utifrån ekonomiska aspekter bedömdes det inte vara 

rimligt att sänka byggrätten ytterligare till 20% inom fastigheten Skytte 6.  

Prickmarken på 4,5 meter som lagts längs tomtgränsen till Skytte 7 omöjliggör 

placering av byggnader nära tomtgränsen, vilket innebär att planerad bebyggelse 

inte kan placeras i direkt närhet till angränsad fastighet och skymma sikten. Om 

eventuella byggnader skall placeras närmare än 4,5 meter måste berörd granne 

godkänna det. Byggnadens utformning och placering kommer att utredas vidare 

under bygglovsskedet.  

Fastigheten Skytte 6 har varit planlagt för bostäder sedan länge och enligt 

översiktsplanen och Länsstyrelsens GIS-databas är planområdet inte utpekat 

som potentiellt förorenat. Det finns inte heller någon dokumentation som påtalar 

att industrier eller farliga verksamheter har funnits i området. Däremot den som 

äger eller brukar en fastighet ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat 

genast underlätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på 

fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön (Miljöbalken kap. 10§ 11).  

Fastigheterna Skytte 1 och 6 kommer inte att slås ihop till en.  

I övrigt noteras synpunkterna.  
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____________________ 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-19

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 173 Dnr 2019/304-29 
 

Antagande av ny detaljplan för Oxnabben 
14 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta detaljplan 
för Oxnabben 14, Hovmantorp.  
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet är beläget i den södra delen av Hovmantorps tätort och 
ligger öster om sjön Rottnen, utmed Jordtungavägen. 
 
Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL).  
PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en detaljplan”.  
 
Detaljplanens syfte  
Ägaren till fastigheten Oxnabben 14 vill pröva möjligheten att ändra 
utnyttjandegraden från 25% till 30% med anledning av att 
detaljplanen ställer krav på 1-plansbyggnader och fastighetens 
beskaffenhet. Syftet är att uppföra en garagebyggnad på fastigheten. 
De övriga planbestämmelserna som finns på den underliggande 
planen kommer fortsättningsvis vara detsamma.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen tog beslut 2020-10-27 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan 
för det utpekade området. Planförslaget överensstämmer med 
Lessebo kommuns ÖP, antagen 2018. Planförslaget har varit föremål 
för samråd och granskning. Under dessa gavs statliga myndigheter, 
kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs åter 
möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsredogörelse har 
sammanställts efter samrådet och efter granskningen har en 
granskningsredogörelse sammanställts.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med avseende av inkomna 
yttranden valt att ta bort helt det föreslagna utökade kvartersmarken 
nordväst och sydöst om fastigheten Oxnabben 14. Planförslaget 
kommer inte längre att ta naturmark i anspråk. Det innebär att 
naturmarken kan fortsätta användas som idag och allmänhetens 
tillgänglighet till stranden bedöms inte förändras. Detta planförslag 
innebär endast en utökning av utnyttjandegraden från 25% till 30% 
inom fastigheten Oxnabben 14 och strandskyddet kommer endast att 
upphävas inom nuvarande tomtmark.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-19

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-10-08 § 116 
Planbeskrivning 2021-09-07 
Plankarta 2021-09-07 
Granskningsredogörelse 2021-09-07 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2021-09-07 
Tjänsteskrivelse 2021-09-20 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 116 Dnr 2019/97-214 
 

Detaljplan för Oxnabben 14, 
Hovmantorp 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
anta detaljplan för Oxnabben 14, Hovmantorp.  
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet är beläget i den södra delen av Hovmantorps tätort och 
ligger öster om sjön Rottnen, utmed Jordtungavägen. 
 
Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL).  
PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en detaljplan”.  
 
Detaljplanens syfte  
Ägaren till fastigheten Oxnabben 14 vill pröva möjligheten att ändra 
utnyttjandegraden från 25% till 30% med anledning av att 
detaljplanen ställer krav på 1-plansbyggnader och fastighetens 
beskaffenhet. Syftet är att uppföra en garagebyggnad på fastigheten. 
De övriga planbestämmelserna som finns på den underliggande 
planen kommer fortsättningsvis vara detsamma.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen tog beslut 2020-10-27 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan 
för det utpekade området. Planförslaget överensstämmer med 
Lessebo kommuns ÖP, antagen 2018. Planförslaget har varit föremål 
för samråd och granskning. Under dessa gavs statliga myndigheter, 
kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs åter 
möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsredogörelse har 
sammanställts efter samrådet och efter granskningen har en 
granskningsredogörelse sammanställts.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med avseende av inkomna 
yttranden valt att ta bort helt det föreslagna utökade kvartersmarken 
nordväst och sydöst om fastigheten Oxnabben 14. Planförslaget 
kommer inte längre att ta naturmark i anspråk. Det innebär att 
naturmarken kan fortsätta användas som idag och allmänhetens 
tillgänglighet till stranden bedöms inte förändras. Detta planförslag 
innebär endast en utökning av utnyttjandegraden från 25% till 30% 
inom fastigheten Oxnabben 14 och strandskyddet kommer endast att 
upphävas inom nuvarande tomtmark.  
 
 
 

255



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2021-09-07 
Plankarta 2021-09-07 
Granskningsredogörelse 2021-09-07 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2021-09-07 
Tjänsteskrivelse 2021-09-20 
Beslut SBNAU 2021-10-01 § 90 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen
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2021-09-07 

Dnr: SBN 2019/97 

Dnr: KS 2019/304 

Antagandehandling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN september 2021 

 

 
Detaljplan för fastigheten Oxnabben 14, 
Hovmantorp, Lessebo kommun, Kronobergs 
län 
 

Planbeskrivning 

 
Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.   
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Inledning 

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en 

plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt 

den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå 

konsekvenserna av planens genomförande. Plankartan är den handling som är juridiskt 

bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark, kvartersmark 

(privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till grund för 

kommande bygglovsprövning. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen 

rättsverkan. Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan 

för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

eller inte. Om kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande 

miljöpåverkan behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Planhandlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plan- och genomförandebeskrivning  

• Plankarta  

• Undersökning om betydande miljöpåverkan  

• Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planens syfte och huvuddrag  

Ägaren till fastigheten Oxnabben 14 vill pröva möjligheten att ändra utnyttjandegraden 

från 25% till 30% med anledning av att detaljplanen ställer krav på 1-plansbyggnader 

och fastighetens beskaffenhet. Syftet är att uppföra en garagebyggnad på fastigheten.  

De övriga planbestämmelserna som finns på den underliggande planen kommer 

fortsättningsvis vara detsamma.  

Planprocessen 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse. 

Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för 

granskning. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten 

som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter. 

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.  

Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden 

sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som 

inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att 

överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen. 

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har 

anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När detaljplanen vunnit 

laga kraft börjar den att gälla och bestämmelserna blir juridiskt bindande. 

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Plandata 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget i de södra delarna av Hovmantorp i Lessebo kommun. 

Planområdet utgörs av fastigheten Oxnabben 14 som omfattar 986 kvadratmeter. 

Oxnabben 14 är privatägd. I nordväst och sydöst gränsar planområdet till fastigheten 

Hovmantorp 5:1 som utgörs av allmän platsmark och ägs av Lessebo kommun. 

Planområdet avgränsas i söder av sjön Rottnen, i norr av lokalgata/Jordtungavägen och i 

nordöst av en gång- och cykelväg.  

Figur 3 – Befintlig bostadsfastighet  

Tidigare ställningstaganden 

Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2020-10-27 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.  
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Översiktsplan 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som 

”Befintliga bostäder”. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed 

motiverar vidare exploatering i området.   

Figur 4 – Markanvändningskarta från gällande översiktsplan där planområdet ”B1” är utpekat för bostadsändamål.  

Detaljplan 

Figur 5 – Gällande detaljplan för aktuellt planområde, lagakraftdatum 2013-05-18.    

Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för Oxnabben, del av Hovmantorp 5:1 

m.fl.”, lagakraftvunnen den 18 maj, 2013. I gällande detaljplan är Oxnabben 14 planlagd 

för bostadsändamål i en våning till en nockhöjd av 6,5 meter och en maximal 

byggnadsarea på 25% av fastighetsarean.  
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Förutsättningar och förändringar 

Mark och vegetation 

Planområdet består av ianspråktagen villafastighet med klippt gräsmatta och enstaka 

träd/buskar. Inom planområdet är marken mest kuperad i söder närmast sjön Rottnen. 

Planområdet ligger högst med en sluttning ner mot sjön med en nivåskillnad av 1,0 till 

1,5 meter. Marken i norr och närmast vägen är plan. 

I Artdatabanken finns inga fynd under perioden 1950–2021 av rödlistade arter inom 

planområdet, men i närheten av området finns däremot växtplatser för den 

utrotningshotade Strandjordtungan. Arten är en svampart och är synlig från mitten av 

september till mitten av november på blottlagda grusiga stränder. Enligt rödlistan är 

arten klassificerad som sårbar art (VU). Strandjordtunga är synnerligen ovanlig svamp 

och såvitt man hittills vet finns det endast på sju lokaler i världen, sex av dessa ligger i 

Sverige, i Kronobergs- och Jönköpings län. Enligt Naturvårdsverket är Rottnen den 

enda kända sjön i Ronnebyåns vattensystem där strandjordtunga växer. Det största hotet 

mot strandjordtunga är förändringar av de strandmiljöer där den växer, till exempel 

genom ändrad vattenreglering, igenväxning av strandzonen samt exploatering av dess 

växtplatser eller mekaniskt slitage på dessa. Det är därför inte lämpligt att anordna 

badplatser där strandjordtungan växer. Någon anlagd badplats planeras inte inom 

planområdet. För att inte byggnader ska placeras för nära sjön Rottnen läggs ett 2 meter 

brett område med prickmark (mark som inte får förses med byggnad) utmed 

strandlinjen. På så sätt kommer ingen mark i sådana strandnära lägen som kan vara 

presumtiva växtplatser för strandjordtunga att överhuvudtaget berördas. Bedömningen 

är därför att detaljplanen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus 

för artens bistånd i dess naturliga utbredningsområde och att arten därför inte påverkas 

negativt av detaljplaneförslaget.  

Geotekniska förhållande  

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i 

och omkring planområdet av morän med jordlager som har medelhög genomsläpplighet. 

Moränen har ett stort innehåll av block och sten.  

Risk för skred/höga vattenstånd 

Det finns inga uppgifter som tyder på att det inom planområdet skulle förekomma risk 

för ras eller skred. Inga kända förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar 

finns i anslutning till området. Men det är ändå viktigt att beakta sjön Rottnen då 

planområdet ligger väldigt nära strandlinjen. Det får inte förekomma någon verksamhet 

som kan anses skadlig för naturmiljöerna. Dessutom införs det i plankartan att 

golvnivån inte får vara lägre än +151,0 meter över havet för att förhindra risk vid 

eventuell översvämning. Rottnen är visserligen en reglerad sjö vad gäller vattennivån 

men förebyggande åtgärder bör ändå vidtas som exempelvis golvnivån.  

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

Planområdet ligger utanför LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandnära 

områden).  

Servitut  

Området berörs inte av några servitut.  
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Markföroreningar 

Enligt översiktsplanen och Länsstyrelsens GIS-databas är planområdet inte utpekat som 

potentiellt förorenat. Det finns inte någon dokumentation som påtalar att industrier eller 

farliga verksamheter har funnits i närområdet. Den som äger eller brukar en fastighet 

ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten 

om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön (MB kap. 10§ 11). 

Radon  

Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd 

radonförekomst. Radonskyddat byggande ska tillämpas. Markradonhalten bör alltid 

kontrolleras vid byggnation så att byggnader ges rätt radonskydd.  

Riksintresse 

Planområdet ligger inte inom något område som omfattas av riksintresse.  

Parkering 

Parkering sker på den egna fastigheten.  

Kollektivtrafik 

Från planområdet går det i dagsläget inga busslinjer till centrala Hovmantorp.  

Offentlig och kommersiell service 

Centrala Hovmantorp ligger endast 1,2 km bort från planområdet och där finns bland 

annat en sporthall, skola för låg- och mellanstadiet, bibliotek, Folkets hus, 

livsmedelsbutik, restaurang och konditori. Lessebo tätort har en hälsocentral och ligger 

cirka 12 km bort. 

Fornlämningar  

Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade 

fornlämningar inom det aktuella planområdet. Alla fornlämningar såväl kända som 

okända är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering 

eller andra markarbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska 

arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län.  

Vattenskyddsområde 

Den 15 december 1997 utkom det föreskrifter för vad som är tillåtet inom 

vattenskyddsområdet för Rottnen och Hacksjön. Vattenskyddsområdet delas i dessa 

föreskrifter in i fyra delar, inre och yttre för Rottnen respektive Hacksjön. Hela 

planområdet ligger inom gränsen för inre vattenskyddsområde för Hovmantorps yt- och 

grundvattentäkt i sjön Rottnen. I skyddsföreskrifterna för vattentäkten anges att inom 

inre skyddsområde får markvärmeanläggning (ytjordvärme, bergvärme eller 

grundvattenvärme) inte anläggas. I föreskrifterna anges även att inom inre 

skyddsområde gäller att bland annat spridning av bekämpningsmedel är förbjuden. 

Inom hela skyddsområdet får inte tvätt av motorfordon eller maskiner utföras. Vid all 

exploatering, schakt- och anläggningsarbeten måste kommunens miljöavdelning 

godkänna åtgärden innan den får utföras för att säkerställa att föreskrifter följs och 

vattenkvalitén bibehålls. Spillvattenledningar med tillhörande brunnar skall vara täta 
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och att avloppsanläggningar med direktutsläpp av renat avloppsvatten inte får anläggas 

utan tillstånd. Detta medför att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av 

området. För att förhindra att exploateringen förorenar yt- och grundvattentäkten har en 

generell bestämmelse införts på plankartan ”Gällande restriktioner för 

vattenskyddsområdet ska följas”.  

Befintlig bebyggelse  

Inom fastigheten Oxnabben 14 finns det endast ett befintligt bostadshus i ett 

våningsplan med tillhörande trädgård samt ett litet uthus. Närmast stranden finns även 

två befintliga mindre bryggor tillhörande de boende på fastigheten Oxnabben 14. På de 

angränsande fastigheterna är bebyggelsen i form av bostadsbebyggelse i villakaraktär i 

en till två våningar och är utformade homogent. Tomterna i området är cirka 700 - 1300 

kvadratmeter. Bilderna nedan visar fastigheten som den ser ut idag.  

Figur 6 – Befintligt bostadshus.    

Figur 7 – Bilderna som visar intilliggande bebyggelse.    

I planförslaget anges att 30% av fastighetsarean får bebyggas som möjliggör 

uppförandet av garaget, vilket är något mer än i den tidigare gällande detaljplanen. Med 

byggnadsarea menas den area byggnaderna upptar på marken och avser all bebyggelse 
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dvs. även komplementbyggnader och liknande. I övrigt kommer den nya detaljplanen 

inte att medföra några förändringar avseende markens användning, den befintliga 

bebyggelsens utformning och placering.  

Gator och trafik 

Norr om planområdet går Jordtungavägen som är en lokalgata, vilken kommer fortsätta 

ha sin nuvarande sträckning. Den skyltade hastigheten är 40 km/h på Jordtungavägen. 

Kommunen är väghållare.  

Figur 8 – Bilden visar Jordtungavägen.     

Buller 

Planförslaget medför inget tillskott av trafik till och från området och innebär ingen 

större förändring i hur området kommer användas i förhållande till dagens läge. 

Jordtungavägen är en mindre kommunal lokalgata som finns direkt norr om 

planområdet. Den skyltade hastigheten på Jordtungavägen är 40 km/tim. Den används 

framförallt av boende i området. Planen genererar inte fler bostäder och medför endast 

en ökning av utnyttjandegraden från 25% till 30%, varpå trafiken inte nämnvärt 

kommer att påverkas vid ett genomförande av planförslaget. Planområdet ligger inte 

heller i direkt närhet till gator med mycket genomfartstrafik. 

Strandskydd  

Strandskydd gäller för sjöar och vattendrag enligt 7 kapitlet i Miljöbalken. För sjön 

Rottnen gäller som regel ett strandskydd av 200 meter på ömse sidor om strandlinjen, 

vilket innebär att hela planområdet omfattas av strandskyddsbestämmelserna. I 

detaljplanen från 2013 har strandskyddet upphävts för all kvartersmark ända ned till 

strandkanten. Strandskyddet återinträder dock när en ny detaljplan upprättas.  

Då utnyttjandegraden utökas i samband med denna detaljplan kommer strandskyddet att 

upphävas för samma yta som tidigare. Det särskilda skälet enligt 7 kap. 18c § MB, är att 

området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. Fastigheten är idag bebyggd med ett privat bostadshus och 

platsen är därmed privatiserad. Nedåt sjön Rottnen utgörs fastigheten av trädgård med 

träd och buskage. Tillgängligheten för allmänheten bedöms inte försämras gentemot 

idag, då aktuell kvartersmark i praktiken inte varit allmänt tillgänglig sedan tidigare. 

264



Dnr: KS 2019/304 

Dnr: SBN 2019/97  9(15)  

Kommunen gör bedömningen att det återinträdda strandskyddet inte tillgodoser syftet 

med strandskyddet då kvartersmarken redan är ianspråktagen och därmed inte är 

tillgänglig för allmänheten. Upphävande av strandskyddet görs genom att plankartan 

förses med en administrativ planbestämmelse, ”a” med index ”strandskyddet är 

upphävt”.  

Någon förändring i vattenområdet föreslås inte jämfört med gällande detaljplan och för 

att undvika att befintlig bebyggelse utökas mot vattnet planläggs ett 2 meter brett 

område med prickmark mot strandlinjen. För att ersätta, utöka och/eller bygga brygga 

måste dispens från strandskyddet sökas. Nya bryggor måste alltid prövas enligt 

strandskyddsbestämmelserna samt i de flesta fall även prövas enligt 11 kap. Miljöbalken 

(om vattenverksamhet). Men de befintliga bryggorna berörs inte, det är enbart nya 

bryggor som måste prövas eller om man gör större ändringar på sin befintliga brygga. 

Lek, rekreation och friytor 

Inom planområdet finns ingen lekplats, naturmark eller större grönytor. Planområdet är 

planlagt som kvartersmark för bostadsändamål och tar ingen yta för lek, rekreation eller 

värdefull naturmiljö i anspråk. Precis norr om planområdet löper idag en gång- och 

cykelväg i väst-östlig riktning som leder vidare längs med stranden österut. 

Hovmantorps idrottsplats ligger också cirka 200 meter från planområdet. Där finns 

bland annat tre stora fotbollsplaner, ett klubbhus och en mindre grusplan söder om 

dessa. Nordväst om idrottsplatsen ligger även Södra småbåtshamnen. Här finns fyra 

bryggor och möjligheter för privatpersoner att hyra båtplats.  

Figur 9 – Bilderna som visar befintlig gång- och cykelväg     
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Dagvatten 

Dagvatten är tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, och 

andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Enligt SGU:s 

genomsläpplighetskarta har området medelhög genomsläpplighet vilket ger möjlighet 

till viss infiltration av dagvatten. 

Figur 10 – Genomsläpplighetskarta från SGU, gul färg utgör medelhög genomsläpplighet 

Fastigheten Oxnabben 14 är i princip redan bebyggt vilket gör att en eventuell ökning 

av andelen hårdgjorda är begränsad. Dagvattnet från fastigheten tas om hand lokalt 

genom infiltration. Den utökade byggrätten bidrar med en liten mängd ytterligare 

dagvatten som ska tas om hand på fastigheten. Avledning och fördröjning av dagvatten 

sker genom att dagvatten avleds ytligt ifrån hårdgjorda ytor till grönytor eller att stuprör 

ifrån tak förses med utkastare som avleder takvattnet till grönytor inom fastigheten. Det 

finns inga kommunala dagvattenledningar i anslutning till planområdet. En 

planbestämmelse ”b3” har lagts in i plankartan som reglerar att maximalt 60% av 

fastighetsarean får hårdgöras. Syftet med regleringen är att det ska finnas tillräckligt 

mycket mark för att kunna infiltrera fastighetens dagvatten lokalt. Då planområdet 

omfattar en mycket begränsad yta och endast berör en fastighet kommer ingen påverkan 

att ske vad gäller dagvattenhanteringen utan den kommer förbli samma som den 

nuvarande situationen.  

 

266



Dnr: KS 2019/304 

Dnr: SBN 2019/97  11(15)  

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 

miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Det aktuella planområdet kommer inte att medföra 

överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende luft- eller 

vattenföroreningar. Anledningen till detta är att verksamheten som planen tillåter är av 

begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. Inga fasta fornlämningar enligt 

Riksantikvarieämbetets GIS-databas eller områden som av Skogsstyrelsen klassas som 

nyckelbiotoper, sumpskogar eller utpekade värdefulla naturvärden som berörs. Andelen 

ökad trafik bedöms vara mycket begränsad och bedöms inte påverka närmiljön för de 

boende inom området nämnvärt. Vägar, ledningar och de samhällsnyttiga funktioner 

som finns idag kommer inte att påverkas av detaljplanens genomförande. Planförslaget 

bedöms inte heller innebära någon betydande negativ miljöpåverkan. En särskild 

miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas.  

Miljökvalitetsnormer för luft 

Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda 

människors hälsa och miljö. Planförslaget medför ett obetydligt tillskott i trafiken till 

och från området. Planområdets läge, låga trafikflöden, hastighet i anslutning till 

planområdet bedöms medföra låga halter av ämnen/partiklar. Planen bedöms inte heller 

på annat sätt påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för luft. 

Miljökvalitetsnormer för 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, 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. 

Sjön Rottnen är cirka 34 km2 och avvattnas via reglering till Ronnebyån och vidare till 

Östersjön. Recipienten för dagvattnet från planområdet är Rottnen, vilken har god 

kemisk ytvattenstatus och beräknas ha god ekologisk status 2021 enligt 

Vatteninformation Sverige (VISS). Idag har vattenförekomsten en måttlig ekologisk 

status och uppnår inte god kemisk status. Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk 

status då gränsvärdena för bland annat kvicksilver och flamskyddsmedel med påverkan 

på miljön (PBDE) överskrids. 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 halten av kvicksilver och PBDE inte får öka. Nytt förslag på 

miljökvalitetsnormer för denna vattenförekomst är att uppnå god ekologisk status 2027, 

då vattenförekomsten inte anses uppnå god ekologisk status eftersom gränsvärdena för 

de särskilt förorenade ämnena arsenik, zink och koppar överskrids. Förslag på 

miljökvalitetsnorm för kemisk status är att behålla den goda statusen med tidsfrist t.om. 

2027 för kadmium och kadmiumföroreningar. 
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Planområdet ligger inom gränsen för inre vattenskyddsområde för Hovmantorps yt- och 

grundvattentäkt i sjön Rottnen. I skyddsföreskrifterna för vattentäkten anges att inom 

inre skyddsområde får markvärmeanläggning (ytjordvärme, bergvärme eller 

grundvattenvärme) inte anläggas. I föreskrifterna anges även att inom inre 

skyddsområde gäller att bland annat spridning av bekämpningsmedel är förbjuden. 

Inom hela skyddsområdet får inte tvätt av motorfordon eller maskiner utföras. Vid all 

exploatering, schakt- och anläggningsarbeten måste kommunens miljöavdelning 

godkänna åtgärden innan den får utföras för att säkerställa att föreskrifter följs och 

vattenkvalitén bibehålls. Spillvattenledningar med tillhörande brunnar skall vara täta 

och att avloppsanläggningar med direktutsläpp av renat avloppsvatten inte får anläggas 

utan tillstånd. Detta medför att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av 

området. Inga restriktioner för utsläpp av dagvatten nämns i skyddsföreskrifterna, dock 

måste MKN för ytvattenförekomster följas. Då spillvattnet från planområdet avses ledas 

via befintliga ledningar till det kommunala ledningsnätet och sedan pumpas till 

reningsverket i Lessebo påverkar inte spillvattnet miljökvalitetsnormerna för 

vattenförekomst. För att förhindra att exploateringen förorenar yt- och 

grundvattentäkten har en generell bestämmelse införts på plankartan ”Befintliga 

restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”. 

Kommunen bedömer att planens genomförande innebär att gällande 

miljökvalitetsnormer för vatten inte kommer att överskridas. Anledningen till detta är att 

verksamheten som planen tillåter är av begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. 

Spillvatten från planområdet planeras att omhändertas genom det kommunala vatten- 

och avloppsnätet. Dagvattnet ska hanteras med lokalt omhändertagande inom 

fastigheten Oxnabben 14. Fördröjning kan ske genom att dagvatten avleds ytligt ifrån 

hårdgjorda ytor till grönytor eller att stuprör ifrån tak förses med utkastare som avleder 

dagvatten. För att säkra ett lokalt omhändertagande av dagvatten har en 

planbestämmelse ”b3” lagts in i plankartan som reglerar att maximalt 60% av 

fastighetsarean får hårdgöras. Den lokala infiltrationen i planområdet bedöms minska 

vattnets innehåll av bland annat näringsämnen genom sedimentation av partiklar och 

bakteriella processer vilket medför att dagvattnet renats innan det når recipienten och 

bedöms inte försämra statusen. Varken den ekologiska eller den kemiska statusen 

bedöms förändras negativt på grund av planförslaget. Planförslaget bedöms heller inte 

påverka vattenförekomstens statusklassningar. Planens genomförande bedöms inte få 

någon negativ konsekvens för vattenkvalitén då användningen inte skiljer sig mycket 

från nuvarande. 
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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 

Planförfarande  

Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande 

Samråd  mars 2021 

Granskning  juni 2021 

Antagande  oktober 2021 

Laga kraft  december 2021 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 

initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.  

Huvudmanskap 

Det finns ingen allmän plats inom planområdet varför frågan om huvudmannaskap inte 

är aktuell.  

Kostnader för planläggning 

Planavtal som är undertecknat av båda parter.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att detaljplanen upprättas.  

Oxnabben 14 

Bekosta upprättandet av detaljplanen med tillhörande utredningar i enlighet med 

planavtalet.  
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Fastighetsbildning 

Kostnader för fastighetsregleringar i samband med eventuella framtida avstyckningar 

eller dylikt står fastighetsägare för.   

Inget exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer att upprättas i samband med 

genomförandet av detaljplanen.  

Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 

Detaljplanen görs utifrån ett planavtal som är skrivet med en privatperson. Planavgift 

tas därmed inte ut för bygglov.  

Ekonomiska konsekvenser 

De föreslagna ändringarna bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för 

kommunen. För den enskilde fastighetsägaren innebär planförslaget en möjlighet att 

utveckla fastigheten och därmed dess värde.  

Konsekvenser gällande barnperspektivet  

Fastigheterna är i privat ägo och är redan bebyggd och detaljplaneförslaget medger i 

princip enbart ändring gällande byggrätt vilket inte medför någon påverkan på barn och 

unga. I närheten av planområdet finns bland annat tre stora fotbollsplaner och en mindre 

grusplan som kan användas som en gemensam yta för lek för de boende/barn inom 

området, vilket kan ses positivt ur ett barnperspektiv. Planändringen påverkar inte 

barnperspektivet då det inte är någon lekplats eller allmän platsmark som tas i anspråk. 

Sammantaget bedöms ett genomförande av planförslaget ha en marginell påverkan på 

barnens vardag och livsmiljö. Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för 

synpunkter under planprocessen. 

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

Då planområdet är delvis exploaterat och marken tidigare har blivit undersökt krävs 

ingen markundersökning.  

Vatten och avlopp 

Ledningar för både vatten och avlopp går längs med Jordtungavägen. Vid eventuell 

exploatering bekostas fortsatt anläggning samt anslutning till det befintliga Va-nätet av 

respektive fastighetsägare.  

Ledningar 

Ledningar går längs med Jordtungavägen och påverkas inte av planförslaget. Prickmark 

som innebär att marken inte får förses med byggnad införs närmast gatumarken i norr.  

Inom området har E.ON markförlagd serviskabel och längst med Jordtungavägen går en 

markförlagd låg- och mellanspänningskabel. Kablarnas exakta läge måste säkerställas 

innan markarbetet påbörjas. Tre meters avstånd till byggnader krävs och åtgärder som 

påverkar ledningarnas åtkomst för först ske efter kontakt tagit med E.ON. Eventuella 
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kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av 

E.ON:s befintliga anläggningar bekostas av exploatören. 

Fjärrvärme, el och tele 

Anslutning samt kostnaden för detta sker mellan fastighetsägare och huvudman för 

respektive teknisk infrastruktur.  

Avfall 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan.  

Administrativa frågor 

Aktuellt planförslag föreslås få en genomförandetid på fem (5) år från den dag planen 

vinner laga kraft. Detta är den kortaste genomförandetid en detaljplan kan ges och åren 

bestäms utifrån rimligheten att genomföra planen. Under genomförandetiden har 

fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får 

inte ändras utan synnerliga skäl. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 

detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt 

till ersättning.  

Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  
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Granskningens genomförande 
Förslaget till detaljplan för Oxnabben 14, har varit ute på granskning under 

perioden 15 juni till och med 6 juli. Efter granskningen ska de synpunkter som 

har kommit in under yttrandetiden sammanställas i en granskningsredogörelse. 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 granskningstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 9 

yttranden. Inkomna yttrande redovisas och kommenteras nedan.  

Inkomna synpunkter 

1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har 2021-04-13 lämnat ett samrådsyttrande i ärendet.  

PRÖVNINGSGRUNDER ENLIGT 11 KAP 10 § PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 

Enligt 5 kap. 22 § Plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska Länsstyrelsen under 

granskningstiden yttra sig över planförslaget, om planförslaget enligt 

Länsstyrelsens bedömning innebär att någon överprövningsgrunderna i 11 kap. 

10 § PBL inte följs eller tillgodoses.  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna och nu kända 

förhållanden att frågorna som berör strandskydd måste lösas på ett 

tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande 

inte ska prövas av Länsstyrelsen.  

STRANDSKYDDSOMRÅDE ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Länsstyrelsen kan inte godta förslaget att naturmark som omfattas av 

strandskydd planläggs som bostadsmark. Kommunen avser att planlägga 

naturmark (allmän platsmark) som omfattas av strandskydd, som kvartersmark 

med bostadsändamål. Även om det anges i planförslaget att den utökade 

kvartersmarken ska förses med prickmark och därmed inte får bebyggas, 

säkerställer prickmarken i sig inte att marken förblir tillgänglig för allmänheten 

samt för djur- och växtliv. Föreslagen användning är därför inte förenlig med 

strandskyddet.  

Länsstyrelsen bedömer att strandskyddsintresset i detta fall väger tyngre än 

intresset att utöka kvartersmarken för bostadsmark. Både tillgängligheten till 

stranden och naturvärdena skulle påverkas negativt av den del av planförslaget 

som medför en utökning av kvartersmarken.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Kommunen har med avseende av inkomna yttranden valt att ta bort helt det 

föreslagna utökade kvartersmarken nordväst och sydöst om fastigheten 

Oxnabben 14. Planhandlingarna har omarbetats utifrån det. Planförslaget 
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kommer inte längre att ta naturmark i anspråk. Det innebär att naturmarken kan 

fortsätta användas som idag och allmänhetens tillgänglighet till stranden bedöms 

inte förändras.  

Detta planförslag innebär endast en utökning av utnyttjandegraden från 25% till 

30% inom fastigheten Oxnabben 14 och strandskyddet kommer endast att 

upphävas inom nuvarande tomtmark. De övriga planbestämmelserna som finns 

på den underliggande planen kommer fortsättningsvis vara detsamma.  

2. Trafikverket 

Trafikverket hade inga synpunkter i samrådsskedet och har inget ytterligare att 

anföra avseende föreslagen detaljplan.  
 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

3. E.ON 

E.ON Energidistribution AB har inget att erinra.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras. 

4. Lantmäteriet  

Lantmäteriet har inget att erinra.   

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

5. Skogsstyrelsen  

Vi har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon information 

att tillföra som har bäring på detta.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

6. Villaägarna Kronoberg 

Vi har inga ytterligare synpunkter.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

7. Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra mot förslaget till 

detaljplan.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  
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8. Fastighetsägare till Oxnabben 9 

Vi bor på Oxnabben 9, Jordtungavägen 6 alltså mittemot den nämnda marken. Vi 

köpte vår tomt 2016 och valde då just denna tomt pga den fina sjöutsikten från 

Köksfönstret och från vår balkong. Vi ville försäkra oss om att få sjöutsikten och 

ville då köpa den nämnda marken av kommunen. Vi fick då svaret att det var en 

mark som inte skulle säljas utan att alla på gatan kunde nyttja den vid tillfälle. Vi 

blev då också lovade att den inte skulle säljas utan förbli i kommunens ägo. 

Huset som står på tomten bredvid marken har redan byggts större än vad som 

först tilläts på den tomten, vilket redan till viss del har tagit bort delar av 

sjöutsikten. Har bygglov beviljats för att bebygga på mer än 25% av tomtytan i 

det fallet? Eller är det byggt utan bygglov. Kan man göra som man vill då? Det 

var väldigt noga med bygglov och regler när vi byggde men nu är det tydligen 

inte så noga längre? I Lessebo kommun är det alltså skillnad på olika personer 

då eftersom marken nu plötsligt kan säljas. Det handlar säkert om pengar! Men 

då skulle man inte lovat att den inte skulle säljas.  

Vi godkänner inte en försäljning av den marken då det skulle ta bort ännu mer 

av sjöutsikten och då sänka värdet på vår fastighet. Vi kommer ta detta vidare 

och överklaga om det behövs. Vi kommer också vända oss till tidningen om detta 

går igenom. Det är ingen bra reklam för kommunen att man gör undantag för 

vissa medborgare i Lessebo kommun! 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Kommunen har tillgodosett synpunkten och valt att ta bort helt det föreslagna 

utökade kvartersmarken nordväst och sydöst om fastigheten Oxnabben 14, då 

det inte finns något särskilt skäl som styrker denna möjlighet. Planhandlingarna 

har omarbetats utifrån det. Planförslaget kommer inte längre att ta naturmark i 

anspråk. Det innebär att naturmarken kan fortsätta användas som idag och 

allmänhetens tillgänglighet till stranden bedöms inte förändras.  

Detta planförslag innebär endast en utökning av utnyttjandegraden från 25% till 

30% inom fastigheten Oxnabben 14 och strandskyddet kommer endast att 

upphävas inom nuvarande tomtmark. De övriga planbestämmelserna som finns 

på den underliggande planen kommer fortsättningsvis vara detsamma.  

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus i ett plan har sökts och beviljats av 
Myndighetsnämnden den 27 mars 2020. Åtgärden bedöms vara planenlig och 

den totala byggrätten för fastigheten Oxnabben 14 inte har överskridits. 
Planförslaget är således ett initiativ för att förbättra den nuvarande förhållanden 
genom att ge möjlighet att utöka byggrätten inom fastigheten så att ett garage 

kan komma att byggas i framtiden.  
 

Enligt kommunallagen ska alla kommuner behandla sina medlemmar lika, om det 

inte finns sakliga skäl för något annat. Enligt Plan- och bygglagen gäller en 

detaljplan till dess att den ändras eller upphävs (PBL 4 kap. 38 §). 

Genomförandetiden för den underliggande planen har gått ut och möjlighet finns 

därför för kommunen att ändra detaljplanen. Enligt 4 kap. 40 § PBL gäller att en 

kommun har möjlighet att ändra förutsättningarna inom ett planområde efter att 

planens genomförandetid har gått ut. Av lagkommentaren framgår att rättigheter 
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som en fastighetsägare tidigare har haft under planens genomförandetid inte kan 

åberopas vid den intresseavvägning som ska göras när frågan om ändring eller 

upphävande av planen prövas. En planändring under genomförandetiden kan 

leda till ersättning medan en planändring efter genomförandetidens utgång kan 

ske utan hänsyn till de rättigheter som uppkom genom detaljplanen. 

Fastighetsägare för Oxnabben 14 har ansökt om ett planbesked för sin fastighet 

varpå Kommunstyrelsen i Lessebo kommun gav ett positivt planbesked. Detta 

innebär att platsens förutsättningar och förslag prövas enligt plan- och 

bygglagen. Ett positivt planbesked är ingen garanti för att det i slutändan blir en 

antagen detaljplan. Det nya planförslaget baseras på nya förutsättningar och 

behov. 

9. Fastighetsägare till Oxnabben 13 

Från Länsstyrelsens sammanfattade synpunkter. 

1. Håller med om tveksamheten till att utöka Oxnabben 14 och ökad utnyttjande 

grad till 30%. 

Ang. Vatten och avlopp. 

2. Finns ingen dagvattendamm öster om fastigheten. Missvisande. Länsstyrelsen 

har tydligen fått till sig en ofullständig karta och bör därför yttra sig igen ang. 

detta.  

Strandskyddet sträcker sig 200 meter in på land.  

3. Innebär detta att ingen avverkning eller byggnad får göras eller befinna sig på 

denna nya yta 3 meter NV. 2 meter SÖ och kommer 4 meters regeln gälla mot 

granne för byggnad. Idag är det kommunen som är granne. Kommer denna 4 

meters regel alltså ytterligare 1 meter NV och 2 meter SÖ? Och skrivas in som ej 

i framtiden kommer att få tillåtelse för byggnad? 

Från Oxnabben 13. 

Vi har haft fastigheten sedan 2002 och har sett en stor förändring på djurlivet. 

Kommunens svar är bara taget ur luften utan vetenskap och bara antagande. 

Vår nämnda infart kommer att delvis hamna på eventuella nya tillköpta mark. 

Frågan var att om kommunen gör iordning så att vi åter får tillgång till vår 

vedbod? Detta gjordes på initiativ och överenskommelse från kommunen då 

vägen anlades. Kan vi få tillbaks servitutet för tillgången.  

Not. Nybyggnadskarta Oxnabben 14 DNR 2020.112.231 daterad 2020-02-27 

stämmer inte. Markerad pumpstation markerad med ”E” på kartan existerar inte. 

Ej heller dagvattendamm, se synpunkt från Länsstyrelsen.   

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Kommunen har tillgodosett synpunkten och valt att ta bort helt det föreslagna 

utökade kvartersmarken nordväst och sydöst om fastigheten Oxnabben 14, då 

det inte finns något särskilt skäl som styrker denna möjlighet. Planhandlingarna 

har omarbetats utifrån det. Planförslaget kommer inte längre att ta naturmark i 

anspråk. Det innebär att naturmarken kan fortsätta användas som idag och 

allmänhetens tillgänglighet till stranden bedöms inte förändras.  
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Detta planförslag innebär endast en utökning av utnyttjandegraden från 25% till 

30% inom fastigheten Oxnabben 14 och strandskyddet kommer endast att 

upphävas inom nuvarande tomtmark. De övriga planbestämmelserna som finns 

på den underliggande planen kommer fortsättningsvis vara detsamma.  

Övriga synpunkter noteras.  

 

____________________ 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning  

Detaljplan för fastigheten Oxnabben 14  
Hovmantorps samhälle 

Lessebo kommun 

Kronobergs län 

 

Denna checklista utgör underlag för att bedöma behovet av en 
miljökonsekvensbeskrivning samt för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan 

som behöver beskrivas. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs 
detaljplanearbetet kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste 

omvärderas.  

Planens syfte:  

Ägaren till fastigheten Oxnabben 14 vill pröva möjligheten att ändra 
utnyttjandegraden från 25% till 30% med anledning av att detaljplanen ställer 

krav på 1-plansbyggnader och fastighetens beskaffenhet. Syftet är att uppföra 
en garagebyggnad på fastigheten. De övriga planbestämmelserna som finns på 

den underliggande planen kommer fortsättningsvis vara detsamma.  
 

Förändringar i samband med ny detaljplan  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Förändrad 

markanvändning?  

 X För fastigheten Oxnabben 14 blir 

det likande markanvändning som 

tidigare, bostadsändamål. 

Ökad exploatering?  X  Byggrätten för Oxnabben 14 är 

idag 25% och skulle efter 

planändringen blir 30%. 

Behov av 

följdinvesteringar?  

 X  

Krav på ändringar av 

omgivande 

markanvändning?  

 X  

Medför detaljplanen så 

negativa effekter att 

förebyggande åtgärder 

eller 

kompensationsåtgärder 

behöver vidtas?  

 X  
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Gällande regleringar och skyddsvärden  

Synpunkter Påverka

n/ 

ja 

Ingen 

påverka

n/ 

nej 

Kommentarer 

Riksintressen: 3‐4 kap 

MB 

 X Berörs ej.  

Natura 2000   X  

Höga naturvärden 

(naturvårdsprogram, 

nyckelbiotop)  

 X Planområdet omfattas inte av några 

höga naturvärden enligt 

naturvårdsprogram och det finns inga 

inventerade nyckelbiotoper i området. 

Inga värdefulla naturvärden berörs. 

Ekologiskt känsliga 

områden  

 X  

Fornlämningar, 

byggnadsminne  

 X  

Strandskydd, 

vattendrag 

X  I detaljplanen från 2013 har 

strandskyddet upphävts för all 

kvartersmark. Strandskyddet 

återinträder dock när en ny detaljplan 

upprättas. Då utnyttjandegraden utökas 

i samband med denna detaljplan 

kommer strandskyddet att upphävas för 

samma yta som tidigare.  

 

Rottnen är en ytvattentäkt för Lessebo 

kommun och omfattas av 

skyddsföreskrifter. Planområdet ligger i 

den inre skyddszonen för vattentäkten.  

Öp/föp/Dp  X Översiktsplanen för Lessebo kommun 

(2018) pekar ut det aktuella 

planområdet som ”Befintliga bostäder”. 

Planförslaget följer översiktsplanens 

intentioner och därmed motiverar vidare 

exploatering i området.  

Kräver detaljplanens 

genomförande eller 

föreslagna 

verksamheter anmälan 

eller tillstånd enligt mb? 

 X  
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Miljöeffekter  

Synpunkter Påverka

n/ 

ja 

Ingen 

påverka

n/ 

nej 

Kommentarer 

Mark   X  

Luft och klimat   X Inga miljökvalitetsnormer antas 

överskridas pga detaljplanen.  

Vatten   X Inga miljökvalitetsnormer antas 

överskridas pga detaljplanen. 

Planområdet ansluts till det kommunala 

spill ledningsnätet. Dagvatten bör även 

ordnas så att det lokalt tas omhand.  

 

Planområdet ligger inom inre 

vattenskyddsområdet för 

ytvattentäkten Rottnen, vilket medför 

att gällande restriktioner ska följas.  

 

Det finns inga misstänkta föroreningar 

inom planområdet. 

Vegetation  X   

Djurliv   X Inga områden som av Skogsstyrelsen klassas 
som nyckelbiotoper, sumpskogar eller 
utpekade värdefulla naturvärden som berörs. 

Landskapsbild/stadsbild   X Exploateringen bedöms vara begränsad.   

Miljöpåverkan på 

omgivningen  

 X Exploateringen bedöms vara av 

småskalig karaktär och bedöms inte 

medföra någon miljöpåverkan på 

omgivningen.  

Strider planen mot 

uppsatta MKN (5 kap 

MB) eller andra 

riktvärden?  

 X Det finns inget som indikerar på att 

uppsatta miljökvalitetsnormer riskerar 

att överskridas vid genomförandet av 

planen.  

Behöver åtgärder 

vidtas för att hantera 

dagvatten? 

 X Dagvattnet från fastigheten tas om 

hand lokalt genom infiltration. För att 

säkra denna omhändertagande av 

dagvatten har en planbestämmelse ”b3” 

lagts in i plankartan som reglerar att 

maximalt 60% av fastighetsarean får 

hårdgöras. 

Grundvatten, ytvatten, 

avrinningsområden 

 X Bedöms inte påverkas negativt då 

dagvatten ska fördröjas lokalt inom 

planområdet.  
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Hälsoeffekter  

Synpunkter Påverka

n/ 

ja 

Ingen 

påverka

n/ 

nej 

Kommentarer 

Utsläpp   X  

Vibrationer   X  

Buller   X Genom detaljplaneförslaget kommer det 

inte att bli högre bullernivåer.  

Ljus   X  

Säkerhet (innebär 

planens genomförande 

risker som explosion, 

brand, strålning, farligt 

gods etc?)  

 X Detaljplanen medger ingen användning 

som bidrar till risk för säkerheten i 

området.  

Otrygga miljöer skapas  X  

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Främjar planen en hållbar resursanvändning?  

Synpunkter Påverka

n/ 

ja 

Ingen 

påverka

n/ 

nej 

Kommentarer 

Mark & 

vattenanvändning  

 X Området är redan ianspråktaget.  

Naturresurser   X  

Transportrörelser  X  

Rekreation och rörligt 

friluftsliv  

 X Inget sådant området berörs.  

Trafikmiljö, närmiljö för 

boende inom området  

 X  

Kulturmiljö, och 

kulturhistoriska värden  

 X Inga kända kulturvärden finns inom 

planområdet. 

Parkeringsmöjligheter  X Parkering löses på egna fastigheten.  

 

Miljökvalitetsmål  

Synpunkter 

 

Påverka

n/ 

ja 

Ingen 

påverka

n/ 

nej 

Kommentarer 

1. Begränsad 

klimatpåverkan  

 X Planens genomförande bedöms inte 

innebära en betydande miljöpåverkan 

som väsentligt påverkar på ett sådant 

sätt att det inte på ett enkelt sätt kan 
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överblickas eller åtgärdas. Istället för 

att bara exploatera ny mark tas genom 

planförslaget redan exploaterad mark i 

anspråk.  

2. Frisk luft   X  

3. Bara naturlig 

försurning  

 X  

4. Skyddande ozonskikt   X  

5. Säker strålmiljö   X  

6. Ingen övergödning   X  

7. God bebyggd miljö   X  

8. Grundvatten av god 

kvalitet  

 X  

9. Myllrande våtmarker   X  

10. Levande skogar  X  

11. Ett rikt 

odlingslandskap  

 X  

 

Slutsats om utredningsbehov och avgränsning  

Planförslaget innebär ingen större förändring i hur området kommer användas i 

förhållande till dagens läge. I realiteten är fastigheten Oxnabben 14 redan idag 

ianspråktaget av den verksamhet som planförslaget syftar till och konsekvenserna av 

förändringen får därför anses vara mycket små. Konsekvenserna av att byggrätten 

justeras blir även att förutsättningarna för att bebygga fastigheten Oxnabben 14 

förbättras, vilket innebär att en nybyggnation kan få större byggrätt än vad befintlig 

detaljplan medger. Planområdet berörs av utökat strandskydd från Rottnen. Planområdet 

ligger också inom den inre skyddszonen för Hovmantorps vattentäkt, vilket medför att 

hänsyn måste tas vid exploatering. Planförslaget bedöms inte bidra till några större 

negativa konsekvenser. Detaljplanen följer intentionerna i gällande översiktsplan. En 

MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt Miljöbalken kommer inte att upprättas 

eftersom planen inte innebär någon betydande påverkan på miljö, hälsa, hushållning av 

mark och vatten. Det finns inga fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GID-

databas. Det finns inte heller områden med som av Skogsstyrelsen klassas som 

nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden berörs. 

 

Kommunens ställningstagande  

Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 

 
 

2021-09-07 
Sayf Noel 
Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Lessebo kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-19

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 174 Dnr 2020/359-4.3.3 
 

Antagande av detaljplan för del av 
Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3, 
Strandtorget) 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta ändring av 
detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3). 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet är beläget söder om Hovmantorps centrala delar. I 
väster gränsar området till kv. Stranden, i norr till sjön Rottnen, i 
öster till kv. Linnebäck och Nygatan samt i söder till Strandgatan.  
 
Lagstöd  
Detaljplanen handläggs med ett begränsat förfarande enligt 5 kap 
Plan- och bygglagen (PBL).  
PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en detaljplan”. 
 
Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att omplacera ett markreservat (u-område 
– avsett för ledningar under mark) som inte ligger där befintliga 
ledningar ligger inom markerat området på gällande detaljplan och 
fastigheten Linnebäck 3. Ledningsomläggning har gjorts på 
fastigheten och ledningarna har dragits på annat håll, vilket innebär 
att u-området fyller inte längre någon funktion. Ändringen innebär 
även att delar av prickmarken som u-området berör tas bort. 
Ändringen bedöms följa gällande detaljplans syfte. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen tog beslut 2021-06-08 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ändring av 
detaljplan för det utpekade området. Planförslaget överensstämmer 
med Lessebo kommuns ÖP, antagen 2018. Planen har handlagts som 
ett begränsat förfarande, vilket innebär att detaljplanen kan antas 
direkt, om alla sakägare ger sitt samtycke under samrådet.  
 
Planförslaget har varit föremål för samråd och under samrådet gavs 
statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra 
som berörs möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsredogörelse har 
sammanställts efter samrådet och yttrandena föranledde inga 
ändringar av planhandlingarna. Samtliga sakägare har givit sitt 
samtycke och ingen har motsagt sig ändringen, vilket innebär att det 
inte längre finns någon möjlighet att lämna synpunkter på denna 
detaljplan. Någon granskning av detaljplanen kommer därmed inte 
att ske.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-19

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-08 § 117 
Plankarta 2021-09-16 
Planbeskrivning 2021-09-16 
Samrådsredogörelse 2021-09-16 
Tjänsteskrivelse 2021-09-20 
 

286



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 117 Dnr 2021/102-4.2.2 
 

Ändring av detaljplan för del av 
Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3), 
Hovmantorp 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
anta ändring av detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3). 

 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet är beläget söder om Hovmantorps centrala delar. I 
väster gränsar området till kv. Stranden, i norr till sjön Rottnen, i 
öster till kv. Linnebäck och Nygatan samt i söder till Strandgatan.  
 
Lagstöd  
Detaljplanen handläggs med ett begränsat förfarande enligt 5 kap 
Plan- och bygglagen (PBL).  
PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en detaljplan”. 
 
Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att omplacera ett markreservat (u-område 
– avsett för ledningar under mark) som inte ligger där befintliga 
ledningar ligger inom markerat området på gällande detaljplan och 
fastigheten Linnebäck 3. Ledningsomläggning har gjorts på 
fastigheten och ledningarna har dragits på annat håll, vilket innebär 
att u-området fyller inte längre någon funktion. Ändringen innebär 
även att delar av prickmarken som u-området berör tas bort. 
Ändringen bedöms följa gällande detaljplans syfte. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen tog beslut 2021-06-08 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ändring av 
detaljplan för det utpekade området. Planförslaget överensstämmer 
med Lessebo kommuns ÖP, antagen 2018. Planen har handlagts som 
ett begränsat förfarande, vilket innebär att detaljplanen kan antas 
direkt, om alla sakägare ger sitt samtycke under samrådet.  
 
Planförslaget har varit föremål för samråd och under samrådet gavs 
statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra 
som berörs möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsredogörelse har 
sammanställts efter samrådet och yttrandena föranledde inga 
ändringar av planhandlingarna. Samtliga sakägare har givit sitt 
samtycke och ingen har motsagt sig ändringen, vilket innebär att det 
inte längre finns någon möjlighet att lämna synpunkter på denna 
detaljplan. Någon granskning av detaljplanen kommer därmed inte 
att ske.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 
Plankarta 2021-09-16 
Planbeskrivning 2021-09-16 
Samrådsredogörelse 2021-09-16 
Tjänsteskrivelse 2021-09-20 
Beslut SBNAU 2021-10-01 § 91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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2021-09-16 

Dnr: SBN 2021/102 

Dnr: KS 2020/359 

Antagandehandling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN september 2021 

 
 

Ändring av detaljplan för del av Hovmantorp 
5:1 (Linnebäck 3), Hovmantorps samhälle, 
Lessebo kommun, Kronobergs län 
 

 

 
Figur 1 – Orienteringskarta med planområdet markerat med gul skraffering. 

 

  

Gräns för gällande 

detaljplan, antagen 

2016-10-24   

laga kraft 2016-11-19 

Gräns för kvartersmark 

Område som omfattas 

av ändring av detaljplan 
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Tillägg till planbeskrivningen 

Inledning 

Om en detaljplan behöver kompletteras eller ändras men att huvudsyftet fortfarande är 

detsamma går det att tillämpa ”ändring av detaljplan”. Bestämmelser kan då läggas till 

eller tas bort. De ursprungliga planhandlingarna gäller fortfarande och ska läsas 

tillsammans med tillkommande ändringar.  

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en 

plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt 

den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka 

konsekvenserna blir när planen genomförs. Plankartan är den handling som är juridiskt 

bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark, kvartersmark 

(privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till grund för 

kommande bygglovsprövning. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen 

rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan för att avgöra 

om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller inte. Om 

kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Planhandlingar 

Till ändringen av detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plankarta med nya bestämmelser 

• Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning  

• Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns på samhällsbyggnadsförvaltning 

Handlingarna läses tillsammans med planhandlingarna för den underliggande detaljplan: 

• Plankarta med bestämmelser, laga kraft 2016-11-19  

• Plan- och genomförandebeskrivning, laga kraft 2016-11-19  

• Ursprunglig plankarta med ändring, laga kraft 2020-06-30 

• Ursprunglig planbeskrivning med ändring, laga kraft 2020-06-30 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att omplacera ett markreservat (u-område - avsett för 

ledningar under mark) som inte ligger där befintliga ledningar ligger inom markerat 

område på gällande detaljplan och fastigheten Linnebäck 3. Ledningsomläggning har 

gjorts på fastigheten och ledningarna har dragits på annat håll, vilket innebär att u-

området fyller inte längre någon funktion. Ändringen innebär även att delar av 

prickmarken som u-området berör tas bort. Ändringen bedöms följa gällande detaljplans 

syfte.  
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Planprocessen 

Planarbetet hanteras genom ett begränsat standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). Detta innebär att planen först genomgår ett samråd och vid ett 

godkännande i samrådsskedet går planen direkt till antagande. Det innebär att berörda 

endast har möjlighet att yttra sig vid ett tillfälle, alltså under samråd. Om 

samrådskretsen har godkänt förslaget till detaljplan ska kommunen sammanställa ett 

granskningsutlåtande som ska innehålla information om att samrådskretsen godkänt 

förslaget samt synpunkter från samrådet. Slutligen beslutas om att anta detaljplanen och 

den vinner laga kraft tidigast tre veckor efter beslutet.  

 

 

 

 

Figur 2 – Processen vid begränsat förfarande. 

Plandata 

Läge, areal och markägande 

Planområdet är beläget söder om Hovmantorps centrala delar. I väster gränsar området 

till kv. Stranden, i norr till sjön Rottnen, i öster till kv. Linnebäck och Nygatan samt i 

söder till Strandgatan. Ändring av detaljplan sker inom fastigheten Linnebäck 3 som 

omfattar 1 693 kvadratmeter och planändringen omfattar cirka 152 m2 av fastigheten 

Linnebäck 3. Fastigheten Linnebäck 3 har tidigare ägts av kommunen men har nu sålts 

och är i privat ägo.  

Figur 3 – Den underliggande detaljplanen med röd markering som visar aktuellt område för ändring.  

Antagande Laga kraft

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Förslaget godkänns i samrådet 
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Tidigare ställningstaganden 

Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2021-06-08 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

upprätta en ändring av detaljplan för det utpekade området.  

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan antagen 2018 pekar ut det aktuella planområdet som ”framtida 

bostäder med komplement”. Planändringen följer intentionerna i översiktsplanen.  

Detaljplan 

Figur 4 – Gällande detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Strandtorget), lagakraftdatum 2016-11-19 

Gällande detaljplan för aktuellt område är ”Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 

(Strandtorget)”, lagakraftvunnen den 19 november, 2016. I gällande detaljplan är 

fastigheten Linnebäck 3 planlagt som kvartersmark för bostadsändamål. Detaljplanen 

har tio (10) års genomförandetid vilket innebär att genomförandetiden inte gått ut än. En 

detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon 

fastighetsägare som berörs motsätter sig detta, enligt 4 kap. 39 §, Plan- och bygglagen 

(2010:900). Fastighetsägare till fastigheten Linnebäck 3 är ensam ägare av marken för 

planförslaget och därav finns inga motsättningar till ändringen av detaljplanen. Berörd 

fastighetsägare är överens om att gällande detaljplan ska ändras även om 

genomförandetiden för gällande detaljplan inte gått ut ännu.  

 

Lessebo kommun har tidigare under år 2019 genomfört en ändring i den ursprungliga 

detaljplanen för fastigheten Linnebäck 3 som fick laga kraft den 30 juni, 2020. 

Ändringen syftade till att anpassa planen till rådande förhållanden så att fastigheten 

Linnebäck 3 blir mer funktionell för byggnation.  
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Figur 5 – Utdrag ur gällande detaljplan för Strandtorget, lagakraftvunnen 2016-11-19, inkl. ändring, 

lagakraftvunnen 2020-06-30 

Den gällande detaljplanen är utformad med särskild hänsyn till buller, översvämning, 

geoteknik och miljökvalitetsnormer avseende luft- och vattenföroreningar. Ändringen 

gäller jämsides med den gällande detaljplanen. Fastigheten Linnebäck 3 omfattas av 

både en detaljplan och en ändring av detaljplan och planerna ska därför läsas 

tillsammans jämsides med denna planändring.  

Strandskydd 

För sjön Rottnen gäller ett utökat strandskydd på 200 meter. I den gällande detaljplanen 

är strandskyddet upphävt inom berörda delar av kvartersmark och tekniska anläggningar 

samt inom användningsändamålet GCM-väg och lokalgata (allmän platsmark). 

Strandskyddet gäller dock inom all naturmark.  

Planändringsområdet ligger inom strandskyddat område men då det görs en ändring av 

befintlig detaljplan genom tillägg så återinträder inte strandskyddet på redan upphävd 

kvartersmark. Ett nytt beslut om upphävande av strandskyddet krävs därför inte för 

aktuellt planområde så länge gällande detaljplan kvarstår. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Ändringen i planen medför inga förändringar i markanvändningen gentemot dagens 

förhållanden och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Ändringen 

bedöms inte heller bidra till några större negativa konsekvenser. Inga fasta 

fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS-databas, eller områden som av 

Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden berörs. Den 

planändring som föreslås genomföras är begränsad i både yta och berörda 

bestämmelser. Ändringen ligger också i linje med intentionerna i översiktsplanen och i 

gällande detaljplan så därför är bedömningen att ändringen är en mindre ändring. 

Områdets karaktär så som den är beskrivningen i gällande detaljplan bedöms inte heller 

förändras negativt. Kommunen anser därför inte att någon miljöbedömning behöver 

göras för planändringen.  
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Vägar och trafik 

Inga förändringar av nuvarande vägnät föreslås.  

PLANÄNDRING 

Nedanstående bilder visar hela detaljplanekartan hur den såg ut före ändringarna och 

hur den ser ut efter ändringarna.   

Figur 6 – Kartan till vänster visar ett utsnitt av hur planområdet såg ut före ändringarna. Kartan till höger 

visar ett utsnitt av hur planområdet ser ut efter ändringarna.  

Ändringar och konsekvenser 

I den centrala delen av fastigheten Linnebäck 3 är marken belagd med byggnadsförbud 

genom så kallad prickmark, vilket betyder att marken inte får förses med byggnad. Den 

punktprickade marken som föreslås utgå tolkas vara en del av det u-område som aldrig 

har blivit använt enligt de planer som var aktuella i samband med den gällande 

detaljplanen. Då u-området inte har utnyttjats bedöms varken borttagandet av detta samt 

punktprickad mark påverka den gällande planens syfte eller intentioner i övrigt. Därför 

bedömer kommunen att u-området inte längre fyller något syfte och är möjligt att ta bort 

från detaljplanen. Detta säkerställer en god och effektiv användning av fastighetens 

mark för framtiden och därmed ökade utvecklingsmöjligheter för fastighetsägaren.  

Punktprickad mark med tillhörande u-områden lämnas kvar på de ytor där det i 

dagsläget finns ledningar samt längs med fastighetsgränser eller gata. Övriga 

planbestämmelser gäller oförändrade.  
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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 

Planförfarande  

Ändringen upprättas enligt reglerna för begränsat förfarande enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande 

Samråd (SBN) augusti 2021 

Antagande (SBN) oktober 2021 

Antagande (KS) november 2021 

Laga kraft  november 2021 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 

initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren. 

Ansvarsfördelning  

Lessebo kommun bekostar upprättandet av ändringen av detaljplanen. Inom 

kvartersmark svarar fastighetsägaren för exploateringen.  

Huvudmanskap 

Ingen mark inom planändringen ägs av kommunen eller omfattas av kommunalt 

huvudmannaskap.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsägare 
Linnebäck 3 är en enskild fastighet.  

 
Fastighetsbildning 
Fastighetsindelningen är redan klar och påverkas inte av planändringen.  

 

Skulle fastighetsbildning bli aktuellt är det upp till fastighetsägaren att ansöka om och 

bekosta erforderlig fastighetsbildning.  
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Ledningsrätt  
Inom planområdet finns ledningsrätt för underjordisk spill- och dagvattenledning samt 

en elkraftledning som tillhör E.ON (akt: 0761–2017/5.1, Last, Ledningsrätt, Spillvatten 

och dagvatten) som påverkas av ändringen av detaljplan.  

Planändringen möjliggör att befintlig ledningsrätt endast behöver omplaceras/ändras 

och fortsatt kan tjäna sitt syfte. Ansökan om omprövning av ledningsrätten har den 22 

juni 2021 skickats in till Lantmäteriet och fått diarienummer G21378. Lessebo kommun 

ansvarar för att ledningsrätt söks. 

Vid behov av att flytta eller på annat sätt förändra förutsättningarna för områdets vatten 

eller elledningar så ska detta bekostas av initierande part, om inget annat avtalas.  

Inom planområdet har E.ON markförlagd lågspänningskabel i osäkert läge. Kablarnas 

exakta läge måste säkerställas innan markarbetet påbörjas. För elledning i mark får 

byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade 

instruktioner uppföras på närmare än 3 meter från markkabeln. Inte heller får utan 

ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför 

markkabeln så att reparation och underhåll försvåras.  

Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 
Planändringen bekostas av Lessebo kommun. Genomförandet av planändringen innebär 

inga intäkter för kommunen. För den enskilde fastighetsägaren innebär planändringen 

en möjlighet att utveckla fastigheten och därmed dess värde.  

Administrativa frågor 

Genomförandetiden för underliggande detaljplan kvarstår vilket innebär att den 

återstående genomförandetiden även ska gälla för de planbestämmelser som 

planändringen avser och kräver inte något särskilt beslut. På detta sätt undviks att olika 

genomförandetider gäller för samma område. Den kvarvarande genomförandetiden för 

den ursprungliga planen ska användas. För aktuell planändring innebär detta att 

genomförandetiden motsvarar den tid av 10 år som kvarstår från datum 2016-11-19 och 

gäller framåt. Inga inlösens- eller ersättningskostnader bedöms uppstå. Fastighetsägaren 

till Linnebäck 3 har godkänt planändringen, trots att planens genomförandetid ännu inte 

löpt ut.  

Medverkande tjänstemän 

Planändringen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  
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ÄNDRING AV DETALJPLAN
PLANBESTÄMMELSER SOM UTGÅR

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGNADE

      Marken får inte förses med 
 byggnad tas bort

        U Marken ska vara tillgänglig för 
 allmänna underjordiska ledningar
 tas bort.  

 Område över ändring av detaljplan

Planbestämmelser ändrade i denna 
planändring i både röd och blå färg.

 
 
 

Inom rödmarkerat område 
tas u-området bort. Inom 
blåmarkerat område tas 
tillhörande prickmark bort.

LESSEBO KOMMUN

BILAGA: Plankarta
2021-09-16
Dnr: SBN 2021/102
Dnr: KS 2020/359
Antagandehandling

Det område som berörs 
av planändringen är 
markerad med röd linje.

Ändring av detaljplan för del av Hovmantorp 5:1

 

 Diarienummer: SBN 2021/102

 Planförfattare 
 Sayf Noel
 Lessebo kommun, Kronobergs län

(Linnebäck 3), Hovmantorps samhälle

Samråd: 2021-08-23

 Upprättad: 2021-06-16

Antagande: 2021-10 -08

Laga kraft:   

 Diarienummer: KS 2020/359

 Reviderad: 2021-09-16
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2021-09-16 

Dnr: SBN 2021/102 

Dnr: KS 2020/359 

Antagandehandling 
 

 

 

 

Samrådsredogörelse 
Ändring av detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 
(Linnebäck 3), Hovmantorp, Lessebo kommun, 
Kronobergs län 
 

Planområdets lokalisering 
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2. Samrådets genomförande 
Förslaget till ändring av detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3), har 

varit ute på samråd under perioden 24:e augusti till och med 14:e september. 

Efter samrådet ska de synpunkter som har kommit in under yttrandetiden 

sammanställas i en samrådsredogörelse. I redogörelsen gör kommunen ett 

ställningstagande till eventuella ändringar.  

3. Detaljplanens genomförande 
Ändring av detaljplanen handläggs med ett begränsat standardförfarande i 

enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900), vilket innebär att detaljplanen 

kan antas direkt, om alla sakägare ger sitt samtycke under samrådet.  

I övrigt har inga synpunkter inkommit som föranleder några större ändringar av 

planhandlingarna. Samtliga sakägare har givit sitt samtycke och ingen har 

motsagt sig ändringen, vilket innebär det att det inte längre finns någon 

möjlighet att lämna synpunkter på denna detaljplan. Någon granskning av 

detaljplanen kommer därmed inte att ske. 

4. Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under samrådstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 9 yttranden. 

Inkomna yttrande redovisas och kommenteras nedan.  

5. Inkomna synpunkter 

1. Länsstyrelsen 

LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTADE SYNPUNKTER 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget. Ändringen berör inga 

överprövningsfrågor eller får några negativa konsekvenser för övriga allmänna 

intressen. Ändringen har gjorts för att anpassa till befintliga förhållanden och 

bedöms följa den gällande detaljplans syfte. 

Länsstyrelsen konstaterar att den formella hanteringen är korrekt genomförd. Till 

den ursprungliga plankartan och planbeskrivningen har tillägg och ändringar 

tydligt redovisats.  

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet är att omplacera ett markreservat (u-område-avsett för ledningar under 
mark) som inte ligger där befintliga ledningar ligger inom markerat område på 

gällande detaljplan och fastigheten Linnebäck 3. Ledningsomläggning har gjorts 
på fastigheten och ledningarna har dragits på annat håll, vilket medför att u-
området fyller inte längre någon funktion. Ändringen innebär även att delar av 

prickmarken som u-området berörs tas bort.  
 

KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIAGRE PLANLÄGGNING 

Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget stämmer överens med intentionerna i 
gällande översiktsplanen antagen 2018. Här pekas det aktuella planområdet ut 
som ”framtida bostäder med komplement”.  
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Gällande detaljplan som vann laga kraft 2016 är planlagd för bostadsändamål. 

Genomförandetiden går ut år 2026. För fastigheten Linnebäck 3 har det även 
tidigare, år 2020, gjorts en ändring av detaljplanen.  
 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

2. Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra mot föreslagen detaljplan.  
 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

3. E.ON 

Inom området har E.ON markförlagd lågspänningskabel i osäkert läge, se bifogad 
karta.  
 

Kablarnas exakta 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 markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens 

medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att 

reparation och underhåll försvåras.  
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KOMMUNENS KOMMENTAR  

Upplysningen beaktas och arbetas in i planbeskrivningen.  

4. Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Genomförandetid 

Linnebäck 3 ägs numera inte av kommunen och då krävs fastighetsägarens 

godkännande av ändring då genomförandetiden ej har löpt ut. Det framgår inte 

av planbeskrivningen att ägare till Linnebäck 3 har godkänt ändringen.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Text om genomförandetid har reviderats. Ägare till fastigheten Linnebäck 3 är 

överens om att gällande detaljplan ska ändras även om genomförandetiden för 

gällande detaljplan går ut år 2026.  

5. Skogsstyrelsen  

Skogsstyrelsen har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller 

någon ytterligare information att tillföra som har bäring på detta.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

6. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på planförslaget.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

7. Region Kronoberg  

Region Kronoberg har inget att erinra.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

8. Villaägarna Kronoberg 

Den ändrade detaljplanen innebär som ändringar som inte har så stora 

påverkan. För den enskilde fastighetsägaren innebär planändringen en möjlighet 

att utveckla fastigheten och därmed dess värde vilket är positivt. Villaägarna 

Kronoberg tillstyrker den ändrade detaljplanen.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

9. Fastighetsägare till Stranden 1 

I ett första skede informerade Lessebo kommun om att det skulle bli 3–4 

fastigheter (bostäder) på det tidigare s.k. Strandtorget.  

För att få plats med denna då preliminära planlösning hade den tidigare 

befintliga lokalgatan med tillhörande vändplan, i väster och norr utmed kvarteret 

Stranden tagits bort och ersatts med en betydligt smalare GC-väg. Vändplanen 

var helt borttagen. Detta medförde att åtkomligheten till fastigheterna Stranden 
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1 och 2 försämrades avsevärt eller helt togs bort om bilkörning på GC-vägen inte 

tillåts. Detta påpekade jag redan, vid den aktuella samrådsrundan. Då lovades 

muntligen att GC-vägen skulle breddas utmed kvarteret Stranden. 

Jag menar att det med nuvarande planlösning inte går att med bil, bil och 

släpp/båttrailer/husvagn, komma in till min infart på nordöstra hörnet av 

Stranden 1, vilket ju inte varit något problem tidigare. När det nu verkar bli bara 

en fastighet med en storlek på hela 1693 m2 har ju hela anledningen med en 

utrymmesfrämjande smal GC-väg fallit.  

Jag yrkar därför på att Lessebo kommun utnyttjar denna förmodligen sista 

möjlighet att undanröja uppkomna problem. Mitt förslag är att ny byter en del av 

de cirka 152 m2 (som nu fastigheten Linnebäck 3 kommer att kunna disponera 

fritt) mot ett markområde för bredare avslut på GC-vägen i nordväst för att 

möjliggöra åtkomst till fastigheterna Stranden 1 och 2. Lessebo kommun skulle 

därmed förmodligen få tre nöjda fastighetsägare istället för endast en. Med 

förhoppning om att Lessebo kommun förstår värdet av detta yrkande.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Synpunkterna noteras. Lokalgatan och GCM-vägen i den norra och västra delen 

av planförslaget berörs inte av genomförande av planändringen eftersom det 

ligger utanför aktuella kvartersmark. Det finns därför inte möjlighet med denna 

form av planläggning att introducera nya gränser eller områden i planen.  

 

_________________ 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-19

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 175 Dnr 2020/317-4.2.2 
 

Detaljplan för Sågverket 5- Granskning 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har 
något att erinra på förslaget till detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i den västra delen av Lessebo samhälle, väster 
om Brogatan och innefattar den kommunala vägen Hyvelvägen. Öster 
om planområdet ligger järnvägsspåret (Kustt till kustbanan). 
Planområdets areal är 4,8 hektar.  
 
Ansökan om planbesked för fastigheterna Sågverket 2, 5 och 6 inkom 
2020-11-25 från Bakers AB i Lessebo. Syftet med detaljplanen är att 
pröva en större sammanhängande industrifastighet inom 
kvartersmark för industri som i gällande detaljplan delas av en 
kommunal väg, Hyvelvägen. Planförslaget innebär att mark som i 
gällande detaljplan är allmän platsmark, gata eller torg, får tas i 
anspråk för industriändamål. För att möjliggöra ett förvärv måste 
gällande detaljplan ändras.  
 
Utöver detta är syftet också att återställa den kommunala vägen för 
att säkerställa allmänhetens tillgång till skogsområdet norr om 
planområdet och sjön Öjen. Detaljplaneförslaget innebär främst 
administrativa ändringar då planen till stor del anpassas till redan 
gällande markförhållanden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-10-08 att sända ut 
planförslaget för granskning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Underrättelse om granskning, 2021-10-11  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-09-07  
Plankarta, 2021-09-07  
Samrådsredogörelse, 2021-09-07 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-10-11

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Granskningsyttrande gällande detaljplan för 
Sågverket 5 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att man inte har 
något att erinra på förslaget till detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i den västra delen av Lessebo samhälle, 
väster om Brogatan och innefattar den kommunala vägen 
Hyvelvägen. Öster om planområdet ligger järnvägsspåret (Kustt till 
kustbanan). Planområdets areal är 4,8 hektar.  
 
Ansökan om planbesked för fastigheterna Sågverket 2, 5 och 6 
inkom 2020-11-25 från Bakers AB i Lessebo. Syftet med 
detaljplanen är att pröva en större sammanhängande 
industrifastighet inom kvartersmark för industri som i gällande 
detaljplan delas av en kommunal väg, Hyvelvägen. Planförslaget 
innebär att mark som i gällande detaljplan är allmän platsmark, 
gata eller torg, får tas i anspråk för industriändamål. För att 
möjliggöra ett förvärv måste gällande detaljplan ändras.  
 
Utöver detta är syftet också att återställa den kommunala vägen för 
att säkerställa allmänhetens tillgång till skogsområdet norr om 
planområdet och sjön Öjen. Detaljplaneförslaget innebär främst 
administrativa ändringar då planen till stor del anpassas till redan 
gällande markförhållanden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-10-08 att sända ut 
planförslaget för granskning. 
 
Beslutsunderlag 
Underrättelse om granskning, 2021-10-11  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-09-07  
Plankarta, 2021-09-07  
Samrådsredogörelse, 2021-09-07 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-10-11

 

 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
 
 
 
 
 

345



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 119 Dnr 2021/11-4.2.2 
 

Ny detaljplan för Sågverket 5 m.fl. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplaneförslaget 
på granskning. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet är beläget i den västra delen av Lessebo samhälle, väster 
om Brogatan och innefattar den kommunala vägen Hyvelvägen. Öster 
om planområdet ligger järnvägsspåret (Kust till kustbanan). I 
nordväst gränsar området till sjön Öjen, i söder av ytterligare 
industrifastigheter och i nordöst övergår sedan landskapet till 
skogsmark som utgörs av allmän platsmark och ägs av Lessebo 
kommun. Planområdets areal är 4,8 hektar.  
 
Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL).  
PBL 5 kap. 18–25 §§ ”Granskning”. 
 
Detaljplanens syfte 
Ansökan om planbesked för fastigheterna Sågverket 2, 5 och 6 inkom 
2020-11-25 från Bakers AB i Lessebo. Syftet med detaljplanen är att 
pröva en större sammanhängande industrifastighet inom 
kvartersmark för industri som i gällande detaljplan delas av en 
kommunal väg, Hyvelvägen. Planförslaget innebär att mark som i 
gällande detaljplan är allmän platsmark, gata eller torg, får tas i 
anspråk för industriändamål. För att möjliggöra ett förvärv måste 
gällande detaljplan ändras. 
Utöver detta är syftet också att återställa den kommunala vägen för 
att säkerställa allmänhetens tillgång till skogsområdet norr om 
planområdet och sjön Öjen. Detaljplaneförslaget innebär främst 
administrativa ändringar då planen till stor del anpassas till redan 
gällande markförhållanden.  
 
Bakgrund 
Detaljplanen har varit på samråd 18:e maj – 8:e juni 2021 (3 veckor). 
Under samrådstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 9 
yttranden. Planförslaget har så långt möjligt tagit hänsyn till inkomna 
synpunkter och förbättrats utan att förändra själva ursprungstanken 
med förslaget.  
 
Förenlighet med översiktsplanen 
Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed 
motiverar vidare exploatering i området. Detaljplanens 
genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-08

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2021-09-07 
Plankarta 2021-09-07 
Samrådsredogörelse 2021-09-07 
Tjänsteskrivelse 2021-09-17 
Beslut SBNAU 2021-10-01 § 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beslutsexpediering 
Berörda sakägare  
Berörda nämnder och styrelser  
EON  
Lantmäteriet  
Trafikverket  
Länsstyrelsen  
Region Kronoberg
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2021-10-11 
Dnr: SBN 2021/11 

Granskningshandling 
 

 
Lessebo kommun 365 31 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 

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

 

Detaljplan för Sågverket 5 m.fl, 

Lessebo kommun, Kronobergs län  
 

 
Översiktskarta med planområdet markerat med rött.  
 

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för fastigheten 

Sågverket 5 m.fl, Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Förslaget 

skickas nu ut på granskning och granskningstiden är från och med 

måndag den 11 oktober 2021 till och med fredag den 29 oktober 

2021 (3 veckor). Fastighetsägare ansvarar för att underrätta 

hyresgäster, bostadsrättsinnehavare, arrendatorer och andra 

inneboende på fastigheten om innehållet i denna inbjudan till 

samråd. Om er fastighet överlåtits till en ny ägare ombeds ni 

förmedla denna information. 

Anledning till detta brev 

Du får detta brev då din fastighet berörs av ett förslag till ny 

detaljplan. 

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan kan förstås som ett juriskt bindande dokument mellan 

kommun, stat, markägare, grannar och andra berörda. En detaljplan 

innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den 

ska användas till. Syftet är att göra avvägningar mellan allmänna 

och enskilda intressen för att nå en god helhetslösning. Planen 
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ligger som grund för beslut om till exempel bygglov. En detaljplan 

gäller till dess att den upphävs eller täcks över av en ny.  

Lagstöd 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 

och bygglagen (PBL 2010:900).  PBL 5 kap. 18-25§§ 

”Granskning”.  

Läge  

Planområdet är beläget i den västra delen av Lessebo samhälle, 

väster om Brogatan och innefattar den kommunala vägen 

Hyvelvägen. Öster om planområdet ligger järnvägsspåret (Kustt till 

kustbanan). Planområdets areal är 4,8 heltar.  

Syfte  

Ansökan om planbesked för fastigheterna Sågverket 2, 5 och 6 

inkom 2020-11-25 från Bakers AB i Lessebo. Syftet med 

detaljplanen är att pröva en större sammanhängande 

industrifastighet inom kvartersmark för industri som i gällande 

detaljplan delas av en kommunal väg, Hyvelvägen. Planförslaget 

innebär att mark som i gällande detaljplan är allmän platsmark, 

gata eller torg, får tas i anspråk för industriändamål. För att 

möjliggöra ett förvärv måste gällande detaljplan ändras.  

 

Utöver detta är syftet också att återställa den kommunala vägen för 

att säkerställa allmänhetens tillgång till skogsområdet norr om 

planområdet och sjön Öjen. Detaljplaneförslaget innebär främst 

administrativa ändringar då planen till stor del anpassas till redan 

gällande markförhållanden.  

Handlingar  

Underrättelse om granskning, 2021-10-11 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-09-07 

Plankarta, 2021-09-07 

Samrådsredogörelse, 2021-09-07 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-04-22 

Fastighetsförteckning (finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Förenlighet med översiktsplanen 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella 

planområdet som ”Befintliga verksamheter, inkluderar industri”. 

Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed 

motiverar vidare exploatering i området. 
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Påverkan på omgivningen  

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Vad händer sedan?  

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 18:e maj – 8:e 

juni 2021. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och 

kommenterade av samhällsbyggnadsförvaltningen i 

samrådsredogörelsen. Handlingarna ställs ut för granskning. Under 

granskningen ges myndigheter, sakägare och andra berörda som 

yttrat sig under samråd möjlighet att yttra sig igen. Eventuella 

synpunkter som kommer in under granskningstiden sammanställs 

och bemöts av kommunen i ett granskningsutlåtande. De som 

lämnat synpunkter får ta del av granskningsutlåtandet före 

antagande av detaljplan. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter 

senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga 

beslutet att anta detaljplanen.  

Hur lämnar jag synpunkter 

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till 

samhällsbyggnadsförvaltningen senast fredag den 29:e oktober 

2021, antingen via e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se eller 

med vanlig post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo. 

Covid-19 

På grund av rådande läge och rekommendationerna från 

Folkhälsomyndigheten finns planhandlingarna endast att ta del av 

digitalt på kommunens hemsida; www.lessebo.se/detaljplaner Om 

du inte har möjlighet att läsa handlingarna digitalt eller om du vill 

ha en kopia av handlingarna skickad direkt till dig, antingen 

elektroniskt eller via post. Skicka i så fall ett mail med din adress 

till sayf.noel@lessebo.se och skriv vilken plan det gäller. 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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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN september 2021 

 

 
Detaljplan för fastigheten Sågverket 5 m.fl, 
Lessebo kommun, Kronobergs län 
 

Planbeskrivning 

 
Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.  
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Inledning 

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en 

plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt 

den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka 

konsekvenserna blir när planen genomförs. Plankartan är den handling som är juridiskt 

bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark, kvartersmark 

(privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till grund för 

kommande bygglovsprövning. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen 

rättsverkan. Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan 

för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

eller inte. Om kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande 

miljöpåverkan behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Planhandlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser  

• Plan- och genomförandebeskrivning  

• Undersökning om betydande miljöpåverkan  

• Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planens syfte  

Ansökan om planbesked för fastigheterna Sågverket 2, 5 och 6 inkom 2020-11-25 från 

Bakers AB i Lessebo. Syftet med detaljplanen är att pröva en större sammanhängande 

industrifastighet inom kvartersmark för industri som i gällande detaljplan delas av en 

kommunal väg, Hyvelvägen. Planförslaget innebär att mark som i gällande detaljplan är 

allmän platsmark, gata eller torg, får tas i anspråk för industriändamål. För att 

möjliggöra ett förvärv måste gällande detaljplan ändras. 

Utöver detta är syftet också att återställa den kommunala vägen för att säkerställa 

allmänhetens tillgång till skogsområdet norr om planområdet och sjön Öjen. 

Detaljplaneförslaget innebär främst administrativa ändringar då planen till stor del 

anpassas till redan gällande markförhållanden.  

Planprocessen 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse. 

Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för 

granskning. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten 

som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter.  

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.  

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden 

sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som 

inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att 

överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen. 

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har 

anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När planen har vunnit 

laga kraft börjar bestämmelserna gälla och den blir juridiskt bindande.  

Plandata 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget i den västra delen av Lessebo samhälle, väster om Brogatan 

och innefattar den kommunala vägen Hyvelvägen. Öster om planområdet ligger 

järnvägsspåret (Kust till kustbanan). Planområdet är beläget cirka 23–35 meter från 

Kust till kustbanans spårområde. I nordväst gränsar området till sjön Öjen, i söder 

av ytterligare industrifastigheter och i nordöst övergår sedan landskapet till 

skogsmark som utgörs av allmän platsmark och ägs av Lessebo kommun. 

Planområdets areal är 4,8 hektar.  

 

Berörda fastigheter:  Fastighetsägare:                                         

Sågverket 2  - Bakers Aktiebolag i Lessebo                                                                                             

Sågverket 5 och 6 - Diesner Invest Aktiebolag                              

Lessebo 11:2  - Staten Trafikverket                                        

Lessebo 2:86 och 9:1 - Lessebo kommun                             

Figur 3 – Bilden ovan visar en illustration över berörda fastigheter inom planområdet.  

 

 

353



Dnr: SBN 2021/11  4(24)  

Tidigare ställningstaganden 

Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2020-12-22 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.  

Översiktsplan 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som 

”Befintliga verksamheter, inkluderar industri”. I förslaget till översiktsplan föreslås en 

ny trafikled för fjärrtrafik väster om samhället mellan järnvägen (Kust till kustbanan) 

och industriområdet vid sjön Öjen. Intentionerna med planförslaget bedöms dock inte 

förhindra en eventuell anläggning av en ny led för fjärrtrafiken i framtiden. Detaljplanen 

kan därmed inte anses avvika från intentionerna i kommunens översiktsplan.   

Figur 4 – Markanvändningskarta från gällande översiktsplan där planområdet ”Z1” är utpekat för befintliga 

verksamheter, inkluderar industri. 
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Detaljplan 

Figur 5 – Gällande detaljplan för aktuellt planområde, lagakraftdatum 1985-04-15.   

Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för Sågverksområdet, Lessebo 

samhälle”, lagakraftvunnen den 15 april, 1985. I gällande detaljplan är Sågverket 2, 5 

och 6 planlagd för industriändamål och berörda delar av Lessebo 9:1, 2:86 och 11:2 som 

allmän platsmark - park eller plantering, gata eller torg samt gatutrafik. Byggnader får 

uppföras till en byggnadshöjd om 8,0 meter. Byggrätten styrs inte i gällande plan. När 

nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga kraft ersätter planförslaget gällande 

detaljplanen från 1985 i berörda delar. 

Förutsättningar och förändringar 

Mark och vegetation 

Inom planområdet varierar marknivåerna från ca +147,8 i nordöst, ca +148,8 i nordväst 

och ca +149,2 – +149,7 i de centrala och södra delarna. Marken inom planområdet 

består förutom industribyggnaderna av hårdgjorda markytor, belagda med asfalt eller 

grus. Det finns även mindre områden med viss växtlighet (gräs, sly och enstaka träd) 

inom planområdet. Nordväst och nordöst om planområdet finns ett område som är 

skogbevuxet med lövträd och björksly. Kommunen bedömer att inga naturvärden 

kommer att påverkas negativt av planens genomförande, då ytan till stor del redan är 

exploaterad. Inga skyddsvärda träd eller trädallé finns inom planområdet. Planförslaget 

medför inga förändringar jämfört med nuläget. 
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Figur 6 – Bilder som visar vegetationen inom planområdet.    

Befintlig bebyggelse  

Planområdet är bebyggt och består av ett flertal byggnader som används för 

industriändamål, främst enkla volymer med plåt- och tegelfasad. Bakers AB 

(Bakersgruppen) bedriver idag verksamhet inom planområdet som tillverkar 

framför allt bageri- och storköksutrustning, arbetsbord och kringutrustning för 

lager och industri. Industribyggnaderna är från olika tid och placerade enligt 

verksamhetens behov på fastigheterna. Obebyggd mark inom planområdet kommer 

främst att användas för bland annat körytor, uppställning och parkering kopplade 

till industriverksamheten. Det finns ingen bostadsbebyggelse inom planområdet 

och detaljplanen möjliggör inte för att bygga bostäder. Närmaste bostadshus är 

belägna cirka 70 meter öster om planområdet. Detaljplanen förändrar inte gällande 

förutsättningar för bebyggelse. 

 

Inom planområdet införs bestämmelsen för industri ”J”. Användningen ”industri” 

innebär att det på området kan användas för produktion, lagring, partihandel och 

annan jämförlig verksamhet. Även komplement till verksamheten industri ingår i 

användningen. Högsta byggnadshöjd föreslås bli 12 meter. Byggnadshöjd innebär 

högsta höjd för byggnad där yttertak möter ytterfasad. Exploateringsgraden 

regleras inte. Avsikten med detta är dock med utgångspunkt att byggnation ska ske 
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på ett mer flexibelt vis än vara begränsande. Prickmark där marken inte får förses 

med byggnad har införts. Utformningen på bebyggelsen i övrigt är inte reglerad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 – Bilder som visar befintliga 

industrilokaler   

Geotekniska förhållande  

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i 

och omkring planområdet av morän och fyllnadsmaterial med jordlager som har hög 

genomsläpplighet. Jorddjupet i planområdet bedöms vara 5–10 meter. 
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Inom planområdet bedöms föreslagen användning i form av industri- och 

tillhörande komplementbyggnader kunna grundläggas på konventionellt sätt utan 

grundförstärkningsåtgärder.  

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 radonsäkrade.  

Fornlämningar  

Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade 

fornlämningar inom det aktuella planområdet. Alla fornlämningar såväl kända som 

okända är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering 

eller andra markarbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska 

arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län.  

Risk för skred/höga vattenstånd 

Det finns inga uppgifter som tyder på att det inom planområdet skulle förekomma risk 

för ras eller skred. Inga kända förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar 

finns i anslutning till området. Men det är ändå viktigt att beakta sjön Öjen då 

planområdet ligger väldigt nära strandlinjen. En lägsta färdig golvhöjd på minst +149,0 

meter över havet införs för att förhindra att nya bebyggelse anläggs så lågt att risk finns 

för eventuell översvämning till följd av kraftiga störtregn. Källare får inte byggas för att 

undvika problem med hög översvämningsrisk från sjön, detta regleras med ”b2”.   

Vattenskyddsområde 

Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde.  

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

Planområdet ligger utanför LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandnära 

områden).  

Lek och rekreation  

Inom planområdet och nära omgivning saknas områden för lek- och rekreation. I 

Lessebo samhälle finns det lekmöjligheter och runtom samhället mycket grönytor för 

rekreation. 

Parkering 

Parkeringsbehov för bilar och cyklar ska lösas inom fastigheten.  

Markföroreningar 

Enligt länsstyrelsens databas för förorenade områden (EBH-stödet), finns 

potentiellt förorenad mark från verksamhetsindustri inom planområdet, då det har 

bedrivits olika verksamheter vid det före detta sågverk i Lessebo under lång tid. 

Inom hela sågverksområdet har dock ett flertal undersökningar och 

saneringsåtgärder utförts. På nästa sida presenteras en sammanfattning av tidigare 

utförda miljötekniska undersökningar/utredningar inom området. 
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• Lessebo sågverk, översiktlig miljöteknisk undersökning, MIFO fas 2 samt 

historisk utredning av verksamheterna inom området (Mark & 

Vatteningenjörerna AB, 2008-10-06). 

• Åtgärder och riskvärdering Lessebo Sågverk (Golder Associates AB, 2010-

05-20). 

• Huvudstudie Lessebo Sågverk (Golder Associates AB, 2011). 

Huvudstudien visade tre delområden behöver åtgärdas, 

tryckimpregneringen, gamla Sågverket och tjärfabriken.  

• Schaktsanering etapp 1 inom Lessebo Sågverk (Kontrollprogram för 

schaktsanering, Golder Associates AB, 2013-01-11).  

• Kompletterande markundersökning, Dopplatsen, Lessebo Sågverk (Teknisk 

PM, Golder Associates AB, 2013-08-30). 

• Avgränsning av dioxin vid f.d. Dopplatsen, Lessebo Sågverk (Teknisk PM, 

Golder Associates AB, 2013-12-04). 

• Sammanfattande PM över föroreningssituation inom Tjärfabriksområdet, 

Lessebo Sågverk – rekommendationer avseende åtgärder (Teknisk PM, 

Golder Associates AB, 2015-01-29). 

• Åtgärdsstrategier, riskreduktion, masshantering m.m. Lessebo f.d. Sågverk 

etapp 2 tyckimpregneringsområdet (Tekniskt PM, Golder Associates AB, 

2015-03-11).  

• Slutrapport åtgärdsobjekt Lessebo f.d. Sågverk – etapp 1 Gamla 

Sågen/Dopplatsen (Golder Associates AB, 2015-04-08). 

• Provgropsgrävning för utredning av schaktbarhet samt provpumpning och 

analys av schaktvatten (Golder Associates AB, 2015-12-18). 

• Rapport om efterbehandling – Lessebo sågverk (Svevia AB, 2017-06-30). 

Efter avslutad sanering hade halterna arsenik minskat kraftigt och 

åtgärdsmålen uppnåtts. 

• Slutrapport åtgärdsobjekt Lessebo f.d. Sågverk – etapp 2 

Tryckimpregneringen (Golder Associates AB, 2019-09-13).  

 

Ovan nämnda undersökningar finns tillgängliga på 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Planområdet är tidigare sanerat för markanvändningen industrimark (mindre 

känslig markanvändning – MKM-område), där marken lämpar sig för industri, 

kontor eller trafik- och parkeringsytor. Ingen provtagningsplan har i nuläget 

upprättats. Detta påverkar inte genomförandet av planförslaget eftersom befintlig 

verksamhet är tänkt att fortsätta även efter antagandet av planen. Men om ny eller 

ändrad inriktning av industriverksamheten sker kan det bli aktuellt med 

markundersökning. Hyvelvägen kommer inte heller att påverkas men vid 

eventuella framtida grävarbeten under Hyvelvägen som går genom området ska 

markundersökningar genomföras för att säkerställa att åtgärden inte för med sig 

några negativa konsekvenser. Påträffas föroreningar sedan i samband med 

provtagning ska dessa saneras till nivån för mindre känslig markanvändning 

(MKM). Eventuella utredningar och åtgärder ska ske i samråd med 

tillsynsmyndigheten.  

 

Enligt 10 kap. 11 § Miljöbalken ska den som äger brukar en fastighet ska oavsett 

om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 
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upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om föroreningar påträffas, till 

exempel vid schaktning ska tillsynsmyndigheten informeras för samråd om hur 

hantering av schaktmassor och sanering skall ske (MB kap. 10§ 9). 

Figur 8 – Utdrag ur länsstyrelsens register över potentiella och konstaterade förorenade områden. 

Servitut  

Planområdet berörs av följande servitut: 

• 0761–85/13.3, Förmån, Officialservitut, Väg 

• 0761–85/13.4, Last, Officialservitut, Väg 

• 0761–86/7.1, Ledningsrätt, Avlopp 

• 0761–86/7.2, Last, Officialservitut, Industrispår 

• 0761–86/7.3, Last, Ledningsrätt, Starkström 

Riksintresse 

Hela planområdet är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. Det 

gäller område med särskilt behov av hinderfrihet, ett lågflygningsområde med 

påverkansområde. Planförslaget innefattar inga höga objekt som kan påverka 

flygsäkerheten. 

 

Järnvägen Kust- till kustbanan öster om planområdet är utpekad som riksintresse 

av Trafikverket. Kommunen gör bedömningen att riksintresset inte påverkas av 

planförslaget. 
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Offentlig och kommersiell service 

Ingen kommersiell service finns inom eller i direkt anslutning till planområdet, men det 

finns service inom närområdet (gång- och cykelavstånd). Centrala Lessebo ligger endast 

1 km bort från planområdet och där finns bland annat en sporthall, skola för låg- och 

mellanstadiet, bibliotek, folktandvård, Folkets hus, livsmedelsbutiker och restauranger. 

Lessebo tätort har en vårdcentral. 

Gator och trafik 

Genom planområdet går en befintlig kommunal väg, Hyvelvägen med reglerad 

hastighet 40 km/tim som avslutas med en vändplan och därefter övergår den i en mindre 

grusväg mot norr. Hyvelvägen delar industriområdet i två delar, vilket medför att vägen 

fungerar som köryta för de som arbetar inom området och rör sig mellan dessa 

verksamheter. På vägen blandas tunga transporter med truckar och andra arbetsfordon 

som är relaterad till Bakersgruppens industriella verksamhet samt oskyddade trafikanter 

som vill tillträda skogen och sjön Öjen använder denna väg. Bakersgruppen ser dagligen 

en fara i att allmänheten färdas på Hyvelvägen bland truckar med gods samt lastbilar. 

Bakersgruppen önskar ta över Hyvelvägen för att kunna integrera vägområdet i 

industrifastigheterna. Genomförandet av detaljplanen leder till att den idag kommunala 

vägen Hyvelvägen upphör vara en allmän gata och mark överförs till angränsande 

industrifastigheter. Detta innebär förbättrad logistik för verksamheten och att transporter 

kan ske på ett säkrare sätt. 

Figur 9 – Bilden till vänster visar Hyvelvägen. Bilden till höger visar grusvägen mot norr.   

 

En befintlig kommunal väg kommer att återställas med möjlighet till rundkörning runt 

verksamhetsområdet för bättre framkomlighet. Det innebär att Lessebo kommun har 

rådighet över marken och ansvarar för drift och skötsel. Detta för att säkerställa 

allmänhetens tillgänglighet till skogsområdet norr om planområdet och sjön Öjen. Den 

befintliga vägen sträcker sig från Brogatan vid järnvägsövergången i öster fram till 

Hyvelvägens nordligaste del. Vägen kommer att ha en körbredd på 3 meter med 

beläggning av grus. I detaljplanen regleras gatan som GATA1 – Lokalgata.  
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Figur 10 – Förslag på ny vägsträckning i blått som blir kommunal. Rött är befintlig väg som Bakersgruppen 

önskar ta över.  
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Direkt öster om planområdet går Brogatan som är en lokalgata, vilken kommer fortsätta 

ha sin nuvarande sträckning. Den skyltade hastigheten är 60 km/tim på Brogatan. 

Kommunen är väghållare. 

Figur 11 – Bilden visar Brogatan.  

Kollektivtrafik 

Planområdet ligger cirka 450 meter från Lessebo station med tåg mot Växjö och Malmö 

och intill stationen stannar bussar som går till exempelvis Kosta, Skruv och Växjö. 

Kartan nedan är ett utdrag ur översiktsplanen för Lessebo samhälle. De gröna stråken 

visar gång- och cykelleder inom samhället. 

 Gång- och cykelleder 

 

 

 

Planområde  
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Buller från väg- och spårtrafik  

Planområdet påverkas av buller från två håll, dels från järnvägsspåret (Kust till 

kustbanan) och dels från Brogatan. Ljudnivåer från spårtrafik och vägar regleras från 

och med 2015 i förordningen (2015:216) om trafikbuller med ändring 2017:359. 

Förordningens riktvärden för trafikbuller utomhus avser endast bostäder och berör inte 

användningen som fastigheten Sågverket 5 m.fl, planläggs för. Naturvårdsverket har 

däremot riktlinjer gällande buller för ny industri till närliggande bostäder enligt 

följande: 

• 50 dBA vardagar mån–fre dagtid (06.00–18.00) 

• 40 dBA nattetid (22.00-06.00) 

• 45 dBA övrig tid 

Pågående verksamheter kommer att fortgå på samma sätt som i dag. Den närmsta 

omgivningen består av olika verksamheter som inte påverkas i så stor utsträckning av 

buller. Planområdet ligger inte heller i direkt närhet till gator med mycket 

genomfartstrafik. Majoriteten av trafiken inom industriområdet består av trafikanter 

med anknytning till verksamheterna inom området. Planförslaget medger ingen 

bostadsbyggnation och närmsta bostadsfastighet ligger på ett avstånd från plangränsen 

om cirka 70 meter. Vilket är ett relativt långt avstånd mellan verksamheter och bostäder 

och bedöms inte kunna störas av verksamhetens buller. Transporter till och från 

industriområdet kommer i framtiden fortfarande ske via Brogatan och Hyvelvägen, 

vilket gör att det inte bedöms bli någon belastning på boendemiljön jämfört med 

dagsläget. 

Kust- till kustbanans spårområde öster om planområdet är en transportled för farligt 

gods, vilket kan påverka omgivningen vid en trafikolycka eller annan olycka under 

transporten. Kust- till kustbanan trafikeras av framför allt persontåg men även en hel del 

godstransporter. Delar av planområdet, den befintliga kommunala vägen som ska 

återställas är belägen som närmast cirka 23 meter från Kust- till kustbanan och 

resterande planområde är beläget cirka 35 meter ifrån banan. Vid urspårning finns också 

en risk för att tåget träffar och skadar människor och byggnader i omgivningen, 

oberoende på om det rör sig om ett godståg eller persontåg. Huruvida personer i 

omgivningen skadas eller inte beror på hur långt ifrån rälsen en vagn hamnar efter 

urspårning. Risken för mekanisk påverkan av urspårande tåg begränsas till området 

närmast banan cirka 25–30 meter, vilket är det avstånd som urspårade vagnar i de flesta 

fall hamnar inom, se figur 12 på nästa sida.  Endast cirka 0,5 av urspårande tåg hamnar 

längre ifrån spåren än detta avstånd. För att säkra avstånd för störningar/olyckor från 

järnvägen planläggs ett område på 3 meter med prickmark där mark inte får förses med 

byggnader. Detta ger ett säkerhetsavstånd på 38 meter för ny industribebyggelse, detta 

anges som en skyddszon för riskhänsyn kring transportleder i RIKTSAM (riktlinjer för 

riskhänsyn i samhällsplaneringen).  

Markanvändningen som planeras är endast avsedd att möjliggöra verksamheter som inte 

bedöms vara av störningskänslig art. Människor kommer enbart att arbeta och/eller 

tillfälligtvis uppehålla sig här. Därför kan den grad av buller som ändå uppstår nära 

järnvägen godtas. Buller från trafiken på omgivande vägar bedöms kunna komma att 

öka något som en konsekvens av planförslaget, men planen bedöms ändå genomförbar. 

En riskanalys har därför inte tagits fram och skyddsåtgärder anses inte nödvändiga. Det 

finns ingen bebyggelse i närheten av den kommunala vägen. Eventuellt trafikbuller från 
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den nya vägen drabbar därför inga närboende. Den befintliga kommunala vägen 

kommer inte att passera genom järnvägen och bedöms inte påverka detta. 

Figur 12 – Illustration över schematisk urspårning och påverkansavstånd.  

Strandskydd 

Strandskydd gäller för sjöar och vattendrag enligt 7 kapitalet i Miljöbalken. 

Planområdet ligger i direkt anslutning till sjön Öjen. För sjön Öjen gäller som regel 

ett strandskydd av 100 meter från strandlinjen både ut i vattnet och upp på land. I 

gällande detaljplan är strandskyddet upphävt inom kvartersmark för 

industriändamål ”J” och inom allmän platsmark, gata eller torg. Strandskyddet 

återinträder dock när en ny detaljplan upprättas. Strandskyddet föreslås upphävas 

inom kvartersmarken för industriändamål och lokalgata. Som särskilt skäl för att 

upphäva strandskyddet åberopas att: 

 

• Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften 

 

Området är redan ianspråktaget för industriändamål och att marken redan är 

hårdgjord och stängslad på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syfte. Marken inom planområdet är helt anpassat för människan och 

mänskliga aktiviteter och utgörs i stora delar av öppna ytor för 

lastning/varuhantering samt parkering. Området känns relativt stängt/inhägnat för 

allmänheten som inte har ett specifikt ärende i området. Marken saknar betydelse 

för växt- och djurlivet.  

 

Området, där den befintliga vägen återställas är sedan tidigare planlagd för gata och 

där har det gått en väg tidigare som emellertid inte använts. Vägområdet är idag 

igenväxt men man kan fortfarande se spår av den i terrängen. Bilden på nästa sida 

visar vägen som det såg ut på 1970-talet.  
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Figur 13 – Flygfoto som visar vägen som den såg ut på 1970-talet som man vill öppna upp igen. Bildkälla: 

Lantmäteri 

Figur 14 – Bilder som visar vägen som man vill öppna upp igen.  

 

Allmänhetens tillgänglighet till sjön bedöms inte förändras eller påverkas negativt på 

kort eller lång sikt vid genomförandet av planförslaget. Allmänhetens tillgång till sjön 

Öjen med angränsande skogsområde i norr påverkas inte, då med hjälp av den 

kommunala vägen behöver allmänheten inte ta omvägen runt och igenom hela 

industriområdet, utan kan tillträda skogen och sjön från Brogatan/järnvägsövergången. 

Allmänheten har även god tillgänglighet till sjön Öjen genom andra stigar och vägar i 

planområdets närhet. Upphävande av strandskyddet görs genom att plankartan förses 

med en administrativ planbestämmelse, ”a” med index ”strandskyddet är upphävt”. 
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Dagvatten 

Dagvatten är tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, och 

andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Det finns inga 

kommunala dagvattenledningar i anslutning till planområdet. Idag tas dagvattnet 

omhand lokalt genom infiltration på respektive fastighet. Stora delar av 

industrifastigheterna är antingen bebyggda eller består av asfalterade ytor. Det är därför 

viktigt att de ytor med genomsläppligt material som gräs och grus samt de flesta träden 

får vara kvar för att ta hand om dagvattnet. Det finns inga ytor ovan mark där till 

exempel en dagvattenanläggning skulle kunna anläggas utan att ta bort något som för 

företaget är angeläget att ha kvar. En planbestämmelse, betecknad ”b1” reglerar att 

maximalt 80% av kvartersmarken för industri får hårdgöras till vilket räknas både 

byggnader och hårdgjorda markytor. Det är nästan lika mycket som är hårdgjort idag 

och det är viktigt att dessa ytor inte ökar eftersom marken är så hårt exploaterad. 

Plankartan har även kompletterats med en administrativ bestämmelse om att marklov 

krävs för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. Anledningen till 

detta är att säkerställa att bestämmelsen om genomsläpplighet efterlevs i samband med 

exploateringen av planområdet. Detta bör anses som en förbättring i jämförelse med 

gällande detaljplan vilken saknar reglering gällande andel hårdgjord yta. 

För minskat behov av dagvattenhantering kan eventuell ny bebyggelse förses med 

vegetationstäckta tak, gröna tak. Vegetationstäckta tak samlar upp, fördröjer och renar 

regnvatten. För ytterligare minskat behov av dagvattenhanteringen kan hårdgjorda ytor 

så som parkeringsplatser anläggas med genomsläppliga markbeläggningar. Gräs, grus 

och gräsarmering är några exempel på markbeläggningar som möjliggör infiltration av 

dagvatten. Vid kraftiga regn kan den yta som inte förses med byggnader och som ligger 

lite lägre fungera som tillfälligt område för regnvatten. Avrinningshastigheten på 

dagvattnet förväntas inte öka då mängden hårdgjorda ytor inte ökar från dagsläget vid 

ett genomförande av planen. Om det blir aktuellt att driva en tillståndspliktig 

verksamhet som kan förorsaka spridning av föroreningar/oljespill måste det finnas 

fastställda rutiner och utrustning för att förhindra att eventuella föroreningar når 

recipienten. Denna fråga regleras närmare inom ramarna för verksamhetens 

miljötillstånd. 

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 

miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Kommunen har upprättat en undersökning om 

betydande miljöpåverkan för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en 

betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen har gjort bedömningen att planförslaget 

inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. En särskild 

miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda 

människors hälsa och miljö. Då planområdet utgörs av industrimark kan såväl befintliga 

som framtida etableringar påverka miljökvalitetsnormerna för luft genom emissioner 

från processer som medför emissioner till luft och transporter. Vilken påverkan 

planförslaget kan få på miljökvalitetsnormerna är avhängt på vilken typ av verksamhet 

som etableras samt vilken rening som installeras. Mest sannolikt torde en påverkan vara 
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genom kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid samt flyktiga organiska 

kolväten som bidrar till bildandet av marknära ozon och möjligen partiklar. Genom 

rening av emissioner till luft kan påverkan på miljökvalitetsnormerna minimeras 

avsevärt. Frågan om miljökvalitetsnormerna kan uppfyllas hanteras därför bäst i de 

anmälnings- eller tillståndsprocesser som krävs för en eventuell etablering av en 

betydande miljöfarlig verksamhet inom planområdet, alternativt genom tillsyn och 

beslut på de redan etablerade verksamheterna.  

Miljökvalitetsnormer för 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, 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. 

Huvudavrinningsområde är Ronnebyån. Recipienten och vattenförekomsten för 

dagvattnet från planområdet är sjön Öjen. Miljökvalitetsnormen och kvalitetskraven är 

god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus. Enligt VISS statusklassning 

2017 är den sammanvägda ekologiska statusen för vattendragsförekomsten Öjen klassad 

till måttlig status. Klassningen baseras på statusen för fisk som har klassats till måttlig 

status och konnektivitet dvs passerbarhet för fisk som klassats till dålig status pga 

påverkan av vandringshinder och rensning. Hydrologisk regim och morfologiskt 

tillstånd har klassats till otillfredsställande status, men det är osäkert hur dessa 

parametrar påverkar den ekologiska statusen. Statusen för näringsämnen är klassad till 

måttlig status pga höga fosforhalter och att vattenförekomsten påverkas av 

avloppsreningsverk och industri. 

Statusen för krom och zink har klassats till god status och statusen för arsenik visar på 

måttlig status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska ha god ekologisk status 

2027. Vattenförekomsten har fått tidsfrist till 2027 då den inte omfattas av något 

områdesskydd eller är utpekad som nationellt värdefull. Skälet till tidsfristen är orimliga 

kostnader på grund av otillräcklig lagstiftning och administrativ kapacitet att genomföra 

åtgärder.  

Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status då gränsvärdet för bly överskrids. Det 

är oklart vilka åtgärder som är möjliga och mest kostnadseffektiva för att nå god kemisk 

status. Vattenförekomsten får därför tidsundantag 2021 eftersom det är tekniskt 

omöjligt. Utöver halten bly överskrids gränsvärdena för kvicksilver och bromerad 

difenyleter (PBDE). Kvalitetskravet är att uppnå god kemisk ytvattenstatus med 

undantag 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. 

Kommunen bedömer att planens genomförande innebär att gällande 

miljökvalitetsnormer för vatten inte kommer att överskridas. Spillvattnet omhändertas 

genom rening i kommunalt avloppsreningsverk. Eventuellt processvatten från industrier 
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etablerade i området förväntas att omhändertas på ett kontrollerat och vedertagna sätt, så 

att ingen risk för påverkan på vattenförekomsten ska föreligga. Detta bör tillgodoses 

genom tillsyn samt villkor eller försiktighetsmått i beslut för de etablerade 

verksamheterna. Om detta sker bedöms planförslaget inte behöva medföra någon 

påverkan på de biologiska eller fysikaliska-kemiska faktorerna i vattenförekomsten. 

Planförslaget medför ingen utfyllnad eller anläggande i vatten som kan påverka 

recipientens hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Grundvattnets kvantitativa status 

bedöms inte beröras av planförslaget. Det bedöms därtill som osannolikt att de 

industriverksamheter som finns eller kan etableras inom planområdet ska medverka till 

att grundvattnens kemiska status ska försämras. Genom tillsyn och krav på 

verksamhetsutövarna kan utsläpp av processvatten eller annat avlett vatten ske 

kontrollerat och skyddsåtgärder vidtas för att förhindra spill eller läckage. Därigenom 

bedöms risken för att grundvattenförekomstens kemiska eller kvantitativa kvalitetskrav 

ska riskera att försämras som liten. Planens genomförande bedöms inte få någon negativ 

konsekvens för vattenkvalitén då användningen inte skiljer sig mycket från nuvarande. 

En planbestämmelse ”b1” på plankartan reglerar att maximalt 80 % av marken för 

industri får hårdgöras, dit både byggnader och asfalterade ytor räknas. För luft och 

buller etc. finns gällande gränsvärden för industriverksamhet som skall följas. Dessa 

kontrolleras vid tillsyn av tillsynsmyndigheten samt vid en eventuell tillståndsansökan 

eller anmälan av verksamhet enligt Miljöbalken. Detta medför att detaljplaneförslaget 

inte kommer att medföra någon nämnvärd negativ miljöpåverkan. En generell 

bestämmelse ”Verksamheter får inte vara störande för omgivningen. Gällande 

riktvärden för luft och buller etc. ska följas”, har införts på plankartan som säkerställer 

att gällande gränsvärden inte överskrids.   

Konsekvenser av planförslaget 

Den föreslagna detaljplanen innebär att markanvändningen av allmän plats, gata eller 

torg omvandlas till kvartersmark för industriändamål. Allmänheten har i dagsläget 

tillträde till planområdet då vägen, Hyvelvägen är allmän platsmark. Efter planens 

genomförande avses aktuella delar av fastigheten Lessebo 2:86 säljas och bli privat. 

Hyvelvägen stängs för allmän trafik. Den förändrade förändringen från lokalgata till 

kvartersmark och dess bidrag till områdets biltrafik bedöms som begränsad. 

Planens genomförande bedöms inte innebära negativ påverkan på miljön, då 

planändringen avser att reglera befintlig markanvändning och inte syftar till införande 

av ny störande verksamhet. I realiteten är fastigheterna redan idag ianspråktaga av den 

verksamhet som planförslaget syftar till och konsekvenserna av förändringen får därför 

anses vara mycket små. Planens genomförande bedöms därför inte ge en sådan 

betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ Miljöbalken. Planområdet berör inga 

områden med höga natur- eller skyddsvärden. Inga fasta fornlämningar enligt 

Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller områden som av Skogsstyrelsen klassas som 

nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs. Närmsta bostadsfastighet ligger 

på ett avstånd av cirka 70 meter öster om planområdet. Gällande gränsvärden för buller 

bedöms inte överskridas. Kommunen bedömer inte att planförslaget medför några 

negativa konsekvenser gällande miljöpåverkan.  

Att bedöma planområdets inverkan på miljökvalitetsnormerna för luft och vatten är helt 

avhängt på vilken typ av verksamheter som finns etablerade där samt hur väl tillsyn sker 

och vilka villkor eller försiktighetsmått som ställs genom beslut på 
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verksamhetsutövarna. Om de etablerade verksamheterna har vedertagen rening av 

emissioner till luft och vatten samt skyddsåtgärder som förhindrar påverkan på 

grundvattnet, bedöms planförslaget inte försämra möjligheterna för att 

miljökvalitetsnormerna för luft och vatten kan komma att uppfyllas. Mängden dagvatten 

som ökar på grund av planförslaget bedöms bli liten och några särskilda anordningar för 

detta bedöms inte behövas. Dagvatten från parkeringsytor kan innehålla spår av olja, 

bensin och andra föroreningar som ska i så stor utsträckning som möjligt oljeavskiljas 

inom fastigheten innan det leds vidare ut till recipienten.  

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 

Planförfarande  

Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande 

Samråd  maj 2021 

Granskning  oktober 2021 

Antagande  december 2021 

Laga kraft  januari 2022 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 

initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.  

Huvudmanskap 

Lessebo kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att 

kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden.   

Kostnader för planläggning 

Kommunen står för kostnaderna av detaljplanearbetet och därtill hörande utredningar.  

Något exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer inte att upprättas.  
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Fastighetsrättsliga frågor 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.  

Ansvarsfördelning  

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att detaljplanen upprättas.  

Lessebo 2:86 

Upplåta mark till Sågverket 2 efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft.  

Upplåta mark till Sågverket 4 efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft.  

Sågverket 5 och 6 samt del av Lessebo 11:2 

Upplåta mark till Lessebo 9:1 efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft.  

Fastighetsbildning 

För detaljplanens genomförande ska cirka 2800 kvadratmeter överföras från del av 

fastigheten Lessebo 2:86 till den industriverksamhet som finns på Sågverket 2. Detta då 

den del av Lessebo 2:86 som tidigare utgjort allmän platsmark, gata eller torg i denna 

plan får bestämmelsen industri. Del av Lessebo 2:86 (ca 2800 kvm) och Sågverket 2 ska 

läggas samman för att bilda en ny större sammanhängande industrifastighet. På marken 

som tillförs finns ledningsrätt och ledningar. 

Figur 15 – Bilden visar föreslagen fastighetsindelning.   
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Fastigheten Sågverket 5 och 6 ska läggas samman för att bilda en ny större 

sammanhängande industrifastighet.  

Figur 16 – Bilden visar föreslagen fastighetsindelning.   

 

Del av Lessebo 2:86 (ca 570 kvm) och Sågverket 4 ska läggas samman för att bilda 

en ny större sammanhängande industrifastighet. 

Figur 17 – Bilden visar föreslagen fastighetsindelning.   
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Del av fastigheterna Sågverket 5 respektive 6 samt del av Lessebo 11:2 är i detaljplanen 

utlagd som allmän plats – GATA1. Denna del av Sågverket 5 och 6 samt Lessebo 11:2 

föreslås överföras till den kommunala stamfastigheten Lessebo 9:1 för den kommunala 

vägen.  

Figur 18 – Förslag till fastighetsreglering. Område som föreslås tillfört Lessebo 9:1.  

 

Fastighetsregleringen bekostas av Bakersgruppen. Lessebo kommun biträder genom att 

skicka in ansökan till Lantmäteriet. Bakersgruppen bekostar också byggnation av den 

nya vägdragningen enligt upprättat planavtal. Ansvar för bildande av ledningsrätt faller 

på ledningsinnehavaren. 

Inom kvartersmark har fastighetsägare ansvar för genomförandet av förslaget enligt 

detaljplanens bestämmelser samt den fortsatta skötseln inom området. För allmän plats 

inom detaljplanen är det kommunalt huvudmannaskap. Därav har kommunen ansvar för 

att underhålla samt sköta den allmänna platsen.  

Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 

Detaljplanen görs utifrån ett planavtal som är skrivet med en privatperson. Planavgift 

tas därmed inte ut för bygglov. För den enskilde fastighetsägaren innebär planförslaget 

en möjlighet att utveckla fastigheten och därmed dess värde.  

Tekniska frågor 

Vatten och avlopp 

Planområdet är försörjt med kommunalt vatten och avlopp. Nya byggnader ska anslutas 

till det kommunala Va-nätet. Anslutningsavgift till befintliga vatten- och 

avloppsledningar samt omläggning av ledningar inom kvartersmark från 

förbindelsepunkt bekostas av exploatören. Exploatören ansvarar även för och bekostar 

övriga dagvattenåtgärder inom kvartersmark. Om verksamheten är av den karaktär att 

risk för oljespill föreligger ska en oljeavskiljare installeras. 
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Ledningar 

Befintliga ledningar inom planområdet ska behållas i sitt befintliga läge och skyddas 

med ett u-område och bedöms inte påverkas av detaljplaneförslaget. U-området här 

även kombinerats med prickmark som har innebörden att marken inte får förses med 

byggnad. U-områdens innebörd är att marken ska vara tillgänglig för allmänna 

underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd 

som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar. Låg- 

och mellanspänningskablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete 

påbörjas. För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan 

ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 

3 meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag 

anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln så att reparation och underhåll 

försvåras. Inom planområdet finns en transformatorstation (N150864, Sågen), den 

minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbart upplag ska 

vara 5 meter. Transformatorstation ska placeras så att det rimligtvis inte skadas av 

vägfordon, samt att tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. 

Det ska vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon. 

Befintlig transformatorstation i området planläggs efter befintligt läget, ”E1- 

Transformatorstation” på plankartan. Vid flytt eller ändring av ledningar inom 

kvartersmark bekostas det av exploatören.  

Fjärrvärme, el och tele 

Anslutning samt kostnaden för detta sker mellan fastighetsägare och huvudman för 

respektive teknisk infrastruktur.  

Konsekvenser gällande barnperspektivet  

Ur ett barnperspektiv medför framtaget planförslag ingen större påverkan på barn inom 

området då föreslagen markanvändning (industri) inte är en målpunkt för barn. Aktuella 

fastigheter är redan bebyggda och detaljplaneförslaget innebär i princip enbart 

administrativa ändringar då planen till stor del anpassas till redan gällande 

markförhållanden, vilket inte medför någon påverkan på barn och unga. Planområdet 

bedöms inte heller medföra risker på barns hälsa och säkerhet i ett större perspektiv. 

Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter under 

planprocessen. 

Administrativa frågor 

Aktuellt planförslag föreslås få en genomförandetid på fem (5) år från den dag planen 

vinner laga kraft. Detta är den kortaste genomförandetid en detaljplan kan ges och åren 

bestäms utifrån rimligheten att genomföra planen. Under genomförandetiden har 

fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får 

inte ändras utan synnerliga skäl. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 

detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt 

till ersättning.  

Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  
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Instans
SBN

1:1 500Skala

SBN
KS
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Placering

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad

)12,0 Högsta byggnadshöjd angivet i meter 

PLANBESTÄMMELSER
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
GRÄNSBETECKNINGAR

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Byggnadens omfattning

Industri

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

Genomförandetid

Utförande
Maximalt 80% av kvartersmarken för industri får hårdgöras

Markreservat för allmännyttiga ändamål
Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska 
ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller 
vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av
elektriska starkströmsanläggningar

Grundkarteinformation

Grundkartan är upprättad ur Lessebo 
kommuns primärkarta, 2021-04-22
Koordinatsystem i plan: SWEREFF99_15_00
Höjdsystem: RH 2000

Kyrka

Transformatorstation

Järnväg
Höjdkurva79

Punkthöjd+ 77.40

Fastighetsgräns
Stödmur

Körbanas kantFastighetsbeteckningSågverket 5 m.fl.

Kvartersgräns

Gång- o cykelväg

Trakt

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter huslivet

Offentlig byggnad/Industri

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter takkonturen

Slänt

Användningsgräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

Generellt inom planområdet gäller följande:
Verksamheter får inte vara störande för omgivningen. 
Gällande riktvärden för luft och buller etc ska följas. 

J

Allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap

b1

Strandskydd

GATA1 Lokalgata

Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark

Strandskyddet är upphävt inom lokalgata

u1

a1

a2

Transformatorstation. Starkströmsföreskrifter gäller.
Brännbara byggnadsdelar och brännbart upplag 
får inte uppställas inom 5 meter från transformatorstationen. 

E1

Marklov krävs för markåtgärder som kan 
försämra markens genomsläppligheta3

Källare får inte finnasb2
Lägsta nivå på färdigt golv ska vara minst +149,0 över havetb3
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2. Samrådets genomförande 

Förslaget till detaljplan för Sågverket 5 m.fl, har varit ute på samråd under perioden 18 maj till 

och med 8 juni. Efter samrådet ska de synpunkter som har kommit in under yttrandetiden 

sammanställas i en samrådsredogörelse. I redogörelsen gör kommunen ett ställningstagande 

till eventuella ändringar.  

3. Detaljplanens genomförande 

Detaljplanen genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget skickas ut för 

samråd och granskning innan antagande. 

4. Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 

Under samrådstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 9 yttranden. Inkomna 

yttrande redovisas och kommenteras nedan.  

5. Inkomna synpunkter 

1. Länsstyrelsen 

LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTADE SYNPUNKTER 

Kommunen har tagit fram ett väl genomarbetat förslag till detaljplan, i vilket många viktiga 

frågor behandlas. Länsstyrelsen har synpunkter samt upplysningar på samrådsförslaget 

avseende dagvattenhantering och översvämningsrisk, förorenad mark, miljökvalitetsnormer 

samt planbestämmelser som behöver förtydligas.  

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

I den idag gällande detaljplanen delas området av en kommunal väg. Planförslaget syftar till 

att planlägga vägen för industrimark som då får samma egenskaper som omgivande 

kvartersmark. I planförslaget föreslås istället en ny gata som får en annan sträckning genom 

området.  

KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIAGRE PLANLÄGGNING 

I kommunens gällande översiktsplan antagen 2018 är området utpekat som ”Befintliga 

verksamheter, inkluderar industri”. Planförslaget bedöms vara förenlig med översiktsplanens 

intentioner. Gällande detaljplan för området ”Detaljplan för Sågverksområdet, Lessebo 

samhälle” (laga kraftvunnen 1985) anger användningsändamålen industri samt allmän 

platsmark.  

 

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN 

PLANFÖRSLAGET  

I den norra delen av fastigheten planläggs ett mindre område som lokalgata, vilken föreslås 

bli allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap.  

 

För detaljplanens kvartersmark anges användning Industri ”J”.  
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Byggnadshöjden regleras till högst 8 meter. Det anges inte någon högsta byggnadsarea eller 

liknande. Markens utnyttjande begränsas istället av prickmark, samt av en högsta tillåten 

hårdgörningsgrad, vilken är 80 procent av kvartersmarken.  

Strandskyddet avses upphävas i hela planområdet.  

Vi vill påpeka att plankartan behöver förtydligas för att öka läsbarheten. Exempelvis har en 

vissa bestämmelser hamnat under gräns- eller grundkartelinjer, vilket gör dem svåra att 

utläsa. Det är även svårt att tydligt se i vilka områden egenskapsbestämmelser och 

administrativa bestämmelserna ska gälla. Gränsdragningar i kartan behöver ses över så att till 

exempel strandskyddet upphävs i samtliga delar som avses.  

Egenskapsbestämmelsen b1 – Endast 80 % av kvartersmarken för industri får hårdgöras kan 

med fördel omformuleras till högst eller maximalt 80 % eller liknande, för att göra den 

tydligare. 

BULLER OCH STÖRNINGAR  

Länsstyrelsen bedömer att när det gäller trafikbuller och andra störningar från verksamheter 

inom planområdet, är frågorna tillräckligt hanterade i planförslaget. Däremot vill vi påpeka att 

det företag som bedriver verksamhet på området, för närvarande söker tillstånd enligt 

miljöbalken för att ha möjlighet att utöka verksamheten. Enligt bolagets ansökan är avståndet 

till närmaste bostad cirka 70 meter, inte cirka 200 meter som anges i planhandlingarna. 

 

VATTEN OCH AVLOPP 

Planområdet är anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet, vilket också ny 

bebyggelse ska anslutas till. 

 

DAGVATTENHANTERING OCH ÖVERSVÄMNINGSRISK 

Det finns inte något kommunalt dagvattennät att koppla området till, dagvatten avses att 

omhändertas lokalt genom infiltration. Stora delar av planområdet består dock av bebyggd 

eller hårdgjord mark och det förefaller även finnas lågpunkter som kan bli särskilt utsatta vid 

höga flöden och skyfall. Det anges inte någon högsta exploateringsgrad i planförslaget, 

däremot regleras andelen yta som får hårdgöras, vilket också blir en reglering av hur stor del 

av fastigheten som kan bebyggas. Det beskrivs i planhandlingarna att det tidigare inte 

förkommit situationer med höga vattenstånd eller översvämningar i området.  

Länsstyrelsen anser att det behöver tas större hänsyn till översvämningsrisk i planförslaget. 

Det bedöms inte vara tillräckligt att utgå från att det historiskt sett inte skett någon 

översvämning inom området. Ett förändrat klimat innebär att risken för skyfall och 

översvämning i form av höga flöden ökar. Att det tidigare inte har skett, utesluter inte risk för 

översvämning i nutid eller framöver. Konsekvenserna av en eventuell översvämning skulle 

kunna innebära spridning av föroreningar till närliggande recipient.  Vi vill också påpeka 

vikten av att se över områdets utformning då inte alla icke-hårdgjorda ytor har lika bra 

förmåga att omhänderta dagvatten. Exempelvis är det stor skillnad på hur snabbt stora 

volymer kan infiltreras beroende på om en yta är gräsbevuxen eller består av hårt packat 

grus. Det kan också vara lämpligt att reglera marknivåer eller färdig golvhöjd. 
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KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING  

Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i Miljöbedömnings-förordningen 

(2017:966), kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra 

någon betydande miljöpåverkan.  

FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

I planområdet finns det konstaterade markföroreningar, samt risk för fler oupptäckta 

föroreningar, vilket också beskrivs i planhandlingarna. Delar av planområdet är sedan tidigare 

utredda och sanerade. Planbeskrivningen bör kompletteras med information om utredningar, 

saneringar och kvarvarande förorening.  

Fastigheten Sågverket 2 tillhör det område som kallas ”nya sågen” och där bedömdes efter 

huvudstudien att det inte fanns något saneringsbehov. Enstaka prover är tagna inom 

fastigheten. Det är viktigt att ha med sig att det bedrivits industri under lång tid och att 

föroreningar fläckvis kan förekomma. 

Sågverket 6 tillhörde det område som ingick i sanering etapp 1 av gamla sågen. Ingen 

sanering utfördes dock inom Sågverket 6 eftersom det inte bedömdes att det fanns behov. 

Det är viktigt även här att ha med sig att det bedrivits industri under lång tid och att 

föroreningar kan förekomma.  

Sågverket 5 sanerades i etapp 1. Lite förorening (dioxin) lämnades i schaktväggar och under 

den väg som går genom området. Länsstyrelsen bedömde under saneringen att det inte var 

skäligt att bygga ny väg för att ta bort den kvarvarande saneringen. Denna förorening kan 

behöva saneras om asfalten tas bort. 

Länsstyrelsen bedömer att det behöver förtydligas/ändras när det gäller planbestämmelsen 

Bygglov får inte ges förrän markföroreningar har avhjälpts. I Boverkets allmänna råd om 

planbestämmelser anges att planbestämmelser ska formuleras så att det tydligt framgår vad 

som inryms och vilken verkan bestämmelsen kommer att få. I det aktuella fallet är det oklart 

vilka föroreningar som finns och hur de ska avhjälpas. Föroreningssituationen framgår inte 

tydligt och om det är aktuellt med bygglov på platsen. Om det behövs avhjälpandeåtgärder 

bör de i första hand genomföras innan detaljplanen antas. Bestämmelsen i 4 kap. 14 § punkt 

4 PBL kan endast användas när det är fråga om lovpliktiga åtgärder som innebär en väsentlig 

ändring av markens användning. Detta innebär att det inte finns möjlighet att ha villkor om 

att åtgärder måste genomföras på mark där det inte finns lovplikt eller för åtgärder som inte 

kräver lov. Det kan vara svårt att säkerställa att kvarlämnade föroreningar uppmärksammas 

vid åtgärder som inte kräver bygglov. Det finns möjligheter att införa restriktioner i 

fastighetsregistret. 

FORNMINNEN ENLIGT 2 KAP KULTURMILJÖLAGEN (KML) 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt kulturmiljöregistret. Särskild 

arkeologisk utredning (KML 2 kap. 11 §) krävs inte, men om fornlämningar påträffas i 

samband med schaktning och liknande ska arbetet avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen 

meddelas utan dröjsmål.  
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ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR 

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Planområdet ligger inom riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. Riksintresset 

innebär att det är ett område med särskilt behov av hinderfrihet. Planområdet är även 

beläget strax väster om järnvägen, Kust-till-kustbanan, som är av riksintresse för 

kommunikationer. Länsstyrelsen bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte påverkar 

riksintressen.  

MELLANKOMMUNALA INTRESSEN 

Påverkas inte av planförslaget.  

 

MILJÖKVALITESNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs, till 

exempel kommenteras i planbeskrivningen. I planbeskrivningen beskrivs vattenförekomsten 

för avrinnande dagvatten från planområdet vara Lesseboån: Öjen-Läen. Vi vill påpeka att den 

närmaste vattenförekomsten och den vattenförekomst som ser ut att ligga närmast 

nedströms planområdet är sjön Öjen. Lesseboån mellan Läen och Öjen ligger uppströms och 

påverkas sannolikt inte av dagvatten från området om det inte leds dit.  Länsstyrelsen vill 

uppmärksamma kommunen på att om Öjen är recipient för dagvatten från planområdet, bör 

undersökningen av betydande miljöpåverkan istället avse den vattenförekomsten. 

 

STRANDSKYDDSOMRÅDE ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

För sjön Öjen gäller ett generellt strandskydd på 100 meter. Strandskyddet har upphävts för 

området i den gällande detaljplanen, men vid ny planläggning återinträder skyddet. 

Kommunen avser att upphäva berört strandskyddet inom kvartersmarken för industriändamål 

samt inom allmän platsmark lokalgata. Som skäl för upphävandet anger kommunen särskilt 

skäl enligt 7 kap. 18 c § punkt 1, att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att 

det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Länsstyrelsen har inget att erinra. 

HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄMNING OCH EROSION 

Hanteringen av översvämningsrisker och markföroreningar behöver ses över och utvecklas i 

planhandlingarna.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Synpunkterna beaktas och arbetas in i planbeskrivning och plankarta.  

Plankartans gränser ses över för att öka läsbarheten av plankartan.  

En administrativ bestämmelse ”a3” om att marklovsplikt krävs för markåtgärder som kan 

försämra markens genomsläpplighet har införts. Anledningen till detta är att säkerställa att 

bestämmelsen om genomsläpplighet efterlevs i samband med exploateringen av 

planområdet. Detta bör anses som en förbättring i jämförelse med gällande detaljplan vilken 
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saknar reglering gällande andel hårdgjord yta. Formuleringen på planbestämmelse ”b1” har 

också omformulerats. 

Texten om översvämningsrisk har bearbetats. Planen ställer krav på anpassning till framtida 

översvämningsrisker och framtida höjda vattennivåer genom att inte tillåta nya bebyggelse 

med golvhöjd på längre än +149 meter, vilket är den ungefärliga nivån som det befintliga 

bebyggelse ligger på. Bestämmelse angående källarlösa hus har införts i planen. Detta för att 

undvika problem med hög översvämningsrisk från sjön Öjen. Text om vattenförekomst/ 

recipient för dagvatten har också setts över för att säkerställa att det stämmer. 

Planbeskrivningens avsnitt om markföroreningar har utvecklats och förtydligats enligt 

Länsstyrelsens yttrande. Planbeskrivningen har även kompletterats med beskrivning av vilka 

tidigare utredningar och saneringar har genomförts i området.   

2. Trafikverket 

Delar av planområdet, den nya kommunala vägen är belägen cirka 9 meter från Kust- till 

kustbanan som är av riksintresse för kommunikationer. Resterande planområde är beläget 

cirka 30 meter ifrån Kust- till kustbanan. Trafikverket anser att den föreslagna vägkorsningen 

mellan den nya kommunala gatan och Brogatan ligger för nära plankorsningen med Kust- till 

kustbanan. Vägar och gators utformning (VGU) som ska vara vägledande vid planering av nya 

vägkorsningar beskriver ett minsta avstånd på 30 meter mellan plankorsning och 

vägkorsning. Då den planerade anslutningen är belägen i omedelbar närhet till 

plankorsningen med järnvägen behöver stor hänsyn tas till trafiksäkerheten. Risken för att 

fordon blir stående på plankorsningen måste minimeras. Utifrån planens förutsättningar 

anser Trafikverket att den nya kommunala gatan bör ansluta som vinkelrätt korsning till 

Brogatan längre söderut än i förslaget. På så sätt kan ett minsta avstånd på 30 meter och 

därmed trafiksäkerheten på platsen säkerställas.  

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Synpunkten har beaktats och sträckningen av den nya kommunala gatan har justerats efter 

dialog med Trafikverket. Avståndet mellan den föreslagna vägkorsningen och plankorsningen 

med Kust- till kustbanan har utökats så att gatan hamnar som närmast cirka 23 meter från 

Kust- till kustbanan. Denna justering minimerar risk att fordon bli stående på plankorsningen. 

3. E.ON 

Inom området har E.ON i dagsläget markförlagda låg- och mellanspänningskablar i osäkert 

läge, samt en transformatorstation i områdets västra del (N150864 ”Sågen”), se bifogad karta. 

Kablarnas exakta 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 

markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller 

marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras. E.ON vill ha 

u-område för sina mellanspänningskablar i kvartersmark. Den restriktion i markanvändningen 

som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON föreslår 

följande formulering i planbestämmelserna vid beteckningen u: ”Marken ska vara tillgänglig 
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för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas 

åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”.  

Dock så ska de mellanspänningskablar som E.ON har inom området bytas ut i projekt under 

2022 (IB 332244), och kommer delvis få en ny sträckning, vilket påverkar vår ledningsrätt för 

starkströmskabel (0761–86/7.3). Ändringen av vägar i området kan påverka den planerade 

nya kabelsträckningen och u-området måste justeras utefter kabelns nya sträckning. 

Beredningen beräknas i dagsläget påbörjas i september. Kontakt kan tas med Gunilla Nilsson, 

E.ON Energidistribution AB, tfn. 0706 72 13 51, för vidare diskussion kring kablarna. 

 

TRANSFORMATORSTATION 

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. Inom området får det inte heller 

planteras buskar eller träd då vi underhålls röjer marken runt stationer. E.ON hemställer att 

det i plankartan sätts ut ett E1-område, med benämning ”Transformatorstation”. Ett minsta 

område på 6 x 6 meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. 

Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta tillåtna avståndet på 5 

meter mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag 

upprätthålls. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt 

fordon. 

 

ÖVRIGT 

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller 

ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 

genomförandebeskrivningen. 
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KOMMUNENS KOMMENTAR  

Synpunkterna beaktas och arbetas in i planbeskrivning och plankarta. U-område läggs ut i 

plankartan för markförlagda mellanspänningskablar på kvartersmark. På plankartan införs en 

planbestämmelse ”E1-Transformatorstation”. Ett minsta område på 6x6 meter ska vara fritt 

från hinder som kan försvåra normalt underhåll. Det minsta tillåtna avståndet mellan 

transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag ska vara 5 meter.  

4. Lantmäteriet 

Lantmäteriet har inget att erinra.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras. 

5. Skogsstyrelsen  

Skogsstyrelsen har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon ytterligare 

information att tillföra som har bäring på detta.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

6. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra på planförslaget. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

7. Region Kronoberg  

Region Kronoberg har inget att erinra.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

8. Villaägarna Kronoberg 

Syftet med planen är att pröva större sammanhängande industrifastighet vilket inte innebär 

några större ändringar mot innevarande användning av området. Bra ny kommunal väg runt 

industriområdet anläggs liksom att Hyvelvägen genom området upphör som allmän gata. 

Detta är säkerhetsmässigt bra. Med dessa synpunkter tillstyrker vi detaljplaneförslaget.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

9. Bakers AB 

Istället för att bilda en stor fastighet vill vi bilda två fastigheter: Sågverket 2 där fastigheten 

kompletteras med Hyvelvägen, område markerat med rött. Sågverket 5 & 6 slås ihop till en 

fastighet där den nya vägen byggs. Det står i detaljplanen att byggnader får uppföras till en 

byggnadshöjd om 8,0 meter. Detta skulle vi vilja ändra till 12 meter då flera av de befintliga 

byggnaderna ligger på 11 meter.  
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OBS! Tomtgränsen i nedre högra hörnet enligt bild.  

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Synpunkterna beaktas och arbetas in i planbeskrivning och plankarta.  

____________________ 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-19

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 176 Dnr 2021/338-1.9.1 
 

Svar på remiss Länstransportplan G-län 
2022-2033 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avge svar enligt 
ärendebeskrivningen nedan.  
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun anser att det är viktigt och positivt att det i 
länstransportplanen står att möjligheten till perrong i Skruv bör 
utredas. Lessebo kommun ser även positivt på de prioriteringar som 
görs i Gröna Kronoberg 2025, särskilt punkt d om att utveckla flexibla 
kollektivtrafik- och trafiklösningar i länets glesare miljöer och 
landsbygder.  
 
Det är ur Lessebo kommuns synvinkel mycket viktigt att den 
planskilda korsningen mellan väg 834 och järnvägen genomförs för 
fordonstrafik med gångbro vid resecentrum i Hovmantorp. Lessebo 
kommun ser därför positivt på den bedömning regionen gjort 
angående åtgärdens vikt och nytta för kommunens medborgare och 
Hovmantorps utveckling.  
 
Angående regionens centrala fråga om omprioriteringar av 
infrastrukturprojekt anser Lessebo kommun att en prioritering av 
projekt som ger en minskning av 152 miljoner innebär att ett större 
projekt som mötesseparering på RV 27 måste senareläggas.  
 
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson redogör för förslag till 
yttrande.  
 
Beslutsunderlag 
Länstransportplan G-län 2022-2023 remissversion 2021-09-09 med 
bilaga 1-3 
Remissbrev och sändlista 2021-09-20 
Tjänsteskrivelse 2021-10-12 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-10-12

 

 

Svar på remiss angående Region Kronobergs 
länstransportplan 2022–2023 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avge svar enligt 
ärendebeskrivningen nedan.  
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun anser att det är viktigt och positivt att det i 
länstransportplanen står att möjligheten till perrong i Skruv bör 
utredas. Lessebo kommun ser även positivt på de prioriteringar 
som görs i Gröna Kronoberg 2025, särskilt punkt d om att utveckla 
flexibla kollektivtrafik- och trafiklösningar i länets glesare miljöer 
och landsbygder.  
 
Det är ur Lessebo kommuns synvinkel mycket viktigt att den 
planskilda korsningen mellan väg 834 och järnvägen genomförs 
för fordonstrafik med gångbro vid resecentrum i Hovmantorp. 
Lessebo kommun ser därför positivt på den bedömning regionen 
gjort angående åtgärdens vikt och nytta för kommunens 
medborgare och Hovmantorps utveckling.  
 
Angående regionens centrala fråga om omprioriteringar av 
infrastrukturprojekt anser Lessebo kommun att en prioritering av 
projekt som ger en minskning av 152 miljoner innebär att ett större 
projekt som mötesseparering på RV 27 måste senareläggas.  
 
Bakgrund 
Region Kronoberg skickade i september ut Länstransportplan för 
Kronobergs län 2022–2023 (21RGK428) på remiss. Regionen vill 
ha svar på remissen senast den 24 november 2021. En central 
fråga till remissinstanserna är: Vilka omprioriteringar av 
infrastrukturprojekt och potter rekommenderar 
remissinstanserna ska vidtas, så att prioriteringen omfattar 
cirka 729 miljoner kronor? 

Kommunstyrelsen har tidigare yttrat sig i samma ärende. Då 
behandlades följande punkter: 

o Övergripande frågeställningar hållbarhet 
o Frågeställningar om större investeringar 
o Frågeställningar om bidragsobjekt 
o Cykelbilaga 

 
Beslutsunderlag 
Länstransportplan G-län 2022-2023 remissversion 2021-09-09 
med bilaga 1-3 
Remissbrev och sändlista 2021-09-20 
Tjänsteskrivelse 2021-10-12 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-10-12

 

Beslutet skickas till 
Region Kronoberg 
 

   
 
Neira Dedic 
Nämndsekreterare, samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Conny Axelsson 
Samhällsbyggnadschef, samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Datum: 2021-09-17  

Diarienummer: 21RGK428 

Handläggare: Per Hansson,  

 

 

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 80 00 vx 
Region Kronoberg 
351 88  VÄXJÖ 

Nygatan 20 E-post region@kronoberg.se 
VÄXJÖ Fax  

 

 

Remissinstanser enligt sändlista 

 

 

Remissbehandling av: 
Länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033 
Region Kronoberg översänder här förslag till Länstransportplan för Kronobergs län 2022–
2033, på remiss och ni bereds möjlighet att lämna synpunkter senast onsdagen den 24 
november 2021. 
 
Region Kronoberg har det samlade politiska ansvaret för Kronobergs utveckling. Planering av 
infrastruktur är ett av flera viktiga områden för att skapa regional utveckling och tillväxt och 
därför är Länstransportplan 2022–2033 ett viktigt redskap i arbetet.  
 
Infrastrukturplanering är en ständigt pågående process men intensifierades i och med att 
regeringen i juni 2021 lämnade direktiven till arbetet och beslutade om den finansiella ramen. 
Förslag till länstransportplan 2022 – 2033 bygger på tidigare lagd plan, vilken fastställdes av 
Regionfullmäktige november 2018. Länstransportplanen 2022 – 2033 har också sin 
utgångspunkt i systemanalysen och positionspapper som har arbetats fram inom ramen för 
Regionsamverkan Sydsverige. 
 
I regeringens beslut tilldelades Region Kronoberg en preliminär ram på 881 miljoner kronor 
för att prioritera till infrastrukturprojekt och potter, vilken finns i planens kapitel 3. Enligt 
regeringens direktiv ska den preliminära ramen justeras i förhållande till verkligt utfall av 
upparbetade medel för planperioden 2018–2029 vid utgången av 2021. Detta innebär att i den 
slutliga versionen av länstransportplanen måste prioriteringarna var cirka 152 miljoner kronor 
mindre än vad som presenteras i denna remissversion. 
 
En central fråga till remissinstanserna är: Vilka omprioriteringar av infrastrukturprojekt och potter 
rekommenderar remissinstanserna ska vidtas, så att prioriteringen endast omfattar cirka 729 miljoner kronor? 
 
Vi önskar få era synpunkter senast den 24 november 2021. Slutversionen av 
Länstransportplanen 2022–2033, kommer att antas av Regionfullmäktige under våren 2022. 
Synpunkterna ska lämnas via e-post till region@kronoberg.se.  
Vänligen märk svaret med diarienummer 21RGK428. 
 
Frågor besvaras av Per Hansson, per.hansson@kronoberg.se, 070 – 972 60 61 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Thomas Ragnarsson 
Ordförande regionala utvecklingsnämnden 
 

* 
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Datum: 2021-09-17  

Diarienummer: 21RGK428 

Handläggare: Per Hansson,  

 

 

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 80 00 vx 
Region Kronoberg 
351 88  VÄXJÖ 

Nygatan 20 E-post region@kronoberg.se 
VÄXJÖ Fax  

 

 
Remiss av Länstransportplanen för Kronobergs län 2022–2033 är en så kallad 
öppen remiss, det innebär att alla är välkomna att lämna synpunkter. 
Länstransportplanen kommer att publiceras på Region Kronobergs hemsida. 
Till följande intressenter, se sändlista nedan, kommer remissversionen att sändas 
via e-post. 
 
Sändlista 
Alvesta kommun kommunen@alvesta.se 

Lessebo kommun info@lessebo.se 

Ljungby kommun info@ljungby.se 

Markaryds kommun ks@markaryd.se 

Tingsryds kommun kommunen@tingsryd.se 

Uppvidinge kommun ledningskontoret@uppvidinge.se 

Växjö kommun kommunstyrelsen@vaxjo.se 

Älmhults kommun ks@almhult.se 

  
Centerpartiet i Kronobergs län kronoberg@centerpartiet.se 

Kristdemokraterna i Kronobergs län kronoberg@kristdemokraterna.se 

Liberalerna i Kronobergs län kronoberg@liberalerna.se 

Miljöpartiet de Gröna i Kronobergs län  kronoberg@mp.se 

Moderaterna i Kronobergs län kronoberg@moderat.se 

Socialdemokraterna i Kronobergs län kronoberg@socialdemokraterna.se 

Sverigedemokraterna i Kronobergs län pernilla.wikelund@sd.se 
Vänsterpartiet i Kronobergs län kronoberg@vansterpartiet.se 

  
Region Blekinge kansli@regionblekinge.se 

Region Halland Regionen@regionhalland.se 

Region Jönköpings län regionen@rjl.se 

Region Skåne region@skane.se 

Regionförbundet i Kalmar län info@rfkl.se 

  
Linnéuniversitetet info@lnu.se 

Länsstyrelsen i Kronobergs län kronoberg@lansstyrelsen.se 

Polismyndigheten i Kronobergs län registrator.syd@polisen.se 

Trafikverket trafikverket@trafikverket.se 

Trafikverket Region Syd  
  
Abetong info@abetong.se 

ALWEX AB info@alwex.se 

Bergs Timer info@bergstimber.se 

Business region Kronoberg karin.palmer@kronoberg.se 
Cykelfrämjandet kansli@cykelframjandet.se 
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Datum: 2021-09-17  

Diarienummer: 21RGK428 

Handläggare: Per Hansson,  

 

 

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 80 00 vx 
Region Kronoberg 
351 88  VÄXJÖ 

Nygatan 20 E-post region@kronoberg.se 
VÄXJÖ Fax  

 

Electrolux els.info@electrolux.se 

Energikontor Sydost info@energikontorsydost.se 

Företagarna i Kronoberg info@foretagarna.se 

Handikapprörelsens Idé-& KunskapsCentrum info@handikappkunskap.se 

Hela Sverige ska leva; Kronoberg kronoberg@helasverige.se 
HOLTAB patrik.persson@holtab.se  

IKEA AB gudmund.vollbrecht@ikea.com 

JGA info@jga.se 

Kosta Boda Art Hotel info@kostabodaarthotel.se 

LO, Landsorganisationen Sydost lo-smalandblekinge@lo.se 

Lantbrukarnas Riksförbund LRF Sydost sydost@lrf.se 
Naturskyddsföreningen i Kronobergs län kansli.sydost@naturskyddsforeningen.se 

NIBE info@nibe.com 

NTF, Nationell förening för trafiksäkerhetens främjande info@ntf.se 

Orthex info@orthexgroup.com 

Pensionärsrådet i Kronoberg lisa.oberg@kronoberg.se 

PostNord Strålfors AB info@stralfors.se  
Profilgruppen info@profilgruppen.se 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg, RÖK raddningstjanst@rok.lessebo.se 
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting info@skl.se 

Svensk cykling klas.elm@branschkansliet.se 

Sveriges åkeriföretag thomas.hammarstrom@akeri.se 

Sydsvenska industri och handelskammaren info@handelskammaren.com 

Sydsvenska industri- och Handelskammaren info@handelskammaren.com 

Svenskt näringsliv Kronobergs län kronoberg@svensktnaringsliv.se  
SÖDRA, Södra Skogsägarna info@sodra.com 

Transportföretagen info@transportforetagen.se 

Trehörna info@cura.se 

Unionen sydost smaland@unionen.se 

VIDA AB vida@vida.se 

Värends Räddningstjänst raddningstjansten@vaxjo.se 

Växjö Flygplats info@smalandairport.se 
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Förord 
 
Region Kronoberg har det samlade regionala utvecklingsansvaret för länet. Planering av infrastruktur 
är ett av flera viktiga områden för att skapa regional utveckling och tillväxt. I arbetet med regionala 
utvecklingsfrågor är processen med att ta fram en ny länstransportplan en viktig del. Planen ligger se-
dan till grund för kommande infrastruktursatsningar i Kronoberg. 
 
Revidering och utveckling har skett i nära dialog inom nätverket Samplanering Kronoberg, vilken be-
står av tjänstepersoner från samtliga kommuner, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Trafikverket. 
 
Länstransportplanen 2022 – 2033 har också sin utgångspunkt i den systemanalys och det gemen-
samma positionspapper för infrastrukturinvesteringar i Sydsverige, som har arbetats fram inom ra-
men för Regionsamverkan i Sydsverige. Kronobergs länstransportplan kommer att bidra till ett sam-
manknutet Sydsverige genom att förbättra och utveckla de stråk som går genom länet. Det mindre 
vägnätet är också av stor betydelse för invånarna och näringslivet i länet. Genom särskilt utpekande 
föreslås satsningar på primära och övriga länsvägar. 
 
Länstransportplanen 2022–2033 är transportslagsövergripande och kommer att bidra till utveckling 
av ett hållbart trafiksystem. I underlaget Cykla i gröna Kronoberg ges inriktningen kring vilka cykel-
vägar som bör utvecklas i länet och genom att avsätta ytterligare medel i denna plan kan regionen till-
sammans med kommunerna fortsätta arbetet med ett sammanhållet cykelvägnät i Kronoberg för 
både vardagscykling och turism. Även satsningar på kollektivtrafikens infrastruktur, både på väg och 
järnväg, prioriteras i denna plan. För att skapa ett hållbart trafiksystem måste också kollektivtrafiken 
utvecklas och vara attraktiv. Genom sam- och medfinansiering från regionen och flera av länets kom-
muner möjliggörs för staten att inleda arbetet för dubbelspårsutbyggnad av järnvägen Alvesta-Växjö. 
En satsning som möjliggör en utveckling av järnvägstrafikeringen enligt Trafikförsörjningsprogram-
met för Kronoberg 2022–2030 med utblick.   
 
 
 
Thomas Ragnarsson 
Ordförande Regionala utvecklingsnämnden i 
Region Kronoberg 
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Läshänvisning 
 
Kapitel 1: Inledning och sammanfattning av Region Kronobergs länstransportplan 2022–2033. 
 
Kapitel 2: I kapitlet Uppdrag och nationella riktlinjer, presenteras regeringens uppdrag till region Krono-
berg att ta fram länstransportplan och för Trafikverket att ta fram den nationella planen och vilken 
tilldelad ram som har gets för infrastrukturåtgärder. Vidare görs en genomgång av steg och processer 
för planeringen och slutligen vilka nationella mål infrastrukturen ska arbeta mot och förhålla sig till.  
 
Kapitel 3: Huvudsyftet med Länstransportplanen är att visa på Region Kronobergs prioriteringar vad 
gäller infrastrukturinvesteringar till regionala plan och samfinansiering till nationell plan. Detta besk-
rivs i kapitlet Regionala investeringar i Kronobergs län 2022–2033. Det centrala i kapitlet och i länstrans-
portplanen är tabellen på sidan 27 där Region Kronobergs prioriteringar läggs fram. De prioriterade 
åtgärderna är kortfattat beskrivna i kapitlet och i bilaga ges en mer utförlig beskrivning och motiv till 
prioriterade åtgärder.  
 
 
Kapitel 4–6: I dessa sammanfattas Region Kronobergs argument och motiv till de prioriteringar som 
presenteras i kapitel 3. Primärt bygger det som tas upp i kapitlen på ställningstaganden och remissvar 
som har behandlats av regionstyrelsen och av regionala utvecklingsnämnden. Även sammanfattning 
av betydelsefulla och relevanta strategier vilka är antagna av regionfullmäktige tas upp i kapitlen. 

 Kapitel 4: I kapitlet görs en genomgång av Region Kronobergs styrande dokument med be-
tydelse för infrastrukturplaneringen. Dokumenten är utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 
2025, Regionens trafikförsörjningsprogram, vilket visar på kollektivtrafikens utvecklingsrikt-
ning samt nu gällande länstransportplan. Stycket om länstransportplanen ger dels en förkla-
ring till vilka vägar som finns i Kronoberg och det historiska utfallet från tidigare planerings-
omgångar. Cykla i Gröna Kronoberg är en understrategi till landtransportplanen och visar på 
hur länet vill utveckla cykelvägnätet. I kapitlet beskrivs också Region Kronobergs inriktning 
att bygga ett nytt sjukhus och vilken betydelse det har för infrastrukturen. 

 Kapitel 5: beskriver regionala förutsättningar och ambitioner som har betydelse för infra-
strukturplaneringen och inte fångas upp av regionens styrande dokument. Kapitlet kan ses 
som bakgrund och motivering till regionens prioriteringar.  

 Kapitel 6: Kronobergs län utgör ett nav i södra Sverige. Länets infrastruktur påverkar och 
påverkas av angränsande län. Samarbete med grannregioner i olika konstellationer har gett 
kunskap och kompetens men också placerat Kronoberg i en större kontext. Med bas i region-
samverkan Sydsverige tar kapitlet upp och beskriver några av de viktiga utgångspunkter och 
slutsatser som påverkar Kronobergs infrastruktur. 

 
 
Kapitel 7: Här förklaras den hållbarhetsbedömning som genomförts med hjälp av oberoende gransk-
ning. En miljöbedömning samt en social konsekvensbedömning av länstransportplanens priorite-
ringar genomförs. Resultaten redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning och en social konsekvensbe-
dömning. Genom underlagen skapas en sammanhållen hållbarhetsbedömning av länstransportplanen 
som inkluderar den lagstadgade miljöbedömningen och en social konsekvensanalys, vilken också in-
kluderar det lagstadgade barnperspektivet. Dessa underlag, i sin helhet, biläggs också till länstrans-
portplanen och återfinns i bilaga 3. 
 
Kapitel 8: I kapitlet beskrivs hur framtagandet av länstransportplanen har genomförts och beaktat 
Gröna tråden enligt regionens utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg 2025.  
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1 Inledning och sammanfattning 
 

1.1 Inledning 
Region Kronoberg vill främja hållbar utveckling och arbetar för att möjliggöra attraktiva boende- och 
livsmiljöer. I den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025, lyfts att samhället måste plane-
ras med en helhetssyn där hållbara lösningar för kommunikation, infrastruktur och samhällsbyggnad 
bidrar till att stärka tillväxten och tillgängligheten i hela regionen. Arbetet ska vara strategiskt, och 
utgå från ett komplementärt synsätt, där vi kompletterar och drar nytta av varandras kvalitéer i plat-
ser, orter, städer och regioner. 
 
Kronobergs län har glesa strukturer och är sett till folkmängden det fjärde minsta i riket. Länet ge-
nomkorsas av flera järnvägar och riksvägar och har med det fått en stråkstruktur där cirka 87 procent 
av befolkningen bor utmed stråken och cirka 91 procent har sin arbetsplats i ett stråk; Kronoberg är 
en stråkbyggd. Alla kommuner i Kronoberg gränsar till ett annat län och således finns starka kopp-
lingen mellan olika orter i länet, och till orter utanför länet. Beroende på var i länet man befinner sig 
finns flera större städer – Malmö, Lund, Helsingborg, Karlskrona, Kalmar, Halmstad och Jönköping 
– inom ett rimligt pendlingsavstånd. Kronobergs län är ett av få län i riket som har nettoinpendling. 
Genom Regionsamverkan Sydsverige sker ett aktivt samarbete för att komplettera och dra nytta av 
varandras kvalitéer i hela södra Sverige. För att skapa miljömässigt hållbara pendlingslösningar är sats-
ningar på järnvägssystemet av central betydelse. Även utvecklingen av busstrafik är viktig. För det ex-
portinriktade näringslivet i regionen och för den ökade satsningen på turismen är möjligheten till 
snabba transporter väsentlig. Här spelar förutom järnvägen även flygtrafiken till/från Småland Air-
port en strategiskt viktig roll. Som positivt exempel kan nämnas den dansk-tyska Fehmarn Bält-för-
bindelsen som kommer att öppna under planperioden, 2028. Detta innebär att tågresan Köpen-
hamn–Hamburg som idag tar nästan 5 timmar kan resas på under 3 timmar.  
 
Bra kommunikationer underlättar tillgängligheten och är en förutsättning för större och effektivare 
arbetsmarknadsregioner. En stark tillgänglighet minskar sårbarheten i en region och attraherar också 
arbetskraft. Rörlighet inom och mellan regioner medför bättre möjligheter att matcha utbud och ef-
terfrågan på arbetskraft och den samlade kompetensen kan tillvaratas bättre. En fortsatt specialisering 
på arbetsmarknaden leder till en ökad geografisk koncentration av nya arbetstillfällen, vilket bidrar till 
regionförstoring. Det handlar också om att skapa och bidra till attraktiva och dynamiska miljöer vilka 
fungerar som magneter och därigenom drar till sig kunskap, kapital, och kreativa individer - och bi-
drar till en förstärkning av regionen, så kallad regionförstärkning. Bra kommunikationer förstärker 
dessutom möjligheten till delaktighet i samhället och knyter samman boende, arbete, utbildning, ser-
vice, kultur, rekreation och fritid. 
 
Utvidgade arbetsmarknadsregioner och ökad geografisk rörlighet kan också medföra negativ miljöpå-
verkan. Målkonflikten mellan ekonomisk tillväxt och miljömässig hållbarhet blir tydlig. Trafiken står 
för en stor del av koldioxidutsläppen och för att miljöbelastningen ska minskas krävs att andelen för-
nyelsebart drivna fordon och en attraktiv kollektivtrafik. För att främja hållbar regional utveckling i 
hela länet behöver vi planera efter våra specifika förutsättningar. Kronobergs fördel ligger i sin tydliga 
stråkstuktur och att järnvägen genomkorsar länet. Av länets 51 tätorter finns det tågstation i 11 av 
dessa orter, Kronobergs stationsorter är en regional resurs. För orter utan tågtrafik är det viktigt att 
busstrafiken utvecklas och upplevs som attraktiv. Det krävs en helhetssyn och samhandling mellan 
kommuner, region och andra aktörer. Kollektivtrafik måste involveras tidigt i den fysiska planeringen 
och planeras med ett helhetsperspektiv där hänsyn tas till olika gruppers behov och förutsättningar.  
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Cykel är ett energisnålt och miljövänligt transportmedel som samtidigt bidrar till förbättrad folkhälsa. 
För sträckor upp till 5 km är cykeln ofta ett attraktivt transportmedel och med elcykel kan sträckor 
upp till 12–15 km vara ett alternativ för vardagscyklandet. Av invånarna i regionen bor cirka 60 pro-
cent inom 30 minuters radier med cykel från respektive kommuns centrum. I regionen är dock bilbe-
roendet starkt, vilket har sitt ursprung i befolknings-, boende- och arbetsplatsstruktur i länet. Cykeln 
ska ses som en del av eller hela resan. Den största potentialen att snabbt öka andelen resor med cykel 
bedöms i första hand finnas inom eller till tätorter. Inom cykelturism finns också en stor potential för 
tillväxt i regionen. För att tydliggöra behovet av cykelvägsutbyggnaden i Kronobergs län har Cykla i 
gröna Kronoberg tagits fram, ett 30-tal cykelvägar har prioriterats och analyserats. 
 
Med länets boendestruktur och med omfattande transporter inom skog och industri är länet bero-
ende av ett finmaskigt vägnät med god standard och bra underhåll. Skogstillväxten och länets övriga 
tunga tillverkningsindustri gör länet beroende av en robust infrastruktur med sammanbindande stråk 
och noder. Flera industrier är verksamma utanför de större tätorterna och är därför beroende av god 
tillgänglighet till olika kommunikationssystem. Goda kommunikationer gör det möjligt att pendla till 
arbete på längre avstånd från bostaden. Därigenom ökas individens valmöjligheter och företagen får 
en bredare rekryteringsbas.  
 
Region Kronoberg har fattat ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt sjukhus i stadsdelen Räppe i 
Växjö stad. Det nya sjukhuset kommer ligga cirka 4 km väster om nuvarande stadskärna, vilket påver-
kar trafiken till och från sjukhuset och vilket färdmedel de anställda, patienter och besökande nyttjar. 
Sjukhuset beräknas stå klart 2028 och samtidigt måste det finnas infrastruktur i form av gång- och 
cykelvägar, kollektivtrafik, anslutningsvägar, parkeringar med mera som är funktionella, tillgängliga 
och attraktiva. Förutom investeringar i infrastruktur i direkt anslutning till det nya sjukhuset och en 
utveckling av Växjös cykelvägnät finns ett antal större infrastrukturåtgärder som måste genomföras 
för ett fungerande trafiksystem runt sjukhuset. Vissa av åtgärderna undanröjer brister som har funnits 
under lång tid även före planer på ett nytt sjukhus, och som tack vare planerna på ett nytt sjukhus 
måste ges en högre prioritet. De större åtgärderna ligger dels på den regionala länstransportplanen 
och dels på Trafikverkets nationella plan 
 

1.2 Sammanfattning 
Den framtida infrastrukturen kommer med stor sannolikhet till största delen vara densamma som 
idag. Planeringen av infrastrukturen handlar därför i första hand om hur den kan utnyttjas mer effek-
tivt och kompletteras i önskvärd riktning. Genom att stärka och trafiksäkra de funktionella stråken, 
samfinansiering för att få till stånd järnvägssatsningar samt satsningar på cykelvägar förväntar sig Reg-
ion Kronoberg ett antal positiva effekter som harmoniserar med såväl de nationella transportpolitiska 
målen som de regionala målen.  
 
Kronobergs län har tilldelats en preliminär ram på 881 miljoner kronor för perioden 2022–2033. Ge-
nom medfinansieringsavtal på sammanlagt 113 miljoner kronor mellan Trafikverket och region Kro-
noberg samt tre av länets kommuner kommer investeringsvolymen från regionen till infrastrukturåt-
gärder för perioden att uppgå till sammanlagt 994 miljoner kronor. Utöver det ser regionen fram mot 
betydligt större investeringsvolymer till Kronoberg och övriga Sydsverige genom den nationella pla-
nen.  
 
Den preliminära ramen ska, enligt direktiven, justeras i förhållande till verkligt utfall av upparbetade 
medel för planperioden 2018–2029 vid utgången av 2021. Detta innebär att då Regeringen fastställer 
ramarna våren 2022 kommer Kronoberg att få cirka 152 miljoner kronor mindre, det vill säga en tro-
lig slutlig ram på cirka 729 miljoner kronor. Anledningen till minskningen kan framförallt härledas till 
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att Trafikverket har genomfört större åtgärder under de senaste åren. Effekten av obalansen, vilken 
ska regleras under 2022–2025, åren inbär att prioriterade åtgärder troligen måste senareläggas. 
 
Remissversionen av länstransportplanens prioriteringar för perioden 2022–2033 bygger på en tilldelad 
ram av 881 miljoner kronor. När den slutliga planen ska lämnas till infrastukturdepartementet (Rege-
ringen) våren 2022 måste prioriteringarna justeras till en total ram på 729 miljoner kronor. Region 
Kronoberg vill ha remissinstansernas rekommendationer till den slutliga prioriteringen länstransport-
planen 2022–2033.  
 

Åtgärd (tkr) LTP 2022–2033 
Region och kommunal 

medfinansiering 
Samfinansiering väg och järnväg till nationell plan   
K-t-K Alvesta - Växjö dubbelspår Räppe-Växjö Etapp 1 20 000 48 000 
Räppe station inkl. planskild korsning S Räppevägen 20 000 45 000 
Norrleden 2+2 inkl. tpl. Helgevärma Etapp 2 20 000 20 000 
Sydostlänken mötesstation 25 000  
 85 000 113 000 
Större investeringar vägobjekt   
Rv 23 Huseby-Marklanda 63 000  
Trafikplats Räppe 84 000  
Väg 941 Lillagården-Stenbrohult 57 000  
Väg 834 Hovmantorp 
Korsning mellan jvg, väg och cykel 72 000  

RV 27 Etapp 2 Tegnaby-Skir Inkl. Förbi Bramstorp och tpl. 
till S Länken 188 200  

 464 200  
Mindre investeringar   
Vägobjekt 75 000  
Cykelvägar 80 000 ca 80 000 
Kollektivtrafik 20 000  
 175 000  
Bidragsobjekt   
Trafiksäkerhet och miljö, Kollektivtrafik  72 000 ca 72 000 
Enskilda vägar 28 400 ca 12 000 
Driftbidrag flygplats 26 400  
 126 800  
Brister   
Att utreda/reservera 30 000  
 30 000  

Summa: 881 000  ca 277 000 
   
Reglering av obalans   
Återbetalning av utförda åtgärder -152 009  

Tillgänglig ram, efter justering av obalans 728 991  

Tabell: Sammanställning av länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033 och sammanställning av regional och 
kommunal medfinansiering. För sam- och medfinansiering till nationell plan finns upprättade avsiktsförklaringar. För 
medfinansiering till cykelåtgärder och bidragsobjekt kommer Trafikverket att upprätta avtal med berörda under plan-
perioden. Storleken på den medfinansieringen är enbart en uppskattning. 
Nedre delen av tabellen visar avdraget för att få en plan i balans samt tillgänglig ram efter justering av obalans.  
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2 Uppdrag och nationella riktlinjer 
 
I detta kapitel presenteras regeringens uppdrag och nationella riktlinjer och utgångspunkter för fram-
tagandet av regional länstransportplan 2022 – 2033. Uppdrag och nationella riktlinjer är: 

Uppdraget Uppdraget av att ta fram länstransportplan ges i riksdagsskri-
velse 2020/21:409: Uppdrag att ta fram förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen och möjlighet att ta fram länsplaner för regional 
transportinfrastruktur. Länsplanen och nationell plan ska plane-
ras i enlighet med vissa fastställda direktiv och med utgångs-
punkt i propositionerna 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – 
hållbara investeringar i hela Sverige. 

Ramar för nationella- och region-
ala planer 

Regeringen har föreslagit att den statliga planeringsramen för 
åtgärder i transportinfrastrukturen under åren 2022–2033 ska 
uppgå till totalt 799 miljarder kronor. För Kronobergs län 
uppgår den preliminära tilldelningen till 881 miljoner kronor. 
När den slutliga planen lämnas till regeringen i början av 2022 
ska ett avdrag på cirka 152 miljoner kronor har skett.  

Infrastrukturens planeringspro-
cesser 

Planering av infrastruktur sker i flera steg och med utgångs-
punkt från olika regeringsuppdrag och beslut. Kapitlet ger en 
sammanfattning över infrastrukturens planeringsprocesser 

De transportpolitiska målen De transportpolitiska målen visar de politiskt prioriterade om-
rådena inom den statliga transportpolitiken. Målen är en ut-
gångspunkt för alla statens åtgärder inom transportområdet. 

Nationella klimat och miljömål En genomgång av Sveriges miljömål och agenda 2030-mål 
med koppling till trafiken samt en sammanfattning av trafik-
sektorns utsläpp av växthusgaser och relevanta klimatmål för 
transportsektorn.  

 
 

2.1 Uppdraget  
Region Kronoberg är regionalt utvecklingsansvarig aktör och med det utpekad som länsplaneupprät-
tare för Kronobergs län. Genom beslut av regeringen den 23 juni 2021 har regionen fått i uppdrag att 
redovisa ett förslag till trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för peri-
oden 2022–2033 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 april 2022. Försla-
get ska då vara remitterat och sammanställt.  
 
Genom samma beslut fick Trafikverket i uppdrag att presentera förslag till ny nationell transportin-
frastrukturplan. Den nationella planen ska redovisas till Infrastrukturdepartementet och samtidigt 
sändas på remiss senast den 30 november 2021. Remissyttrande på nationell plan ska lämnas till Re-
geringskansliet senast den 28 februari 2022. Detta i enlighet med riksdagsskrivelse 2020/21:409: Upp-
drag att ta fram förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen och möjlighet att ta fram länsplaner för regional 
transportinfrastruktur. Länsplanen och nationell plan ska planeras i enlighet med vissa fastställda direk-
tiv och med utgångspunkt i propositionerna 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar 
i hela Sverige. 
 
Den regionala ramen ska användas för investeringar och förbättringsåtgärder av transportinfrastruk-
tur i länet. Länstransportplanen ska redovisa hur medlen fördelas mellan trafikslagen samt hur mycket 
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medel som planeras läggas på cykelinfrastruktur. Som en del i framtagandet av länsplanen ska Region 
Kronoberg beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bidra till att de transportpolitiska målen, 
inklusive klimatmålen, nås. Prioriteringar i förslaget ska motiveras och effekterna på möjligheterna att 
nå de transportpolitiska målen ska redovisas. Vid prioriteringen av åtgärder bör förutsättningar för att 
möta betydande industriinvesteringars behov samt behov av ökat bostadsbyggande, genom statliga 
transportinfrastrukturåtgärder, vägas in tillsammans med de transportpolitiska målen. Förslag till nya 
länsplaner bör innehålla de objekt i nu gällande planer som byggstartats men som inte har avslutats 
vid ingången av 2022. Länsplanerna ska redovisa de objekt som beräknas ha en total kostnad av 
minst 50 miljoner kronor och som bedöms bli utförda under planperioden, vilket är en höjning med 
25 miljoner kronor. Region Kronoberg ska också som länsplaneupprättare integrera miljöaspekter i 
planen och tillämpa 6 kap. miljöbalken. Miljöaspekterna är en viktig del av planprocessen och ska in-
tegreras i syfte att främja en hållbar utveckling. I den preliminära ramen som framgår av direktiven är 
medel inräknade som bland annat får användas till bidrag till kommuner som utbetalar ersättning till 
drift till icke statliga flygplatser. Region Kronoberg ska som länsplaneupprättare besluta om och i vil-
ken omfattning dessa medel ska användas för driftbidrag till regionala flygplatser eller andra åtgärder i 
de regionala trafiksystemen. 
 

2.2 Ramar för nationella- och regionala planer 
Tilldelningen av medel för denna planeringsomgång har dels slagits fast genom propositionen 
2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige och dels i regeringens skrivelse 
2020/21:409: Uppdrag att ta fram förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen och möjlighet att ta fram 
länsplaner för regional transportinfrastruktur.  
 

Planeringsram 2022–2033 
Regeringen har föreslagit att den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen un-
der åren 2022–2033 ska uppgå till totalt 799 miljarder kronor, fördelad enligt följande:  
 

 165 miljarder kronor till vidmakthållande, 
dvs. drift, underhåll och reinvestering av stat-
liga järnvägar  

 197 miljarder kronor till vidmakthållande, 
dvs. drift och underhåll av statliga vägar in-
klusive bärighet och tjälsäkring av vägar samt 
till bidrag för drift av enskild väg 

 437 miljarder kronor till utveckling dvs. inve-
stering av transportsystemet 

 
Utöver detta avsätts 52 miljarder kronor för investeringar i vissa väg- och järnvägsobjekt för de delar 
där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från trängselskatt eller infrastrukturavgifter under 
åren 2022–2033. 
 
Ramen till länstransportplaner ingår som en del i ramen för investering. Regeringen bedömer att den 
preliminära ramen till länstransportplaner under planperioden 2022–2033 ska uppgå till 42 miljarder 
kronor. Detta innebär att cirka 10 % av investeringsramen kommer att prioriteras av landets länspla-
neupprättare. Jämfört med förra planperioden är 42 miljarder kronor en ökning med cirka 5 miljar-
der, dvs ca 15 procent från då 37 miljarder kronor. Det bör dock noteras att 42 miljarder kronor är 
uttryckt i 2021 års priser medan 37 miljarder kronor är uttryckt i 2017 års priser. Detta innebär att ök-
ningen är lägre än 15 procent. 
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Tilldelningen till länstransportplaner går dock en kräftgång i förhållande till ramen för investering., 
dvs utveckling av transportsystemet. I början av 00-talet hade landets länsplaneupprättare rådighet 
över cirka 15 procent av investeringsvolymen. Inför denna planeringsomgång är denna rådighet nere 
på cirka 10 procent av investeringsvolymen.  
 
Tilldelning till länsplaner i förhållande till investeringsram: 

 Tilldelningen till regionala planer 2004–2015 var 14% (30 av 214) (2009 års priser) 
 Tilldelningen till regionala planer 2010–2021 var 15% (33 av 217) (2013 års priser) 
 Tilldelningen till regionala planer 2018–2029 var 11% (37 av 333) (2017 års priser) 
 Tilldelningen till regionala planer 2022–2033 var 10% (42 av 437) (Prel.) (2021 års priser) 

 

Särskilda satsningar 
Kopplat till länsplanerna finns i direktiven också tre särskilda satsningar där medel från den nationella 
planen kan medfinansiera åtgärder som helt eller delvis kan prioriteras av regionerna. I direktiven 
anges inga belopp för dessa särskilda utpekanden. En bedömning är att Trafikverket till förslag till 
nationellplan kommer att ge förslag på fördelning.  
 
De särskilda satsningarna är: 

1. Cykelpott: Regeringen ser behov av utökade satsningar på cykelåtgärder i hela landet och har 
gett Trafikverket i uppgift till den nationella planen att inom ramen för trimnings- och mil-
jöåtgärder därför föreslå en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga allmänna vägar samt 
också föreslå hur medlen kan fördelas till samfinansiering av cykelåtgärder på de statliga vägar 
som ingår i länsplanerna 

2. Stadsmiljöavtal: För att främja hållbara stadsmiljöer har Trafikverket möjligheter ge stöd till 
kommuner och regioner för åtgärder i städer som leder till ökad andel persontransporter med 
kollektivtrafik eller cykeltrafik, eller till hållbara godstransportlösningar. Stödet bör särskilt 
främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar. För Kronobergs del innebär 
nuvarande kraven som finns för stadsmiljöavtal att i princip endast en kommun har möjlighet 
att söka dessa medel. Regeringen har i direktiven uppmärksammat problem med stadsmiljö-
avtalen och ge Trafikverket i uppdrag att till den nationella planen föreslå och motivera en 
utveckling och effektivisering.  

3. Tillgänglighet i hela Sverige: För att stärka tillgängligheten och samtidigt öka möjlighet-
erna att nå etappmålet för trafiksäkerheten ska Trafikverket inom ramen för trimningsåtgär-
der samfinansiera länsplanerna avseende trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet. 
Samfinansieringen ska utformas så att åtgärder som förkortar restiden på landsbygd priorite-
ras. Det kan t.ex. innebära åtgärder i form av mittseparering eller andra åtgärder som inte hel-
ler innebär hastighetssänkningar. Trafikverket ska föreslå och motivera lämplig omfattning av 
en sådan satsning. 

 

Ram till Kronoberg 
För Kronobergs län uppgår den preliminära tilldelningen till 881 miljoner kronor under perioden 
2022–2033 i 2021 års prisnivå. Det innebär en ökning med cirka 113 miljoner kronor, dvs ca 15 pro-
cent, jämfört med vad som angavs för fyra år sedan för perioden 2018–2029, vilket då var 768 miljo-
ner kronor i 2017 års prisnivå. I den preliminära ramen är medel inräknade som bland annat får an-
vändas till bidrag till kommuner som utbetalar ersättning till drift av ickestatliga flygplatser. Den preli-
minära ramen ska, enligt direktiven, dock justeras i förhållande till verkligt utfall av upparbetade me-
del för planperioden 2018–2029 vid utgången av 2021. Enligt preliminära uppgifter från Trafikverket 
(juni 2021) innebär den så kallade obalansen att Kronoberg vid 2021 års utgång kommer att ligga 
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cirka 152 miljoner kronor över tilldelad ram samt att obalansen skall regleras under de fyra första åren 
av planperioden, dvs 2022–2025. Obalansen beror på att Trafikverket under 2020–2021 genomfört 
större investeringar i länet, vilket är positivt för Kronoberg. Detta innebär att när Regeringen våren 
2022 slutligen fastställer ramen kommer tilldelningen sannolikt att ligga på 728 miljoner kronor för 
perioden 2022–2033. Det innebär också att den slutliga versionen av länstransportplanen, våren 2022, 
ska sändas till infrastukturdepartementet måste den totala prioriteringen ligga på det justerade belop-
pet. Denna justering kan också innebära att prioriterade åtgärder kan flyttas framåt i tid innan de kan 
genomföras.  
 

Grund för tilldelning 
Vad som ligger till grund för tilldelad ram på 881 miljoner kronor till Kronobergs länstransportplan 
framgår inte av propositionen eller direktiven. Även om man söker i tidigare underlag finns inga för-
delningsnycklar eller kriterier som är vägledande till fördelning av länsplaneramen på 42 miljarder 
kronor till landets 21 länsplaneupprättare. Fördelning av medel skulle kunna grundas på antal mil väg, 
förhållandet mellan nationell respektive regional infrastruktur, kvalitén på vägarna, trafikarbetet per 
län, mängden transittrafik, antal invånare eller något annat. Det ges alltså ingen vägledning eller hän-
visning till vägledning från vare sig Regeringen eller Trafikverket hur fördelningen har skett. 
 
Det enklaste kriteriet att följa upp är tilldelade kronor per invånare. För planeringsperioden 2022–
2033 tilldelas Kronoberg 4 356 kr/inv. baserat på SCB:s befolkningsstatistik 2020. I och med det 
hamnar Kronoberg på en 4:e plats i tilldelning per invånare. Om tilldelningen hade varit samma som 
för Uppsala län vilka tilldelades 4 895 kr/inv. skulle Kronobergs ram har ökat med 109 miljoner kro-
nor. Och omvänt om Kronoberg tilldelats som Västmanland vilka fick 3 424 kr/inv. och med det 
sista platsen i kronor per invånare skulle Kronobergs tilldelning vara 188 miljoner kronor lägre.  
 
Fördelningen enligt kronor per invånare är bara ett exempel på kriterier för fördelning av den region-
ala ramen. Det är förmodligen också omöjligt att ställa upp kriterier som ger en 100 procentig rättvis 
fördelning mellan länen, dock borde transparensen till fördelningen vara tydligare. I direktiven får 
Trafikverket i uppdrag att arbeta med kostnadskontroll och kostnadseffektivisering. Det arbetet 
borde också kompletteras med en grundlig genomlysning av regionernas roll i infrastrukturplane-
ringen, vilket således också bör inkludera hur medlen fördelas.  
 
 

2.3 Infrastrukturens planeringsprocesser 
Planering av infrastruktur sker i flera steg och med utgångspunkt från olika regeringsuppdrag och be-
slut. I propositionen 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige fastslogs att 
planeringsprocessen för transportinfrastruktur i Sverige ska följa den struktur som riksdagen beslu-
tade om i propositionen 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur. Regeringen gjorde i den 
propositionen bedömningen att den långsiktiga infrastrukturplaneringen, såsom i de senaste planom-
gångarna, även i framtiden bör ha ett perspektiv på minst tio år och att regeringen bör ta ställning till 
vilka åtgärder som ska genomföras i det perspektivet. Regeringen gjorde vidare bedömningen att sy-
stemet även i framtiden bör innefatta ett beslut om övergripande strategiska vägval ungefär en gång 
per mandatperiod samt ett beslut om vilka ekonomiska ramar som ska gälla under den period beslutet 
avser. Detta gäller framförallt för den nationella planen men påverkar också framtagandet av läns-
transportplaner. Kortfattat kan det sammanfattas i fyra moment: 
 

403



Länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033    Remissversion 2021-09-09 

12 
 

Inriktningsunderlag I juni 2020 gav regeringen i uppdrag till Trafikverket att ta fram ett inriktnings-
underlag för två alternativa planperioder 2022–2033 och 2022–2037. Underla-
get var klart oktober 2020 och sändes på remiss. Region Kronoberg lämnade 
synpunkter på inriktningen genom svar Dnr 20RGK1781. 

Regeringens proposition Utifrån inriktningsunderlaget tar Regeringen fram Regeringsproposition 
2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. 
Propositionen anger inriktningen och tilldelningen av ekonomiska ramen. Den 
antogs av Riksdagen i juni 2021 

Regeringsdirektiv I slutet av juni 2021 beslutade Regeringen genom skrivelse, (vanligen kallat di-
rektiven) 2020/21:409 Uppdrag att ta fram förslag till nationell plan för transportinfra-
strukturen och möjlighet att ta fram länsplaner för regional transportinfrastruktur Genom 
direktiven förtydligas inriktningen från propositionen och ramen för länspla-
nerna anges. 

Fastställelse av planer Under våren 2022 kommer slutligen riksdagen att fastställa den nationella pla-
nen och länstransportplanerna. 

 

Planeringsfaser: genomförande, utredning och brister 
Syftet med den planeringsprocess som riksdagen beslutade om i propositionen 2011/12:118 Plane-
ringssystem för transportinfrastruktur är att förkorta ledtiderna i processen och göra den mer effektiv. Den 
nya modellen började gälla från 2013. Detta innebar också att infrastrukturplaneringen tydligare kny-
ter an till den statliga budgetprocessen. Det innebar också ändrade bestämmelser om fysisk planering 
av vägar och järnvägar i väglagen, lagen om byggande av järnväg, miljöbalken och plan- och byggla-
gen. Planeringsprocessen gäller för den nationella infrastrukturplaneringen, men påverkar också den 
regionala infrastrukturplaneringen. Nedan beskrivs kortfattat betydelsen av och effekterna på framta-
gandet av länstransportplanen. 
De två största förändringarna är att: 
 Processen ska utformas som en sammanhållen process och inte som tidigare i tre skeden - för-

studie, utredning och plan. 
 Den obligatoriska tillåtlighetsprövningen avskaffas och ersätts med ett förenklat förfarande som 

garanterar en bättre träffsäkerhet när det gäller vilka objekt som regeringen ska tillåtlighetspröva. 
 

 
Figur över gamla och nya planläggningsprocessen 
 
Modellen för den ekonomiska planeringen innebär att en rullande planering kommer att tillämpas där 
det finns möjlighet att årligen ändra i regeringens planbeslut när ny information kommer fram eller 
när projekt blir fördröjda. De långsiktiga åtgärdsplanerna följs därmed upp genom årliga beslut om 
vilka åtgärder som ska genomföras med hänsyn till anslagna budgetramar och aktuellt planeringsläge. 
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Figur: Principskiss över planprocessens faser, Trafikverket 
 

1. Projekt för genomförande avser år 1–3, ska omfatta åtgärder där alla nödvändiga förberedel-
ser är genomförda och där det i princip inte råder några osäkerheter kring att projekten i 
fråga kan påbörjas och genomföras på det sätt och till de kostnader som Trafikverket anger i 
sitt förslag till beslut. 

2. Utredningsfas avser år 4–6, ska omfatta åtgärder där förberedelser gällande projektering och 
kostnadsberäkningar är långt framskridna och eventuella alternativa finansieringslösningar är 
helt utredda. Tanken är att beslutet för år 4–6 ska avse sådana åtgärder som med stor sanno-
likhet kommer att kunna genomföras till de kostnader och på de sätt som Trafikverket anger i 
sitt underlag. Dock bör åtgärder tillåtas ingå i denna kategori även om inte alla förutsättningar 
är helt klarlagda och utredda. 

3. Brister avser år 7–12, och syftar framförallt till att utreda och tydliggöra brister och kapaci-
tetsproblem i trafiksystemet. Utifrån en bristanalys skall man under perioden år 7–12, men 
även under perioden år 4–6 genomföra åtgärdsvalsstudier. Resultatet från dessa avgör vilken 
form av investering som ska genomföras. 

 
För namngivet objekt, det vill säga objekt med en kostnad över 100 miljoner kronor i Nationell plan 
och från 2022 över 50 miljoner kronor i länstransportplanen, innebär modellen att beslut för ett ob-
jekt kommer att fattas vid tre tillfällen. Enligt modellen kommer således ett objekt som fördes in som 
brist 2018 komma att tas upp i planen 2022 och då som ett utredningsobjekt. Slutligen kommer 
samma objekt att tas upp för beslut i planen 2026 för genomförande, förutsatt att objektet fortfa-
rande är aktuellt för åtgärd. För länstransportplaner kan undantag från denna modell förekomma.  
 

Åtgärdsvalsstudier 
Transporter har sällan ett egenvärde. Det är tillgängligheten, möjligheten att nå ett utbud och att leve-
rera gods som kan tillgodoses med en transportfunktion som har värdet. Men tillgängligheten kan 
också åstadkommas genom bättre lokalisering av exempelvis en växande industri, en skola eller annan 
bebyggelse. Att målpunkter som till exempel samhällsservice i form av affär, post, skola etc. flyttar 
eller försvinner kan inte självklart kompenseras med en transportlösning. Flera samhällssektorer och 
övriga aktörer behöver bidra till god tillgänglighet och effektiva transporter. Transportsystemet har 
alltså en mycket viktig samhällsfunktion, en servicefunktion, som vi alla är beroende av. Hur trans-
portbehovet ska tillgodoses och hur vi ska komma till rätta med brister berör många intressenter. 
 
Regeringen angav i proposition 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur, avsnitt om den 
fysiska planeringen av vägar och järnvägar, att: ”Den formella fysiska planeringen bör föregås av en förbere-
dande studie som innebär en förutsättningslös transportslagsövergripande analys med tillämpning av fyrstegsprincipen.” 
Denna studie genomförs vanligtvis för objekt som planeras för genomförande om 7–12, dvs. bristfa-
sen enligt modellen. Den förberedande studien eller analysen utgörs oftast av en åtgärdsvalsstudie, 
ÅVS. Syftet med att genomföra åtgärdsvalsstudier av brister är att studien därmed också ska utgöra 
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en länk mellan den strategiska och ekonomiska planeringen å ena sidan, och den nya planeringspro-
cessen enligt väglagen och lagen om byggande av järnväg å andra sidan. Metodiken för åtgärdsvalsstu-
dier innebär att det skapas en arena för dialog i tidigt skede. Åtgärdsvalen som genomförs i studien 
skall ske enligt fyrstegsprincipen. 

 
Bild. Flödesschema över ÅVS-metodens huvudsteg. 
 

Fyrstegsprincipen vägledande 
Fyrstegsprincipen är ursprungligen ett förhållningssätt för 
planering inom vägtransportsystemet som innebär att möj-
liga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis. Ur-
sprungligen lanserades fyrstegsprincipen av dåvarande Väg-
verket (1997) för att hushålla med investeringsmedlen. 
Principen utvecklades till att mer handla om en metod som 
används för att minska trafikens negativa effekter på till ex-
empel trängsel, luftkvalitet och klimat. Fyrstegsprincipen 
har nu fått en viktig funktion i framtagandet av åtgärdsvals-
studierna för brister och har fått en självklar position i sam-
hällsplaneringen. Rätt tillämpad bidrar den till att utveckla 
ett hållbart transportsystem enligt hållbarhetsaspekterna-, 
miljö, ekonomi och människa. 
 
Fyrstegsprincipen ska inte ses som en stegvis metod där 
man först genomför åtgärder i enlighet med steg 1 och där 
efter, om inte önskat resultat uppnås, genomför åtgärder 
enligt steg 2. Istället ska principen ses som en modell som 
ingår i en ständigt pågående process som berör hela samhällsutvecklingen. Framförallt gäller detta för 
steg 1 och 2. Det handlar om var vi väljer att bo, var kommunerna lokaliserar våra bostäder, näringsli-
vets osv., det vill säga allt som påverkar efterfrågan av transporter och val av transportsätt. Vilken ut-
gångspunkt som valts är också avgörande för i vilket steg en åtgärd ska läggas. Som exempel kan 
nämnas byggande av nya cykelvägar. Ur ett perspektiv kan åtgärden ses som att man bygger nytt, det 
vill säga steg 4. Om åtgärden i stället ingår i ett större sammanhang som har framkommit genom en 
åtgärdsvalsstudie, kan byggnationen räknas som en steg 1-åtgärd, tänka om. 
 
Många åtgärder inom steg 1 och 2 kan samlas i begreppet mobility management eller påverkansar-
bete. Det handlar om att på olika sätt effektivisera användandet av transporter och infrastruktur. Syf-
tet är att påverka resan eller transporten innan den börjat. Mobility management ska ses som ett kom-
plement, ett förstärkningsmedel som får nya eller befintliga tekniska lösningar att ge större effekt. Att 
mobility management ibland helt kan eliminera behovet av ny infrastruktur är en bonus, inte en regel. 
Mobility management kan ses som mjukvaran (kunskaps-, attityd- och beteendepåverkan) som gör att 
vi får ett bättre utnyttjande av hårdvaran (fysiska åtgärder). Det är ett förhållningssätt och alltså inte 
ett universalmedel som ersätter eller utesluter tekniska lösningar.  

Fyrstegsprincipen 
 
Tänk om steg 1 
Det första steget handlar om att först och 
främst överväga åtgärder som kan påverka 
behovet av transporter och resor samt valet 
av transportsätt.  
Optimera steg 2 
Det andra steget innebär att genomföra åtgär-
der som medför ett mer effektivt utnyttjande 
av den befintliga infrastrukturen.   
Bygg om, steg 3 
Vid behov genomförs det tredje steget som 
innebär begränsade ombyggnationer.   
Bygg nytt, steg 4 
Det fjärde steget genomförs om behovet inte 
kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det 
betyder nyinvesteringar och/eller större om-
byggnadsåtgärder. 
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2.4 De transportpolitiska målen 
De transportpolitiska målen visar de politiskt prioriterade områdena inom den statliga transportpoliti-
ken. Målen är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom transportområdet, exempelvis hur myn-
digheterna ska prioritera bland olika önskemål och behov när de genomför sina uppdrag. Målen ska 
även vara ett stöd för och kunna inspirera regional och kommunal planering. De transportpolitiska 
målen antogs av regeringen 2009 enligt prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter. Trafik-
analys har uppdraget att följa de målen och lämnar årligen en rapport över utvecklingen.  
 
I direktiven för planering av infrastrukturen 2022–2033 anges att de transportpolitiska målen och 
etappmålen, som regeringen har beslutat om, ska vara generella utgångspunkter och planeringsförut-
sättningar för Trafikverkets och länsplaneupprättarnas analyser och förslag till åtgärder. 
 

Det övergripande transportpolitiska målet 
Det övergripande målet för transportpolitiken 
är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transport-försörjning för med-
borgarna och näringslivet i hela landet. Det övergri-
pande målet förtydligas genom två jämbördiga 
mål, ett funktionsmål – Tillgänglighet samt ett 
hänsynsmål – Säkerhet, Miljö och Hälsa. 
Funktions- och hänsynsmålen är jämbördiga. 
För att det övergripande transportpolitiska 
målet ska kunna nås behöver dock funktions-
målet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. 
 

Funktionsmål - Tillgänglighet  
Funktionsmålet är formulerat: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska med-
verka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet och bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors 
respektive mäns transportbehov. Preciseringar till funktionsmålet är: 
• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 
• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften 
• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder 
• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt sam-

hälle 
• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning 
• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ökar 
• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras 
 

Hänsynsmål - Säkerhet, miljö och hälsa  
Hänsynsmålet är formulerat: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas 
till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för 
miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.  
Preciseringar/etappmål till hänsynsmålet är: 

 Etappmålet för klimat antogs av Riksdagen i juni 2017 inom ramen för prop. 2016/17:146 
Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen trädde i kraft i januari 2018. Förutom att 
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etappmålet ingår som del i de transportpolitiska målen ingår etappmålet också i miljömålssy-
stemet. Etappmålet innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes 
luftfart, ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. 

 Etappmålet för trafiksäkerhet antogs av Regeringen februari 2020. Det innebär att antalet 
omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten respektive luftfarten ska hal-
veras till år 2030. Antalet omkomna inom bantrafiken ska halveras till år 2030. Antalet all-
varligt skadade inom respektive trafikslag ska till år 2030 minska med minst 25 procent.  

 
 

2.5 Nationella klimat och miljömål 
Det nationella arbetet med klimat och miljö sker inom två huvudinriktningar vika är dels det svenska 
miljömålssystemet och dels Agenda 2030 och de globala miljömålen för hållbar utveckling. 
 
 Det svenska miljömålssystemet dvs Sveriges miljömål, som först beslutades av riksdagen år 

1999, består av ett övergripande generationsmål vilket är ”Det övergripande målet för miljöpolitiken 
är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”, samt 16 miljökvalitetsmål med preci-
seringar och ett antal etappmål, som beskriver den långsiktiga målsättningen och inriktningen 
för Sveriges miljöpolitik. Etappmålen ska underlätta möjligheterna att nå generationsmålet 
och miljökvalitetsmålen. Ett trettiotal etappmål har antagits av regeringen genom åren, varav 
ett tjugotal fortfarande är aktuella. Målen följs upp årligen, bland annat med hjälp av indikato-
rer, på regional nivå av länsstyrelserna och Skogsstyrelsen, och på nationell nivå av målansva-
riga nationella myndigheter med Naturvårdsverket som samordnare. 
 

 Agenda 2030 och de globala miljömålen för hållbar utveckling: Den 25 september 2015 
antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de globala må-
len för hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av 
hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. De 17 globala hållbarhetsmålen konkretiseras 
med 169 delmål och 230 globala indikatorer. Det övergripande syftet med agendan är att av-
skaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor, att främja fred och rättvisa 
och att lösa klimatkrisen. I juni 2018 beslutade regeringen om en handlingsplan för Agenda 
2030. SCB fick regeringens uppdrag att samordna den indikatorbaserade uppföljningen av 
hur Sverige lever upp till målen i Agenda 2030. 

 
De svenska miljömålen och Agenda 2030 hänger samman genom att hållbarhet alltid har tre dimens-
ioner: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. För en hållbar samhällsomställning måste 
hänsyn tas till de tre dimensionerna samtidigt. När det gäller miljön, handlar Sveriges miljömål och de 
globala målen i Agenda 2030 om samma utmaningar. Att uppnå Sveriges miljömål innebär det också 
att den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 uppnås. 
 
Transporterna har ökat kraftigt det senaste århundradet, från en kilometer per person och dag i bör-
jan av 1900-talet till över 40 kilometer idag. Sätten vi reser på har också förändrats under historien 
från att mest ske med järnväg, segelfartyg och hästar till att domineras av bilar, snabba båtar och flyg-
plan. Trafiken bidrar till ett flertal miljöproblem bland annat hälsofarlig luft, buller, övergödning och 
försurning. Till det kommer effekter som intrång i naturen, skapande av barriärer i landskapet, 
olyckor, stress och trängsel i våra städer. Det är ett dilemma att det transportsystem som är till så stor 
nytta för oss samtidigt är ett av de största miljöhoten. I bilderna nedan markeras de miljökvalitetsmål 
och agenda 2030-mål som berörs och påverkas av trafiken och transportsystemet.  
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Transportsektorns påverkan på de 16 miljökvalitetsmål 

 
Bild Trafiken påverkar naturen och människors hälsa. Enligt Naturvårdsverket berörs 5 av de 16 miljökvalitetsmå-
len, vilka är Begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning, frisk luft, God bebyggd miljö och giftfri miljö 
 
Transportsektorns påverkan på de 17 Agenda 2030-målen

 
Bild Transportsystemet kan enligt Trafikverket bidra till 11 av Agenda 2030-målen för ett hållbart samhälle, vilka ä 
Mål 3 – God hälsa och välbefinnande, Mål 5 – Jämställdhet, Mål 7 – Hållbar energi för alla, Mål 8 – Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 10 – Minskad 
ojämlikhet, Mål 11 – Hållbara städer och samhällen, Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion, Mål 13 – 
Bekämpa klimatförändringarna, Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald, Mål 16 – Fredliga och inkluderande 
samhällen och Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap.  
 

Trafikens klimatpåverkan 
Naturvårdsverket ansvarar för att sammanställa den nationella statistiken för växthusgaser. Utsläppen 
från inrikes transporter kommer från personbilar, lätt och tung lastbil, bussar, mc och mopeder, tåg 
samt inrikes flyg och sjöfart. Huvuddelen, 94 procent av de växthusgaser som släpps ut från trans-
portsektorn kommer från vägtrafiken. Det är utsläppen från personbilar och tunga fordon som domi-
nerar. Utsläpp från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och minskade med 
2,2 procent 2019 jämfört med föregående år. Utsläppen ska minska med minst 70 procent till 2030 
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jämfört 2010, men har enbart minskat med 20 procent jämfört med 2010 och utsläppen behöver 
minska med cirka en miljon ton per år för att 2030-målet ska kunna nås. 
 
I Kronoberg står transporter för nästan hälften, 47 procent, av länets totala utsläpp av växthusgaser, 
och med det den enskilt största utsläppskällan. Trenden med utsläppsminskningar från transportsek-
torn i Kronoberg håller i sig men har planat ut och är inte lika tydlig som föregående år. Kronoberg 
kommer dock inte att nå det uppställda regionala målet om att utsläpp av fossilt koldioxids från trafik 
och arbetsfordon ska ha minskat med 35 procent till år 2020 jämfört med 1990 års utsläpp. För att nå 
det långsiktiga målet om noll nettoutsläpp till år 2050 krävs det mycket mer. 

 
Figur: Utsläpp av växthusgaser i Sverige län från inrikestransporter i tusen ton koldioxidekvivalenter. Mellan 1990 
och 2018 har utsläppen i Sverige för inrikestransporter minskat med 17 procent. Den totala minskningen av växthus-
gaser i Sverige var för samma period 27 procent. Källa Naturvårdsverket 
 
 

 
Figur: Utsläpp av växthusgaser i Kronobergs län från inrikestransporter i ton koldioxidekvivalenter. Mellan 1990 och 
2018 har utsläppen i Kronobergs län för inrikestransporter minskat med 13 procent. Den totala minskningen av växt-
husgaser i Kronoberg var för samma period 39 procent. Källa Naturvårdsverket 
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För att åstadkomma väsentliga utsläppsminskningar av växthusgaser krävs det enligt Trafikverkets 
rapport 2016:043 Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser – med fokus på 
transportinfrastrukturen en kombination av åtgärder och styrmedel för ökad energieffektivisering, över-
gång till biodrivmedel samt transportsnålt samhälle. Enligt rapporten räcker det inte med effektivare 
fordon, fartyg och flygplan, ökad andel förnybar energi och elektrifiering av vägtransporter. Det kom-
mer även att krävas en förändrad inriktning i utvecklingen av samhälle och infrastruktur. Den privata 
bilen behöver få en minskad roll som transportmedel, framförallt i större och medelstora städer. Till-
gängligheten behöver i större grad lösas genom effektiv kollektivtrafik, både buss och tåg, samt för-
bättrade möjligheter att gå och cykla. I staden handlar det om att utvecklas i en riktning där behovet 
av bil inte är lika stort. Det är en utveckling som i stor omfattning sker redan idag, men det finns be-
hov av att förstärka denna utveckling och vara mer konsekvent. Dessutom behöver logistiken för-
bättras och alla trafikslag utnyttjas på ett bättre sätt tillsammans så att lastbilstrafiken inte ökar. 
 

Trafikens klimatmål 
I miljökonsekvensbeskrivningen, vilket är en del av hållbarhetsbedömningen (bilaga 3) görs bland an-
nat en genomgång hur åtgärder i planen förhåller sig till uppställda nationella klimatmål. Det finns tre 
relevanta klimatmål som berör transportsektorn. Dessa klimatmål är: 

 1,5-gradersmålet och begränsad klimatpåverkan: Klimatavtalet som skrevs under i Paris i 
december 2015 innebär att världens länder ska begränsa klimatpåverkan till en maximal tempera-
turökning på 2 grader Celsius jämfört med förindustriell nivå men även sträva efter att begränsa 
den till maximalt 1,5 grader. Såväl en begränsning till 2 grader som 1,5 graders temperaturökning 
kräver att de globala utsläppen når noll någon gång i mitten av seklet. Med en rättvis bördefördel-
ning behöver de rikare länderna nå nollnivån tidigare. 

 Klimatlagen: Den 2 februari 2017 tog regeringen beslut om en ny klimatlag. Lagen baseras på 
Miljömålsberedningens förslag som utgår från Parisöverenskommelsen och som innebär att Sve-
rige ska ha ett "netto nollutsläpp" av klimatpåverkande växthusgaser 2045. Ett kvantifierat mål är 
att utsläppen från inrikestrafiken ska ha minskat med 70 procent till 2030, jämfört med 2010 års 
nivåer. Det är första gången som det har tagits fram ett kvantifierat utsläppsmål för transportsek-
torn. 

 Fossiloberoende fordonsflotta 2050: Tidigare har utredningen för fossilfri fordonstrafik före-
slagit ett mål om att utsläppen från vägtrafiken ska minska med 80 procent till 2030 jämfört med 
2010. En tolkning som även Trafikverket gjort.  
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3 Regionala investeringar i Kronobergs län 
2022–2033 
 
Kapitel 3 är länstransportplanens centrala kapitel. I kapitlet presenteras Region Kronobergs priorite-
ringar av den tilldelade ramen. I detta kapitel presenteras: 

Principer för prioriteringar Förklaring av vilka principer som legat till grund för priorite-
ringar i länstransportplanen 

Ekonomisk sammanställning Den ekonomiska sammanställningen är kärnan i Krono-
bergs länstransportplans prioriteringar.  

Större investering sam- och med-
finansiering 

Genomgång av objekt som sam- och medfinansieras 

Större investering väg Genomgång av prioriterade objekt i länstransportplanen 

Mindre infrastrukturåtgärder Mindre åtgärder, under 50 miljoner kronor, behandlas i en ge-
mensam pott för anpassning av transportinfrastrukturen. 

Bidragsobjekt Inom ramen för länstransportplanen hanteras fyra bidragsom-
råden. En genomgång av denna prioritering. 

Brister att utreda En beskrivning av åtgärder som bör utredas till nästa plane-
ringsomgång 

 
 

3.1 Principer för prioriteringar 
Prioriteringarna i denna plan bygger på det som slagits fast i tidigare länstransportplaner. De utpekan-
den av objekt som slagits fast och ännu inte är genomförda kommer att ligga fast även i Länstrans-
portplanen 2022–2033. Dessa objekt brukar omnämnas som ”låsning i plan”. Som låsta objekt finns 
både större och mindre åtgärder. En förutsättning för objekt som prioriteras i planen, och då för både 
för låsta och nya objekt är att åtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma enligt Trafikverkets beräk-
ning av nettonuvärdeskvoten (NNK), det vill säga har ett positivt värde. 
 
För att stärka utvecklingen av cykelvägar i länet tog Region Kronoberg, Trafikverket och länets kom-
muner fram till planperioden 2018–2029 fram Cykla i gröna Kronoberg. Det består av inriktningsun-
derlag och prioriteringsunderlag av ett 30-tal cykelvägsobjekt. Planering har inletts för flera cykelvägar 
och kommer att slutföras under planeringsperioden 2022 – 2033.  
 

3.2 Ekonomisk sammanställning 
Kronobergs län har tilldelats en preliminär ram på 881 miljoner kronor för perioden 2022–2033 i 
2021 års prisnivå. Det innebär en ökning med cirka 113 miljoner kronor, dvs ca 15 procent, jämfört 
med vad som angavs för fyra år sedan för perioden 2018–2029, vilket då var 768 miljoner kronor i 
2017 års prisnivå. Den preliminära ramen ska, enligt direktiven, dock justeras i förhållande till verkligt 
utfall av upparbetade medel för planperioden 2018–2029 vid utgången av 2021. Enligt preliminära 
uppgifter från Trafikverket (juni 2021) innebär den så kallade obalansen att Kronoberg vid 2021 års 
utgång kommer att ligga cirka 152 miljoner kronor över den slutliga ramen. Obalansen ska regleras 
under de fyra första åren av planperioden, det vill säga 2022–2025. 
 
Orsaken till obalansen kan framförallt härledas till att Trafikverkets så kallade planberedskap för åt-
gärder i Kronobergs län har varit god och framdriften inte har hindrats. Detta har inneburit att den 
prioriterade åtgärden Rv 23 Huseby-Marklanda har kunnat tidigareläggas. Effekten av obalansen och 

412



Länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033    Remissversion 2021-09-09 

21 
 

att den ska vara reglerad under de fyra första åren inbär att prioriterade åtgärder troligen måste sena-
reläggas. Det innebär också att Kronobergs prioriteringsram kommer att minskas med 150 miljoner 
kronor från 881 miljoner kronor till 729 miljoner kronor när den slutliga planen ska lämnas till infra-
stukturdepartementet (Regeringen) våren 2022. Prioriteringar till remissversionen utgår dock från till-
delningen enligt Regeringens planeringsdirektiv vilket alltså var 881 miljoner kronor. Region Krono-
berg vill ha remissinstansernas rekommendationer till den slutliga prioriteringen länstransportplanen 
2022–2033.  
 
Länstransportplanens prioriteringar är uppdelad i tre huvudindelningar vilket är Större investeringar, 
mindre investeringarna samt bidragsobjekt, vilka förklaras i tabellen nedan.  
 

Åtgärd Kommentar 
Större investeringar  
Samfinansiering väg/järnväg Namngivet objekt på väg eller järnväg som ska samfinansiärs med nation-

ell plan 
Vägobjekt Namngivna objekt med en total kostnad över 50 miljoner kr. 

Objekten är lagda i prioritetsordning, överst är viktigast 
Mindre investeringar 

Pott för anpassning av transportinfrastrukturen, där den uppskattade 
kostnaden för åtgärden ligger under 50 miljoner kronor. 

Väg 
Cykel 
Kollektivtrafik 
  
Bidragsobjekt  
TS trafiksäkerhet och kollektivtrafik  
Enskilda vägar  
Driftbidrag flygplats  

Tabell: Länstransportplanen 2022–2033 är uppdelad enligt följande: 
 
Länstransportplanens kolumner är i princip indelade i tre faser, vilka framgår av tabellen nedan. Upp-
delningen bygger på uppgifter från tidigare uppgifter och rekommendationer från Regeringen och tra-
fikverket vilka är förklarade i kapitel 2.3 Infrastrukturens planeringsprocesser.  
  
 

Genomförande Utredningsfas Brister 
År 1–3 åtgärden är klar 
för att genomföras 

År 4 – 6 åtgärden är i princip klar för att 
genomföras viss utredning kvarstår 

År 7 – 12, bristen är definierad ytterligare 
utredningar behövs. 

Kostanden för åtgärden 
utredd och ev. fördelad 

Kostnaden för åtgärden är uppskattad. 
Beloppet som anges kan justeras i kom-
mande plan 

Kostnaden för åtgärden är preliminär. 
Beloppet som anges kan justeras i kom-
mande plan 

För objekt där genomförande år är känt har kostnaden tagits upp på det aktuella året.  
Om genomförande år inte är bestämt har avsatt belopp i planen tagits upp i kolumnen ”Summa LTP 2022-33” 
samt markerat med X för troligt genomförande. När ett genomförande kan ske, är det beroende av planering och 
framdrift av andra åtgärder i samtliga län som ingår i Trafikverket Region Syd. 

Tabell: Länstransportplanen 2022–2033 är i princip uppdelad i följande kolumner: 
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Sammanställning länstransportplan 2022–2033 
Åtgärd (tkr) Tot. 

kost.  
2022 2023 2024 2025-2028 2029-2033 

Summa  
LTP 2022-33 

% 

Störreinvestering         

Samfin. väg och järnväg         

K-t-K Alvesta - Växjö  
KtK Dubbelspår Räppe-
Växjö Etapp 1 

525 00    
X X 20 000 

 

Räppe station inkl. planskild 
korsning S Räppevägen 

111 000    X X 20 000 
 

Norrleden 2+2 inkl. tpl 
Helgevärma Etapp 2 

335 000    
X X 20 000 

 

Sydostlänken mötesstation     X X 25 000  

       85 000 10 % 

Större investeringar         

Vägobjekt         

Rv 23 Huseby-Marklanda 177 000* X X    63 000  

Trafikplats Räppe 84 000   X X  84 000  

Väg 941 Lillagården-Sten-
brohult 

57 000  
   X 57 000 

 

Väg 834 Hovmantorp 
Korsning mellan jvg, väg 
och cykel 

72 000    
X X 72 000 

 

RV 27 Etapp 2 Tegnaby-
Skir Inkl. Förbi Bramstorp 
och tpl. till S Länken 

276 000    
 X 188 200 

 

       464 200 53 % 

Mindre investeringar         

Vägobjekt  X X X X X 75 000  

Cykelvägar  X X X X X 80 000  

Kollektivtrafik   X X X X 20 000  

       175 000 20 % 

Bidragsobjekt         

Kollektivtrafik samt Trafik-
säkerhet och miljö 

 
7 000 7 000 7 000 28 000 35 000 72 000  

Enskilda vägar  1 700 1 700 2 500 10 000 12 500 28 400  

Driftbidrag flygplats  2 200 2 200 2 200 8 800 11 000 26 400  

       126 800 14 % 

Brister          

Att utreda/reservera       30 000  

       30 000 3% 

Summa: 
 

 
     881 000  

         

Reglering av obalans         

Återbetalning av utförda åt-
gärder 

 -38 000 -38 000 -38 000 -38 009  -152 009  

Tillgänglig ram, efter 
justering av obalans 

 36 318 33 642 32 846 227 956 368 230 728 991  

Tabell: Ekonomisk sammanställning av Länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033. Markering med X, är tro-
ligt genomförande år eller period. Att ”Totalkostnad” inte överensstämmer med vad som har prioriterats ”Summa LTP 
2022–33”, beror på att samfinansiering kommer att ske med Nationell plan eller att åtgärden kommer att etappindelas 
och endas vissa etapper kommer att åtgärdas eller att vissa kostnader av totalen har finansierats av tidigare planer.  
Nedre delen av tabellen visar avdraget för att få en plan i balans samt tillgänglig ram efter justering av obalans.  
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Den regionala ramen ska användas för investeringar och för-
bättringsåtgärder av länets transportinfrastruktur. Länstrans-
portplanen ska redovisa hur medlen fördelas mellan trafiksla-
gen.  Fördelningen av medel mellan olika transportslag fram-
går av diagrammet till höger. Det bör poängteras att Region 
Kronoberg tillsammans med Trafikverket och några av länets 
kommuner genom särskilda ansökningar för perioden 2016–
2020 tilldelats cirka 90 miljoner kronor till kollektivtrafik- 
och cykelåtgärder. Denna särskilda satsning som har nyligen 
genomförts och har bidragit till att uppfylla målen enligt tra-
fikförsörjningsprogrammet. Det innebär också att behoven 
av åtgärder i länets kollektivtrafikanläggning har minskat nå-
got. Till nästkommande länstransportplan om cirka 4 år kan 
den bilden dock ha förändrats.  
 
Fördelning av medel enbart utifrån den tilldelade ramen på 
881 miljoner kronor återspeglar inte korrekt Kronobergs sats-
ningar på infrastruktur i länet. Den tilldelade ramen till Kro-
noberg ska utökas med ytterligare 113 miljoner kronor via reg-
ional och kommunala medfinansiering till den nationella pla-
nen. Avsiktsförklaringar för sam- och medfinansiering har 
upprättats med Trafikverket och med Region Kronoberg, 
Växjö Kommun, Alvesta kommun samt Lessebo kommun för 
åtgärderna Dubbelspår Räppe-Växjö, Räppe station, Rv 25 
Norrleden och Österleden. Utöver detta finns också en medfi-
nansiering på cirka 80 miljoner kronor från länets kommuner 
till utbyggnad av cykelvägar enligt cykelplanen Cykla i gröna 
Kronoberg samt medfinansiering till bidrags objekt cirka 72 miljoner kronor. 
 
I kartan nedan syns dels de åtgärder som sam- och medfinansieras samt de större namngivna åtgär-
derna. I kartan finns inte Rv 25 Österleden med då den enbart är ett avtal mellan Trafikverket och 
Växjö kommun.  

 Figur: Karta över större infrastrukturåtgärder inkl. samfinansieringsåtgärd i länstransportplanen 2022–2033 
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3.3 Större investering sam- och medfinansiering 
Samfinansiering innebär att det både i länstransportplanen och i den Nationella planen avsätts medel 
för en utpekad investering. Objekten är i regel av både regional och nationell betydelse, till exempel 
åtgärder på Kust-till-kustbanan. Genom samfinansiering möjliggörs att ett objekt som i den nationella 
planen inte prioriteras lika högt som i en regional plan kan lyftas in i den nationella planen. Samfinan-
siering innebär inte att en åtgärd med säkerhet tas med i den nationella planen, men förutsättningarna 
att den tas upp förbättras. 
 
Region Kronoberg har prioriterat att samfinansiera fyra nationella åtgärder genom medel från läns-
transportplanen. Sammanlagt prioriterar Region Kronoberg 85 miljoner kronor för åtgärderna. För 
två av åtgärderna kommer Region Kronoberg att också medfinansiera, dvs att regionen finansierar via 
medel från skattebasen, sammanlagt reserverar Region Kronoberg 70 miljoner kronor. För samtliga 
åtgärder finns upprättade avsiktsförklaringar för sam- och medfinansiering med Trafikverket. För de 
tre första dvs Dubbelspår etapp 1, Räppe station och Norrleden upprättades avsiktsförklaringar 2021. 
För den fjärde åtgärden dvs Sydostlänkens mötesstationer upprättades avsiktsförklaringen 2017. 
 
Större investeringar som prioriteras för sam- och medfinansiering är: 

 K-t-K Alvesta – Växjö: KtK Dubbelspår Räppe-Växjö Etapp 1 Till beskrivning av åtgärden 
 Räppe station inkl. planskild korsning S Räppevägen Till beskrivning av åtgärden 
 Norrleden 2+2 inkl. tfp Helgevärma Etapp 2  Till beskrivning av åtgärden 
 Sydostlänken mötesstation   Till beskrivning av åtgärden 

 
I bilaga 1A sammanfattas samtliga åtgärder som Region Kronoberg prioriterar för sam- och medfi-
nansiering. I bilagan görs också en sammanfattning över Trafikverkets samlade effektbedömning, 
SEB, av åtgärden och hur åtgärden bidrar bland annat till de transportpolitiska målen. Vidare finns i 
bilagan en enkel värdering över hur åtgärden bidrar till måluppfyllelsen och arbetet med Region Kro-
nobergs regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg 2025. I bilaga 3, Hållbarhetsbedömning, finns 
vidare en mer utförlig miljökonsekvensbeskrivning och socialkonsekvensanalys av åtgärderna ur Reg-
ion Kronobergs perspektiv. Den bilagan tar också upp länstransportplanens konsekvenser för barn. 
Motsvarande underlag tas också fram av Trafikverket för samtliga åtgärder prioriterade i den nation-
ella planen. 
 

Informationsspridning 
I samband med byggnation är det vanligt att informationsmaterial och informationsskyltar tas fram av 
Trafikverket. Till sam- och medfinansiering kommer sammanlagt cirka 200 miljoner kronor komma 
från Region Kronoberg, Växjö kommun, Alvesta kommun och Lessebo kommun. För att stärka den 
regionala kopplingen till de åtgärderna bör det tydligt framgå att åtgärdens genomförande sker tack 
vare prioritering och medfinansiering från dessa organisationer.  
 

3.4 Större investering väg 
Större investeringar väg/namngivna åtgärder, är den största posten för Region Kronobergs Läns-
transportplan. Vid tidigare planeringsomgångar har gränsen för denna post legat på 25 miljoner kro-
nor men föreslås nu höjas till 50 miljoner kronor. Innan en åtgärd kan namnges i länstransportplanen 
måste det ha konstaterats att det föreligger en brist, där efter genomförs en åtgärdsvalsstudie, ÅVS, 
slutligen utifrån rekommendationer ÅVS, görs en samlad effektbedömning SEB. Inför planeringen av 
perioden 2022–2033 fanns sammanlagt tio åtgärder där brister tydligt var konstaterade, den samman-
lagda uppskattade kostnaden för att åtgärda dessa uppgick till drygt 1 miljard.  
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Vid planrevideringen står det regionen fritt att göra sina prioriteringar utan att ta hänsyn till tidigare 
prioriteringar. Men ledtiderna från det att en åtgärd nämns första gången i länstransportplanen och till 
dess åtgärden kan genomföras är lång. En åtgärd kan vara med i 3–4 planeringsomgångar innan den 
blir utförd. Sådana åtgärder brukar kallas låsta åtgärder. Region Kronoberg har valt att stå fast vid tidi-
gare planeringsomgångs prioriteringar. Dock har en av åtgärderna etappindelats och regionen priori-
tera enbart en av etapperna. 
De låsta åtgärderna är: 
 

 Rv 23 Huseby – Marklanda   Till beskrivning av åtgärden 
 Lv 941 Stenbrohult – Lillagården   Till beskrivning av åtgärden 
 Väg 834 Hovmantorp, korsning jvg Väg och cykel  Till beskrivning av åtgärden 
 RV 27 Etapp 2 Tegnaby-Skir Inkl. Förbi Bramstorp och tfp. till S Länken Del av Rv 27 Sälje-

ryd – Växjö    Till beskrivning av åtgärden 
 
Region Kronoberg har fattat ett inriktningsbeslut att bygga ett nytt sjukhus i stadsdelen Räppe i östra-
delen av Växjö. Val av plats bygger bland annat på närheten till järnväg och de större vägarna Rv 23 
och Rv 25. För att tillgängligheten för länets invånare ska bli bra till det nya sjukhuset behövs en ny 
trafiklats byggas mellan Rv 23 och Stora Räppe vägen. Hade strikt turordning av åtgärder på Rv 23 
följts hade troligtvis sträckan Marklanda-Räppe legat före ombyggnaden av trafikplatsen, men då är 
den sträckan beroende av Växjö kommuns utbyggnadsplaner vilka idag inte helt är klarlagda.  
Den nya åtgärden är: 

 Trafikplats Räppe/S Räppevägen   Till beskrivning av åtgärden 
 
I bilaga 1B sammanfattas samtliga åtgärder som Region Kronoberg prioriterar som namngivna åtgär-
der. I bilagan görs också en sammanfattning över Trafikverkets samlade effektbedömning, SEB, av 
åtgärden och hur åtgärden bidrar bland annat till de transportpolitiska målen. Vidare finns i bilagan en 
enkel värdering över hur åtgärden bidrar till måluppfyllelsen och arbetet med Region Kronobergs reg-
ionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg 2025. I bilagan 3, Hållbarhetsbedömning, finns vidare en 
mer utförlig miljökonsekvensbeskrivning och socialkonsekvensanalys av åtgärderna. Den bilagan tar 
också upp länstransportplanens konsekvenser för barn. 
 

Informationsspridning 
I samband med byggnation är det vanligt att informationsmaterial och informationsskyltar tas fram av 
Trafikverket. För att stärka den regionala kopplingen till de åtgärder som genomförs med finansiering 
via länstransportplanen skall Region Kronobergs logotyp finnas med. Det ska tydligt framgå att åtgär-
dens genomförande sker tack vare prioritering av Region Kronoberg. 
 

3.5 Mindre infrastrukturåtgärder 
Mindre åtgärder, under 50 miljoner kronor, behandlas i en gemensam pott för anpassning av trans-
portinfrastrukturen. Potten utgör ett värde av totalt cirka 175 miljoner kronor, vilket motsvarar 20 
procent av planeringsramen för perioden.  
 
Åtgärdsområde Avsätts i länstransportplanen 2022–2033 

Vägobjekt, (Trafiksäkerhetsåtgärder och breddning) 75 miljoner kronor 43 % 

Cykelvägar (Cykla i gröna Kronoberg) 80 miljoner kronor 46 % 

Kollektivtrafik 20 miljoner kronor 11 % 

Summa 175 miljoner kronor  

Tabell över medelsfördelning till mindre infrastrukturåtgärder.  
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Potten avser kompletterande investeringar i transportsystemet för att erhålla ett komplett och sam-
spelande trafiksystem i länet. I länstransportplanen fastställs normalt enbart storleken på Pott för an-
passning av transportinfrastrukturen medan de ingående mindre objekten inte fastställs. Därefter ges för-
slag på möjliga åtgärder att genomföra. Årliga avstämningar sker mellan Trafikverket och Region 
Kronoberg samt i nätverket för samplanering. Detta möjliggör ett flexibelt förfaringssätt med eventu-
alitet till anpassningar efter omvärldsförändringar. Det finns dock ett antal specifika mindre åtgärder 
som ska ha hög prioritet, så kallade låsta åtgärder. Dessa åtgärder tas upp under respektive åtgärdsom-
råde nedan. Enligt Trafikverkets planeringsfaser ligger dessa mindre namngivna åtgärder i ”fasen pro-
jekt att genomföra” eller ”utredningsfas”, det innebär att ett genomförande av åtgärden kan förväntas 
ske inom sex år från det att planen antas, undantag kan dock förekomma. 
 
Vägobjekt 
Inom potten för mindre infrastrukturåtgärder prioriterar Region Kronoberg att 75 miljoner kronor 
används till vägåtgärder. Vägåtgärder som ska förbättra trafiksäkerheten och bidra till ett funktionellt 
vägsystem. Som exempel på åtgärder kan nämnas tätortsåtgärder för att bidra till bättre trafiksäkerhet 
i tätorter, sidoområdesåtgärder för att minska allvarligheten vid singelolyckor, korsningsåtgärder för 
att förbättra vägens funktion.  
 
In för planperioden 2022–2033 finns enbart en mindre vägåtgärd som är bedömd som låst i planen. I 
övrigt avstår Region Kronoberg från att namnge och peka ut särskilda mindre vägobjekt i länstrans-
portplanen 2022–2033 som vi vill att Trafikverket åtgärdar under planperioden. Region Kronoberg 
vill dock peka på två tydliga rekommendationer som vi vill att Trafikverket följer för den fortsatta pla-
neringen denna form av vägar.  
 
Dessa rekommendationer är: 

 Standardhöjande åtgärder ska samplaneras med drift och underhållsåtgärder. Motivet till re-
kommendationen är att då Trafikverket samplanerar standardförbättringar, skapas en möjlig-
het till rationellt och kostnads effektivt hanterande av offentliga medel. Detta kräver dock att 
Trafikverket inom sin organisation och administration utvecklar och inte avvecklar denna 
möjlighet. 

 Särskilt prioritera att breddningsåtgärder ska vidtas på övriga länsvägar, det vill säga länsvägar 
med vägnummer 500–999. Motivet till rekommendationen är att Region Kronoberg sedan 
planperioden 2018–2029 har prioriterat att 4 miljoner kronor per år, det vill säga 48 miljoner 
kronor för perioden ska användas till breddningsåtgärder på vägar med vägnummer 500–999. 
Denna prioritering ligger fast även för planperioden 2022–2033.  
 

Mindre åtgärder som bedöms som låsta är: 
 Lv 120 Göteryd – Älmhult, etapp 3, uppskattad kostnad 6,5 miljoner kronor.  

 
Etapp 3 är sträckan mellan Göteryd och Delary. Det är en del av den viktiga transportleden som sam-
manbinder Älmhult och E4. Genom åtgärden öka trafiksäkerheten och framkomligheten tack vare 
breddning och förstärkning av vägens vägkropp. 
 
Cykelvägar 
Arbetet med brister, inriktning och prioritering vad gäller cykelvägsutbyggnad har samlats under nam-
net ”Cykla i gröna Kronoberg”. För att tydliggöra behovet av cykelvägsutbyggnaden i Kronobergs län 
genomförde 2016 Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner och Trafikverket en kart-
läggning av brister, behov och önskemål av nya cykelvägar. Genom kartläggningen tydliggjordes att 
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det i länet finns ca 150 sträckor som behöver nya cykelvägar. Kostnaden för att undanröja dessa bris-
ter uppskattas till drygt 1 miljard kronor. Parallellt med kartläggningen inleddes ett arbete för att ge 
inriktningen (strategin) för hur länets cykelvägnät bör utvecklas samt att ge riktlinjer för prioritering 
av de 150 cykelvägarna. Utifrån vad som angavs i inriktningen har 34 cykelvägar prioriterats och ana-
lyserats (plan). Våren 2021 genomfördes en enkel lägesrapport av prioriterade cykelvägar enligt del 2 
av Cykla i Gröna Kronoberg. Till största del stod kommunerna bakom liggande prioritering. Den 
samlade investeringskostnaden för dessa 34 cykelvägar uppgår till cirka 439 miljoner kronor. I inrikt-
ningsunderlaget föreslås att kommunerna ska medfinansiera cykelvägsutbyggnaden med 25–50 pro-
cent. I länstransportplanen 2022–2033 avsätts 80 miljoner kronor till cykelvägsutbyggnad. 
 

Trafikverket har inlett arbete tillsammans med kommunerna på 13 av de 34 cykelvägsobjekten. Arbe-
tet är i tidigt skede och endast några få avsiktsförklaringar och/eller avtal har ännu upprättats. I tabel-
lerna i kapitel 4.4 Cykla i gröna Kronoberg, nedan, har dessa objekt markerats. Kostnaden för den 
regionala planen för att bygga dessa 13 cykelvägar uppskattas till cirka 50 miljoner kronor. Dessa cy-
kelvägar bör bedömas som låsta till den kommande planeringsperioden 2022–2033. Resterande 30 
miljoner kronor ska användas för fortsatt utveckling av cykelvägnätet enlig Cykla i gröna Kronoberg 
och/eller till kostnadsfördyringar. 
 

Kollektivtrafik 
En avgörande faktor för att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas och för att nya resenärer ska vilja 
använda kollektivtrafiken är att det finns en fungerande och ändamålsenlig infrastruktur. Det är där-
för av yttersta vikt att både länstransportplanen och nationell transportplan ger förutsättningar för att 
kollektivtrafiken i Kronoberg ska kunna utvecklas. Region Kronobergs prioritering av sam- och med-
finansiering till dubbelspår Alvesta-Växjö samt Räppe station, se ovan, är för att kunna utveckla tåg-
trafik enligt intentionen i Regionens trafikförsörjningsprogram vad gäller tågtrafikering. 
 
En central del för att skapa en lockande kollektivtrafik är att det finns funktionella, attraktiva och 
snygga hållplatser och pendelparkeringsplatser. Enligt trafikförsörjningsprogrammets målsättningar 
ska hållplatser med fler än 4000 påstigande per år rustas upp och byggas om så att de uppfyller krav 
på full tillgänglighet för samtliga resenärer. Detta gäller både hållplatser på statligt vägnät och kommu-
nalt vägnät. Det rör sig om ca 280 hållplatslägen, enligt statistik före Corona-pandemin, som finns ut-
spridda i länets samtliga kommuner.  
 
För perioden 2022–2033 prioriterar region Kronoberg att 20 miljoner kronor skall användas till kol-
lektivtrafikåtgärder. Inför perioden finns inga låsta åtgärder som är planerade att genomföras. För 
hållplatser på kommunalt vägnät finns bidragsmedel för kommunerna att söka, se bidragsobjekt. Att 
enbart ett mindre belopp prioriteras till kollektivtrafikåtgärder ska ses i relation till att perioden 2017–
2021 genomfördes en större satsning vilken syftade till att stärka möjligheterna till kollektivt resande 
på landsbygden. Sammanlagt har 73 hållplatslägen byggts om i befintligt eller i nytt läge till en total 
kostnad av 46,7 miljoner kronor finansierat via särskilda satsningar i den nationella planen. 
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3.6 Bidragsobjekt 
Inom ramen för länstransportplanen hanteras fyra bidragsområden, vilka kallas för bidragsobjekt 
(ibland nämns också begrepp som statlig medfinansiering, statsbidrag eller driftbidrag som namn på 
bidragsobjekten.) Region Kronoberg avser att avsätta 126,8 miljoner kronor, det vill säga ca 14 pro-
cent av länstransportplanens medel till bidragsobjekt. De fyra bidragsområdena är: 
 
Bidragsområde Avsätts i länstransportplanen 2022–2033 

1. Åtgärder för trafiksäkerhet och miljö  
72 miljoner kronor 57% 

2. Regionala kollektivtrafikanläggningar 

3. Bidrag till enskilda vägar 28,4 miljoner kronor 22% 

4. Driftbidrag flygplats 26,4 miljoner kronor 21% 

Summa 126,8 miljoner kronor  

Tabell över medelsfördelning till bidrasområde 
 

Trafikverket ansvarar för bidragen till område 2–4. Det första området, bidrag till regionala kollektiv-
trafikanläggningar, samordnas av Kollektivtrafikmyndigheten i Kronobergs län. För åtgärder i region-
ala kollektivtrafikanläggningar och åtgärder för miljö och trafiksäkerhet kan länets kommuner söka ett 
bidrag på upp till 50 procent av investeringskostnaden. Bidragsobjekt som avses i länstransportplanen 
kan ses som en regional motsvarighet till stadsmiljöavtalet. 
 
Regionala kollektivtrafikanläggningar 
Bidrag till kollektivtrafiken har de senaste åren främst gått till tillgänglighetsanpassning av hållplatser 
och terminaler samt till väderskydd. Ambitionen om utökad kollektivtrafik kommer att kräva ytterli-
gare åtgärder på bland annat förnyelse och anpassning av terminaler. Vägledande för fördelning av 
stadsbidrag är hållplatshandboken i trafikförsörjningsprogrammet. 
 

Åtgärder för miljö och trafiksäkerhet 
När det gäller trafiksäkerhet och miljö återfinns den största potentialen för att stärka cykling inom tä-
torter och tätbefolkade områden med korta avstånd mellan målpunkter. Den vanligaste statsbidragsåt-
gärden inom detta område har varit, och bedöms fortsätta att vara, bidrag till utbyggnad av cykelvägar 
inom det kommunala väghållningsområdet. Bullerstörda fastigheter återfinns till stor del i anslutning 
till det kommunala huvudgatunätet. Bulleråtgärder på det kommunala vägnätet kommer sannolikt att 
bli vanligare som bidragsstöd framöver. Fokus på partiklar i boendemiljöer nära större gator kommer 
sannolikt också öka, vilket kan medföra ökade antal ansökningar om statsbidrag för att genomföra åt-
gärder. 
 

Bidrag till enskilda vägar 
Avseende enskilda vägar finns det i Kronobergs län cirka 390 mil statsbidragsberättigad enskild väg, 
det vill säga något längre sträcka än det allmänna statliga vägnätet i länet. Från nationell plan tillskjuts 
årligen cirka 12 miljoner kronor i så kallat särskilt driftbidrag, som går till smärre upprustningsåtgärder 
på detta vägnät. I grunden finns också det allmänna driftbidraget som kansökas av vägföreningar, vil-
ket också är på cirka 12 miljoner kronor.  
 
Från länstransportplanen har anslagits cirka1,7 miljoner kronor per år. För att hantera bidraget enligt 
länstransportplanen har trafikverket upprättat 5-årig åtgärdsplan. Nuvarande plan sträcker sig till och 
med 2023. Efter 2023 avser Trafikverket att gå över till planering enligt ”rullande 3-årsplaner”, detta 
för att kunna vara mer flexibel och möta brister som uppstår. I samband med ändrade planeringsruti-
ner vill Region Kronoberg öka bidraget till enskilda vägar med 800 000 kronor per år. Från och med 
2024 prioriterar Region Kronoberg att bidraget till enskilda vägar uppgå till 2,5 miljoner kronor per 
år. Huvuduppgiften för medel från länstransport planen är att dessa medel prioriteras till vägar av 
stort allmänt intresse, busslinjer, stor andel genomgående trafik etc.  
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Objekt Kommun Åtgärd 
Kost-
nad 

Bidrag (tkr) 
2021 2022 2023 

17964 Rosenholm Uppvidinge Bel/förstärkning 927,0 648,9   
17757 Exhult Markaryd Bel/förstärkning 600,0 420   
17896 Jätsberg Växjö Förstärkning 901,6 631,1   
17578 NÖ Tolg Växjö Förstärkning 462,0  323,4  
17537 Siggaboda Älmhult Bro 746,6  522,6  
18142 Kvarnatorp Älmhult Bro 230,0  161  
17494 Sisslareboda Alvesta Beläggning 990,0  693  
17674 Drev Växjö Beläggning 820,0   574,0 
17781 Gashult Ljungby Byte av trummor. 642,9   450 
18410 Notteryd Alvesta Beläggning 965,8   676,0 
  1 700 1 700 1 700 

Tabell: Investeringsplan för enskilda vägar fram till och med 2023. Förslaget har tagits fram efter dialog mellan väg-
hållare, kommuner och Trafikverket. 
 
Driftbidrag flygplats 
En kommun med en icke statlig flygplats som har trafik under allmän trafikplikt kan ansöka om bi-
drag för kostnader för drift av flygplatsen. Länets flygplats, Småland Airport, har idag ett statligt drift-
bidrag uppgående till 2,2 miljoner kronor per år. Detta bidrag har från år 2012 prioriterats via medel i 
länstransportplanen, varför åtgärden ingår i insatsområdet bidragsobjekt. Bidraget hanterats och admi-
nistrerats av Trafikverket. Region Kronoberg prioriterar att 2,2 miljoner kronor ska ges som driftbi-
drag till länets flygplats.  
 
 

3.7 Utredning av brister 
Brister är en ekonomisk term där efterfrågan på en produkt eller tjänst överskrider tillgängligheten på 
marknaden. På samma sätt talar man om brister i transportinfrastrukturen, men med skillnaden att 
många fler aspekter och intressen ska vägas samman. I samband med upprättandet av länstransport-
planen tydliggörs brister i trafiksystemet. Enligt planeringsprocessen skall dessa brister först utredas 
genom en grundlig bristanalys och därefter genomförs en åtgärdsvalsstudie eller uppdateringar av 
äldre förstudier samt lämpliga åtgärder arbetas fram. När det gäller större åtgärder med en bedömd 
kostnad över 50 miljoner kronor måste även en samlad effektbedömning, SEB, tas fram om åtgärden 
ska kunna prioriteras eller att medel reserveras för åtgärden i länstransportplanen.  
 
Region Kronoberg har i tidigare länstransportplaner pekat på brister i trafiksystemet som sedan Tra-
fikverket har utrett. Dessa utredningar har legat till grund vid prioriteringar. Trots att åtgärderna är 
färdigutredda måste de prioriteras bort då den tilldelade ramen inte är tillräckligt stor. Även om flera 
åtgärder är färdiga för genomförande och fått prioriteras bort kan nya brister behöva utredas för att 
ingå som underlag till kommande planomgångar. 
 
Utredda brister 
Inför denna planomgång har sammanlagt sju åtgärder och/eller etapper utretts. Samtliga dessa större 
åtgärder är i stort sätt färdigutredda och skulle ha kunnat prioriteras i länstransportplanen om den till-
delade ramen hade varit större. I och med att dessa åtgärder är utredda finns också en beredskap om 
särskilda satsningar skulle delas ut av staten. Om särskilda satsningar skulle komma kan troligen dessa 
medel prioriteras för att öka framdriften av dessa åtgärder. Till kommande planeringsomgångar är det 
troligt att kandidater till prioriteringar kommer att hämtas från dessa åtgärder. Dock bör översyn av 
underlagen ske samt nya kostnadsberäkningar utföras. 
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Åtgärd (tkr) Senaste kostnads-
uppskattning (tkr) 

ÅVS SEB 

Rv 27 Etapp1 Säljeryd-Tegnaby 215 000  
ÅVS 2020-06-10 
TRV 2019/30222 

SEB 2021-06-20 
TRV 2020/66057 

RV 27 Etapp 3 Skir-Växjö 113 000 
ÅVS 2020-06-10 
TRV 2019/30222 

 

Rv 23 Drättinge - Nottebäck 147 000  
SEB 2021-06-20 
TRV 2020/66057 

Rv 23 Genom Marklanda Inkl. Tpl. 
707 och S-länken 

141 000 
 SEB 2021-06-20 

TRV 2020/66057 

Rv 23 Marklanda - Räppe 97 000 
 SEB 2021-06-20 

VSY1868 
TRV 2020/66057 

Lv 126 Förbi Alvesta 55 000 
ÅVS 2017-04-12 
TRV 2015/83492 

Ej genomförd 

Södra länken Växjö 356 000 

ÅVS 2016-12-01 
TRV 2015/98602 
ÅVS 2021-04-28 
TRV 2019/31994 

Ej genomförd 

Summa 1 124 000   

Tabell: Sammanställning av åtgärder som är utredda men prioriterats bort i länstransportplanen 2022–2029. 
 
Av ovan nämnda åtgärder pekades två åtgärder ut i länstransportplanen 2018–2029 samt att medel 
reserverades för åtgärderna. Dessa kommenteras kort nedan; 
 
Lv 126 Förbi Alvesta:  
Genom centrala Alvesta passerar väg 126 vilken är utpekad i det funktionellt prioriterat vägnätet som 
en prioriterad väg för godstransporter och dagliga personresor. Vägen skapar en del olägenheter för 
invånarna i orten. Alvesta kommun genomförde 2008 en trafikutredning som angett att de centrala 
delarna av Alvesta bör avlastas från genomfartstrafik för att god säkerhet och miljö skall uppnås. Ut-
redningen följdes upp av en ÅVS vilken blev klar 2017. Rekommendationen från ÅVS:en var att 
bygga en tätortsnära förbifart, dock behövdes ytterligare utredningar för den exakta placeringen. 
 
Under de senaste åren har åtgärder genomförts eller beslutats för genomförande som förbättrar tra-
fiksituationen i centrala Alvesta, vilket innebär att den samlade bedömningen gör att behovet av förbi-
fart inte är lika stort. Åtgärderna är: 

‐ Lv 126 från Alvesta till Rv 25 har byggts om till en smalare väg och med GC-väg.  
‐ I den nationella planen är utpekat att ett triangelspår ska byggas mellan Södra Stambanan och 

Kust-till-Kustbanan, vilket är planerat till 2025. Byggnationen av triangelspåret innebär att 
plankorsningen mellan Lv126 och järnvägen kommer att byggas bort vilket också förbättrar 
trafiksituationen i Alvesta. 

Efter att båda dessa åtgärder har genomförts görs en ny bedömning av behovet förbifart Alvesta. 
 

Södra länken Växjö 
I Växjö strålar fyra riksvägar samman (23, 25, 27 och 30). Dessa passerar idag i de norra delarna av 
staden (Norrleden). De södra delarna av staden, särskilt Teleborg och Linnéuniversitetet, har sämre 
övergripande kommunikationer. Söder om staden planerar kommunen att exploatera mark för i första 
hand bostäder. En ny förbindelse runt södra Växjö behövs för att knyta samman Rv 23 med Rv 27 
samt möjliggöra Växjös planer på bostadsbyggnationer. 
 
Växjö kommun och Trafikverket genomförde 2016 en ÅVS som behandlar det övergripande vägsy-
stemet i och runt Växjö och där efter genomfördes 2020 en fördjupad ÅVS för att framförallt belysa 
nytto- och ansvarsfördelning samt en etappindelning i östra-, mellersta och västra delen. Studien kon-
staterar att behovet av Södra länken till stora delar kan härledas till den exploatering som Växjö plane-
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rar i de södra delarna av tätorten. Delen som har störst regional nytta av Södra länken är den östra de-
len som sträcker sig från riksväg 27 till Teleborgsvägen. Denna del av länken underlättar förbindelser 
till Linnéuniversitetet. De övriga två etapperna av Södra länken kommer att få en viss regional bety-
delse först då hela sträckan är klar. Då bidrar också Södra länken till ökad tillgänglighet till Linnéuni-
versitetet västerifrån. Om Region Kronoberg beslutar att flytta Växjös centrallasarett till Räppe kom-
mer behovet av Södra länken att öka, dock enbart som en sekundär funktion till sjukhuset. Studien 
visar att den primära vägen för ambulanstransporter, varutransporter, personal och patienter fortsatt 
kommer att vara Norrleden. 
 
Som en del av att inleda arbetet med byggnation av Södra länken prioriteras att etapp 2 av mötessepa-
rering av Rv 27 ska ske före etapp 1. Detta då etapp 2 inkluderar en trafikplats mellan Rv 27 och 
Södra länken. I övrigt prioriteras inga åtgärder i länstransportplanen för Södra länken. 
 
Brister att utreda 
Regionen kan vara initiativtagare och genomföra underlagsutredningar, men då utredningar även i ti-
digt skede ingår i kedja av underlag som ska tas fram innan en åtgärd kan genomföras är det mer 
lämpligt att Trafikverket administrerar och håller samman arbetet. Vid framtagandet av länstransport-
planen har Region Kronoberg konstaterat ett antal brister i trafiksystemet som bör utredas för att 
tjäna som underlag till kommande prioriteringar. De konstaterade bristerna har också kommit från 
länets kommuner som synpunkter på den undersökning som genomfördes våren 2021.  
Bristerna har delats in i två kategorier för att tydliggöra olika nivåer i behovet av analysen.  
 
De två kategorierna är: 

‐ Prioriterade brister att utreda: Är brister som är relativt väl belysta och i princip bör vara 
klara för genomförande men där viss utredning kvarstå eller behöver uppdateras. Utredning-
arna bör vara klara så att de kan tjäna som underlag till kommande prioriteringar. 

 
‐ Viktiga brister att utreda: Inom infrastrukturområdet finns många områden som bör bely-

sas belysningen kan ske gen om en enklare utredning eller så kallad förberedande åtgärdsvals-
studier eller bristanalys. Vid upprättandet av länstransportplanen har ett antal områden lyfts 
fram av betydelse för länet och som bör belysas genom mindre utredning. Ytterligare mindre 
utredningar kan komma till under planperioden. 

 
Nedan presenteras kortfattade brister som behöver utredas. 
 

Prioriterade brister utreda 
 

Rv 23 Drättinge – Nottebäck, Rv 23 Genom Marklanda Inkl. Tpl. 707 och S-länken och Rv 23 
Marklanda – Räppe: Dessa tre åtgärder har av Trafikverket bedömts vara så pass klara att de har fått 
ingå i gruppen av åtgärder som kan prioriteras från, se ovan. Trafikverkets bedömning grundas i att 
det finns tekniska utredningar eller andra tidigare underlagsutredningar, dock har dessa åtgärder inte 
belysts i någon ÅVS. Kraven på att följa den formella gången har höjts därför är det lämpligt att dessa 
åtgärder blir belysa i ÅVS:er. Vid utredningar av vägar som troligen kommer att resultera i att mötes-
separering skapas genom 2+1 vägar, ska särskild hänsyn tas till cyklister. Antingen att breddning in-
kluderar cykelväg eller genom att cykelvägar skapas via omledningscykelvägar. Denna om omledning 
får dock inte vara betydande. 
 
Cykelväg Alvesta – Växjö I cykla i Gröna Kronoberg finns två cykelvägsobjekt prioriterade, båda 
som en del av förbindelsen mellan Alvesta och Växjö. Objekten är etappen Al4 Lv 707 Alvesta-
Gemla och etappen Vä2 Lv 707/Rv 23 Gemla-Växjö. I cykelunderlaget bedömdes att ingen fördju-
pad ÅVS behöver genomföras, nästa steg var att skriva en avsiktsförklaring/avtal inför framtagande 
av vägplan/projektering. Sedan cykelunderlaget togs fram 2018 har Alvesta och Växjö arbetat fram en 
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gemensam utvecklingsstrategi för att stärka kopplingen mellan orterna. Utöver det har Region Krono-
berg inlett planeringen av byggnation av ett nytt akutsjukhus med placering i Räppe. Behovet av en 
cykelväg mellan Alvesta och Växjö har därför ökat ytterligare. Det behövs dock utredas ytterligare för 
att framförallt säkerställa stäckning och utformning av cykelvägen. 
 
Åtgärder i anslutning till Kust-till-Kustbanan: Trafikverket har genomfört en ÅVS som belyser 
hur järnvägen genom Kronoberg och angränsande län kan förbättras för att kunna hantera en ökad 
trafikering av tåg och bidra till ett sammanknutet Sydsverige. Vad som inte fullt ut belystes var kors-
ningar med järnvägen. Det finns ett stort antal plankorsningar som används av fotgängare, cyklister 
och fordon. Med en ökad trafikering och med ambitionen att kunna höja tågens hastigheter måste 
dessa konfliktpunkter tydliggöras och förslag till åtgärder arbetas fram. Ett särskilt fokus bör ligga på 
barn och unga. I anslutning till Kust-till-Kustbanan bör också möjligheten till perrong i Skruv utredas. 
 
Alternativ till hastighetssänkningar utreds. Kronoberg är ett län med långa avstånd, tillexempel 
från bostad till arbete. En betydande brist är att länet blir större då hastigheter sänks från 90 km/h till 
80 km/h. Tidsförlängningen per mil är inte så stor, men när flera mil dagligen ska tillryggaläggas blir 
tidsförlusten betydande. Region Kronoberg ställer sig helt bakom målet om att minska olyckorna i 
vägtrafiken, men ser att det kan ske på fler sätt en enbart hastighetssänkningar. Region Kronoberg vill 
att Trafikverket, som en förberedande studie, undersöker hur och var flexibla hastigheter kan använ-
das i länet och att underlaget är framtaget så att prioriteringar kan ske till kommande plan. 
 
Viktiga brister att utreda 
Inom infrastrukturområdet finns många områden som bör belysas, exempelvis bärighet och trafiksä-
kerhet etc. Det kan ske ge om en enklare utredning eller så kallad förberedande åtgärdsvalsstudie. Syf-
tet är att få ett bättre samlat och transparant kunskapsunderlag. Underlaget kan leda till att smärre åt-
gärder vidtas eller att en större utredning måste genomföras. Vid upprättandet av länstransportplanen 
har ett antal områden lyfts fram av betydelse för länet och som bör belysas genom mindre utredning. 
Ytterligare mindre utredningar kan tillkomma under planperioden. 
 

Lv 120 genom Kronoberg Vägen är en länk i södra delen av länet som likt Rv 25 knyter samman 
östra och västra delen av länet. Den sträcker sig genom Kronobergs tre arbetsmarknadsregioner. Län-
kens funktion och brister bör belysas. Kommunerna som berörs av vägen har särskilt pekat ut Bli-
dingsholm-Urshult och Holmahult-Rävemåla att de har brister. 
 

Lv 124 Ljungby – Älmhult Lv 124 är en mindre väg med ökande trafik som knyter samman Ljungby 
och Älmhults tätorter och därmed två av länets arbetsmarknadsregioner. Utredningen bör belysa 
vägens funktion och brister samt ge förslag till åtgärder.  
 
Det smala vägnätet i Kronoberg: Trafikverket genomförde på Regionförbundet södra Smålands 
initiativ 2014 en inledande bristanalys över länets smala vägar. Rapporten behöver uppdateras och ett 
särskilt fokus bör läggas på breddningsåtgärder av vägar med vägnummer över 500.  
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4 Regionala utgångspunkter 
Det regionala ledarskapet utövas utan formella maktmedel eller traditionell ordergivning. Uppdraget 
innebär att arbeta efter långsiktiga mål och att samla och förankra arbetet. Man arbetar med och ge-
nom andra aktörer för att lyckas, i ett ständigt pågående processarbete där enighet är en framgångs-
faktor. Regional enighet och samverkan, dvs de regionala utgångspunkterna, kan manifesteras, ut-
tryckas och tydliggöras på många olika sätt. Ett av dessa sätt är genom regionens styrande dokument 
vilka antas av region Kronobergs högsta beslutande organ dvs Region Fullmäktige.  
 
I detta kapitel sammanfattas de viktigaste styrande dokumenten och besluten från Regionfullmäktige 
och som har betydelse för upprättandet av länstransportplanen. Viktiga regionala utgångspunkter är: 

Gröna Kronoberg 2025 Antogs av regionfullmäktige 2015 och har aktualitetsprövats 
2019. 

Trafikförsörjningsprogram Reg-
ion Kronoberg 2016–2025 

Nu gällande trafikförsörjningsprogram antogs av regionfull-
mäktige december 2015. Revidering av nytt program pågår.  

Länstransportplanen Nu gällande länstransportplan antogs av regionfullmäktige de-
cember 2017. Efter regeringen justerat den tilldelade ramen 
skedde den slutliga fastställelsen av länstransportplanen på 
regionfullmäktiges möte i november 2018. I kapitlet görs 
också en genomgång till vilka vägar som kan åtgärdas av me-
del från lanstransportplanen samt av utfallet under perioden 
2010–2021. 

Cykla i Gröna Kronoberg Gröna Kronoberg antogs av Regionala utvecklingsnämnden i 
december 2018 (16RK506) och ses som en understrategi till 
länstransportplanen. 

Nytta akutsjukhus i Växjö Region Kronoberg har fattat ett inriktningsbeslut om att bygga 
ett nytt sjukhus i stadsdelen Räppe. 

 
 

4.1 Regional utvecklingsstrategi ”Gröna Kronoberg 2025” 
Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs regionala utvecklingsstrategi vilken syftar till hållbar utveckl-
ing i Kronobergs län. Den är styrande för Region Kronobergs arbete med regional utveckling. Målbil-
den handlar om att Kronoberg växer i öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga. För att driva arbetet 
med att förverkliga Gröna Kronoberg, är strategin uppdelad i två strategiska områden. De strategiska 
områdena utgör ramen för målen och prioriteringarna och de har centrala utmaningar kopplade till 
sig. Det är dessa utmaningar strategin syftar till att bemöta genom mål, prioriteringar och insatsområ-
den. De två strategiska områdena är: 

 Område 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 
 Område 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med ett ökat humankapital  

 
Område 1, Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer, handlar om platsen Kronoberg. Kronobergs at-
traktivitet är central för att människor ska välja att bosätta sig här, stanna kvar eller återvända. Vi be-
höver aktivt arbeta med samhällsplanering och arbeta med att utveckla livsmiljöer där alla invånare 
kan hitta sin plats och känna sig välkomna och delaktiga. På ett övergripande plan är attraktivitet i två 
dimensioner, en ”fysisk” och en ”social” varav prioriteringen utveckla attraktiva miljöer och tillgäng-
lighet främst berör den ”fysiska” dimensionen och prioriteringen en plats att vilja leva och bo på mer 
berör den ”sociala” dimensionen. 
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De övergripande målen till 2025 för det strategiska området är:  
 Ökad attraktivitet – fler ska välja att bo i länet. Inrikes flyttnetto ska förbättras 2015–2025 
 Klimatpåverkan ska minska. Utsläpp av koldioxid i Kronobergs län från fossila bränslen ska till 

år 2025 ha minskat till 1,5 ton per år och länsinvånare 
 
Område 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga och ett ökat humankapital, handlar 
om vad invånarna i Kronobergs län ska leva och växa av. Konkurrensen är hård idag och förändrings-
takten blir allt högre. Förändringarna innebär stora omställningar och det finns risk att arbetslöshet 
och sociala klyftor uppstår samt att hälsan blir allt mer ojämlik. Därför är det viktigt att vi hittar håll-
bara sätt för regionen och människorna här att utvecklas och förnyas. Vi vill växa av en cirkulär eko-
nomi. Det handlar om att avfall inte ska existera utan ses som en råvara och att människor ses som 
regionens främsta resurser, som får chans att utvecklas, må bra och bidra till sin egen och regionens 
utveckling genom hela livet. 
 
De övergripande målen till 2025 för det strategiska området är;  
 Produktiviteten ska öka. Mellan 2014–2025 ska BRP/Sysselsatt i Kronobergs län öka mer än i 

riket. 
 Balanserad tillväxt – fler arbetstillfällen. Mellan 2014–2025 ska den sysselsatta dagbefolk-

ningen i länet öka mer än riksgenomsnittet (exklusive storstadsregionerna). 
 Förbättrad matchning – fler i arbete. År 2025 ska sysselsättningsgraden för kvinnor och män i 

länet uppgå till minst 80 procent. 
 Ett ökat humankapital. Den självskattade hälsan för kvinnor och män, flickor och pojkar ska 

förbättras och könsskillnaderna minska. 
 På väg mot ett plusenergilän. Minst 80 % av den totala energianvändningen i Kronobergs län 

kommer år 2025 från förnybara källor. 
 

Prioriteringar i Gröna Kronoberg 2025 
För att nå de uppsatta målen har prioriteringar pekats ut, som beskriver vad som behöver göras för 
att bemöta utmaningar inom området. De fyra prioriteringarna är: 

1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet 
2. En plats att vilja leva och bo på 
3. Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv 
4. Utveckla kompetensförsörjningen och en god jämlik hälsa 

 
För länstransportplanen finns det kopplingar till de båda målområdena samt till samtliga priorite-
ringar. Det är dock i Gröna Kronoberg 2025 särskilt utpekat att infrastrukturen i första hand ska 
stödja område 1, Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer och prioritering 1; Utveckla attraktiva livs-
miljöer med god tillgänglighet. Att utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet handlar om 
att skapa goda förutsättningar för tillväxt och ett bra och fungerande vardagsliv för alla invånare i reg-
ionen. Det behöver också finnas och utvecklas boende- och livsmiljöer där människor mår bra och 
känner sig trygga. För att få till stånd hållbara lösningar för kommunikation, infrastruktur och service, 
som kan stärka tillväxt och tillgänglighet i hela länet behöver samhället planeras utifrån ett helhetsper-
spektiv. Platser, orter, städer och regioner bör arbeta mer strategiskt för att hålla ihop, komplettera 
och dra nytta av varandras kvaliteter. Samordning av fysisk planering och hållbar tillväxt på regionala, 
kommunala, mellankommunala och mellanregionala nivåer är då viktig. Det är även viktigt att se vårt 
län ur en global kontext. 
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Inom prioritetsområde 1 Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet finns två insatsområ-
den:  

 Insatsområde: Hållbara resor och transporter 
a. Klimatsmart transportsystem För att nå Kronobergs utsläppsmål behöver länet få 

ned transportsektorns klimatpåverkande utsläpp. 
b. Ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för näringslivet. I 

Kronoberg har näringslivet behov av ett hållbart och robust väg- och järnvägsnät för 
att tillgodose transport av varor för att nå och nås av marknader utanför länet. 

c. Stärkt tillgänglighet i Kronoberg, och i Sydsverige i stort. Den flerkärniga strukturen i 
Sydsverige är en tillgång som ska tas tillvara genom bra tillgänglighet och korta resti-
der mellan tillväxtmotorer och regionala kärnor. 

d. Utveckla flexibla kollektivtrafik- och trafiklösningar i länets glesa miljöer och lands-
bygder. För att förbättra tillgängligheten och öka det hållbara resandet i länets glesare 
miljöer och landsbygder är det viktigt att utforska och utveckla mer flexibla kollektiv-
trafik-och trafiklösningar. 

 Insatsområde: Hållbart samhällsbyggande 
e. Fortsätta stödja utvecklingen av bredband och digitala servicelösningar. Målet är att 

98 procent av befolkningen bör ha tillgång till snabbt bredband 2025. 
f. Definiera en fungerande servicestruktur. För att ta tillvara på hela länets potential är 

det viktigt att upprätthålla en robust servicestruktur 
g. Fler bostäder - utveckla boendemiljöer och öka mervärdet av infrastruktursatsningar. 

För att alla invånare ska komma in på bostadsmarknaden behövs fler bostäder och en 
större variation av olika typer av boende- och upplåtelseformer. 

 
Prioritetsområde 1 Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet bidrar till att nå 8 av de sam-
manlagt 17 Agenda 2030 målen. Prioriteringen bidrar framför allt till mål 3: god hälsa och välbefin-
nande, mål 5: jämställdhet, mål 7: hållbar energi för alla, mål 9: hållbar industri, innovationer och in-
frastruktur, mål 10: minskad ojämlikhet, mål 11: hållbara städer och samhällen samt mål 13: bekämpa 
klimatförändringen, mål 15: ekosystem och biologisk mångfald. 
 

Vägledning för prioritering av Länstransportplanen  
För att tydliggöra effekten av olika prioriteringar i länstransportplanen har en enklare analys av effek-
terna på de uppsatta målen i Gröna Kronoberg 2025 genomförts. Analysen utgår från en sats-
ning/prioritering på fyra trafikslag. Trafikslagen som valts är cykel, kollektivtrafik, järnväg samt väg. 
Åtgärder som krävs är alltså cykelvägsutbyggnad, utbyggnad av hållplatser och pendelparkeringar 
mm, ökad samfinansiering till nationell plan samt trafiksäkerhetsåtgärder. Analysen ger bara en gene-
rell bild och inga bakomliggande kriterier finns. Den visar dock på att oavsett vilket av de fyra trans-
portslagen som prioriteras så är bedömningen att det kommer att bidra till att målen uppfylls eller har 
bedömts vara neutral i måluppfyllelsen. Enda undantaget är satsning på väg vilket med dagens for-
donsflotta inte kommer att bidra till måluppfyllelse. 
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 Cykel K-trafik Järnväg Väg 
Strategiskt område 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 

Ökad attraktivitet      
Klimatpåverkan ska minska     

Strategiskt område 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med ett ökat humankapital 

Produktiviteten skall öka     
Förbättrad matchning – fler i arbete     
Ett ökat humankapital     
Ett ökat humankapital     
På väg mot plusenergiregion     

 
En satsning på transportslagets effekt på de reg-
ionala målen Bidrar Neutral Bidrar inte 

Figur: Enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg om infrastruktursatsningar sker på cykel, kollektivtrafik, 
järnväg och väg. 
 
 

4.2 Nytt Trafikförsörjningsprogram Kronobergs Län 2021–
2030 med utblick 
Arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län pågår med ett 
planerat antagande av under 2021. Det nya trafikförsörjningsprogrammet präglas 
av ett fortsatt syfte att utveckla kollektivtrafiken i Kronoberg och bidra till att 
uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS), programmets övergri-
pande målsättning är ”I Gröna Kronoberg är kollektivtrafiken en naturlig del av våra 
öppna och hållbara livsmiljöer”.  
 

Målsättningar i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Krono-
bergs län 
I det rådande förslaget för nytt trafikförsörjningsprogram konkretiseras den övergripande målbilden i 
två olika strategiska områden: 

 Attraktiv kollektivtrafik 
Ledord: Tryggt och enkelt, tillgängligt och inkluderande, pålitligt. 

o Ökad nöjdhet hos resenärer och allmänhet. 
o Ökad trygghet i kollektivtrafiken samt på väg till och från den. 
o Stärkt tillgänglighet i länet till service, fritid, arbete och studier. 
o Stärkt tillgänglighet till sydsvenska tillväxtmotorer och regionala kärnor samt Köpen-

hamn. 
 Klimatsmart och resurseffektiv kollektivtrafik 

Ledord: Hållbart resande, minskad klimatpåverkan och hållbar ekonomi. 
o Kollektivtrafikens klimatpåverkan ska minska. 
o Ökat hållbart resande – med kollektivtrafik, cykel och gång. 
o Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka till minst 16 procent 2030. 
o Trafikintäkterna ska utgöra cirka 50 procent av trafikkostnaderna av den allmänna 

kollektivtrafiken i Kronoberg. 
o Den särskilda kollektivtrafiken ska planeras och utföras för en ökad ekonomisk resur-

seffektivitet. 
o Vid planering, genomförande och uppföljning ska sociala, ekologiska och ekono-

miska konsekvenser beaktas. 
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De strategiska områdena har målsättningar med indikatorer (basår 2019), åtgärdsförslag samt vägled-
ning till uppföljning av de specifika målen. I enlighet med det nuvarande trafikförsörjningsprogram-
met har även det nya programmets målsättningarna en stark koppling till infrastrukturåtgärder för att 
kunna realiseras.  
 

Kollektivtrafikens utveckling 
Utöver konkreta målsättningar i programmet görs ställningstaganden för kollektivtrafikens utveckling under 
den gällande perioden samt planerings- och genomförandeprinciper för kollektivtrafikens utveckling. Syftet med 
dessa ställningstaganden och planerings- och genomförande principer för kollektivtrafikens utveckl-
ing är att belysa viktiga faktorer som behöver beaktas för att förverkliga de intentioner och mål i tra-
fikförsörjningsprogrammet. I förslaget om nytt trafikförsörjningsprogram anges även konkreta sats-
ningar på utvecklingen av kollektivtrafiken i länet, samt en ekonomisk beräkning över kostnadsut-
vecklingen med nuvarande trafik, beslutade åtgärder och föreslagna satsningar.   
 

Tågstrategiskt underlag 
Som en av bilagorna till förslaget om ett nytt trafikförsörjningsprogram finns det tågstrategiska un-
derlaget som mer djupgående tydliggör Region Kronobergs ställningstaganden och överväganden 
kopplat till tågtrafik och dess utveckling. Denna bilaga har en stark koppling till infrastrukturåtgärder 
enligt den nationella planen. Trafikförsörjningsprogrammet tydliggör vikten av att järnvägen ska vara 
robust och pålitlig och möjliggöra snabba resor inom länet och också till angränsande län och för 
fjärrtrafik. Det är därför av stor vikt att befintlig anläggning underhålls på ett sätt så trafikstörningar 
kan minimeras och punktlighet säkerställs. Järnvägsanläggningen behöver också byggas ut för att 
kunna ta emot fler tåg och resenärer enligt ambitionerna i trafikförsörjningsprogrammet. 
 

Koppling till infrastruktur 
De målsättningar om utvecklingen av kollektivtrafiken i Kronobergs län enligt i förslaget om nytt tra-
fikförsörjningsprogram 2021–2030 med utsikt är starkt beroende av investeringar i infrastrukturen 
både i det korta och långa perspektivet. En central del för att skapa en lockande kollektivtrafik är att 
det finns funktionella, attraktiva och städade hållplatser och pendelparkeringsplatser. Enligt trafikför-
sörjningsprogrammets målsättningar ska hållplatser med fler än 4000 påstigande per år rustas upp och 
byggas om så att de uppfyller krav på full tillgänglighet för samtliga resenärer. Detta gäller både håll-
platser på statligt vägnät och kommunalt vägnät. Det rör sig om ca 280 hållplatslägen, enligt statistik 
före Corona-pandemin, som finns utspridda i länets samtliga kommuner.  
 
Trafikförsörjningsprogrammet pekar också tydligt ut cykel som en viktig faktor för att även öka kol-
lektivtrafikresandet. Det handlar om att resenärer ska kunna cykla till hållplatser/stationer/terminaler 
och kunna parkera sin cykel på ett tryggt och säkert sätt. Därför behövs cykelparkeringsplatser, helst 
med tak, anordnas vid de större hållplatserna i länet. Detta är kommunernas ansvar, både där kom-
munen och staten är väghållare. För denna typ av åtgärd kan medel sökas i Länstransportplanen 
 

Gjorda satsningar 
Genom ett samarbete mellan Trafikverket och Region Kronobergs regionala kollektivtrafikmyndighet 
genomfördes under perioden 2017–2021 en större satsning vilken syftade till att stärka möjligheterna 
till kollektivt resande på landsbygden. Dels gjordes en tillgänglighetssatsning för att förbättra tillgäng-
ligheten till hållplatserna men också på hållplatserna i form av högt kantstöd, kontrastmarkeringar etc. 
och dels gjordes en landsbygdsatsning, där hållplatser på landsbygden har rustats upp. Satsningen har 
endast omfattat hållplatser utmed statlig väg och det var Trafikverket som tilldelades medel för åtgär-
derna. Sammanlagt har 73 hållplatslägen byggts om i befintligt eller i nytt läge till en total kostnad av 
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46,7 miljoner kronor. Utöver detta har flera kommuner vid dessa hållplatslägen investerat i väder-
skydd och cykelparkeringar dels genom egen finansiering och dels genom länstransportplanens bidrag 
till kollektivtrafikanläggningar.  
 
Till gjorda satsningar och pågående satsningar bör också nämnas Stadsmiljöavtalsåtgärder i Krono-
berg där flera av åtgärderna syftar till att förbättra kollektivtrafikens infrastruktur och stärka samban-
den mellan kollektivtrafik och fysisk planering. Till kommuner i Kronoberg har det mellan åren 2016 
till 2020 totalt beviljats 125,4 miljoner kronor i stadsmiljöavtals bidrag, vilket är 50 procent av den 
planerade investeringen. Tyvärr har flera av åtgärderna avbrutits då kraven inte har kunnat uppfyllas, 
vilket framförallt har skett för åtgärder i länets mindre kommuner, dock bedöms planerade åtgärder i 
Växjö, som förbättra den regionala kollektivtrafiken, att kunna genomföras före 2025. 
 
 

4.3 Länstransportplanen 
Region Kronoberg får i egenskap av länsplaneupprättare och genom förordningen 1997:263 om läns-
planer för regional transportinfrastruktur möjlighet att upprätta en länsplan till ledning vid fördelning av medel för in-
vesteringar och förbättringsåtgärder (standardförbättring). Trafikverket ska bistå med underlag vid upprät-
tandet av planer. Länsplaneupprättarna beslutar om länsplanerna och Trafikverket ansvarar för att ge-
nomföra de utpekade åtgärderna samt att lagar och regler för infrastrukturutbyggnad följs.  
 
Det är således Trafikverket som är infrastrukturhållare av det statliga väg– och järnvägssystemet. De 
statliga medel som årligen tilldelas Trafikverket inom anslagsposten ”Reg” fördelas på objekt i den 
årliga verksamhetsplan med fyraårig utblick som beslutas av Trafikverket. Verksamhetsplanen utfor-
mas i enlighet med den inriktning som fastslagits av regionerna i de regionala planerna med erforder-
lig anpassning för ett rationellt genomförande. Trafikverket har förutom ansvaret att genomföra de 
standardförbättrande åtgärderna på det statliga vägnätet ansvar för drift och underhåll vilket handlar 
om att vägar ska bibehålla sin bärighet, vara tjälsäkrare, lägga ny beläggning, snöröjning med mera 
 

Vilka vägar berörs av länstransportplanen? 
Sveriges vägnät består av cirka 9 850 mil statliga vägar, 4 100 mil kommunala gator och vägar och 
cirka 43 000 mil enskilda vägar. Motsvarande uppgifter för Kronoberg är 360 mil statlig väg, 106 mil 
kommunala gator och 390 mil enskilda vägar som är statsbidragsberättigade. Utöver dessa vägar och 
gator finns ca 165 mil cykelvägar var av 114 mil utgörs av cykelleder i Kronoberg. 
 
Tabell: De statliga vägarna delas in i följande kategorier: 

Kategori  Vägnummer Antal mil i G-län 

Europavägar Europavägar är en form av riksväg E4 8,3 mil 

Övriga riksvägar Benämns vanligtvis enbart som riksväg, 
Rv 

1 - 99 48 mil 

Primära länsvägar Benämns vanligtvis som länsväg, Lv 100 - 499 32 mil 

Övriga länsvägar 
 

Benämns ibland som länsväg eller som 
sekundäras eller tertiära länsvägar.  

500 - 999 276 mil 

 
Europavägar är ett vägnät som förbinder Europas länder. Europavägar numreras med ett E följt av 
ett tal med ett till tre siffor. FN:s ekonomiska kommission för Europa är ansvarig myndighet för 
numreringen av europavägarna. I Kronoberg finns endast Europavägen E4.  
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Riksväg kallas i Sverige de vägar som har vägnummer från 1 till och med 99. Riksvägarna håller ofta 
en relativt hög standard och passerar ibland genom flera län. Riksvägarna med låga nummer ligger i 
söder och de med höga ligger i norr. I Kronoberg finns följande riksvägar: Rv 15, Rv 23, Rv25, Rv 27, 
Rv 28, Rv 29, Rv 30, Rv 31, och Rv 37. 
 
Primära länsvägar har en gemensam nummerserie i hela Sverige och kan, namnet till trots, sträcka 
sig över länsgränser. Primära länsvägar har nummer 100–499 och numret skyltas vid vägen. I Krono-
berg finns följande vägar: Lv 116, Lv 117, Lv 119, Lv 120, Lv 122, Lv 124, Lv 125 och Lv 126. 
 
Övriga länsvägar benämns ibland som sekundära och tertiära. Även begrepp som det finmaskiga 
vägnätet eller det kapillära vägnätet förekommer. Övriga länsvägar har vägnummer över 500. De är 
unika per län, vilket innebär att vägar i olika län kan ha samma nummer. För att hålla isär dem sätts 
vanligtvis länsbokstaven framför numret. Sammanlagt finns i Kronobergs län 367 vägar i kategorin 
övriga länsvägar. LvG 500-599 (90 st), LvG 600-699 (94 st), LvG 700-799; (68 st) LvG 800-899 (73 
st) och LvG 900-999 (42 st). 
 
Av de kategoriserade vägarna finns vissa nationella vägar som är särskilt viktiga för Sverige, vilka har 
beteckningen Nationell stamväg. Riksdagen beslutade 1992 vilka vägar som skall vara nationella 
stamvägar. De är tänkta som rekommenderade huvudvägar både för långväga lastbilar och långväga 
persontransporter. Skillnaden är framförallt att de planeras i den nationella vägtransportplanen, till 
skillnad från övriga vägar som planeras länsvis. De har också en särskild, lite större budget. De skyltas 
dock inte på något särskilt sätt i Sverige. Därför ser inte trafikanterna skillnad på vare sig skyltning, 
nummerserie eller i kartor mellan riksvägar som är stamvägar och övriga riksvägar.   
 
För standardförbättringar på vägnätet i Kronoberg ansvarar Trafikverket genom medel från den nat-
ionella planen för de nationella stamvägarna, vilket i Kronoberg är E4 och Rv 25. Standardförbätt-
ringar på det övriga vägnätet sker via prioriteringar och medel från länstransportplanen.  
 
Oavsett vilken kategori vägen tillhör har Trafikverket pekat ut de vägar som är viktigast för nationell 
och regional tillgänglighet. Det kallas för funktionellt prioriterat vägnät, FPV. Arbetet har gjorts 
tillsammans med berörda aktörer, främst länsplaneupprättare. Det funktionellt prioriterade vägnätet 
togs fram 2013 – 2016 och en översyn gjordes under 2019. En översyn av vägnätet görs vart fjärde år 
och mindre justeringar görs löpande. 
Det funktionellt prioriterade vägnätet finns för fyra funktioner: 

 godstransporter 
 långväga personresor 
 dagliga personresor 
 kollektivtrafik 

Funktionerna överlappar varandra och en väg kan pekas ut utifrån en eller flera funktioner. Utgångs-
punkten för vägarnas indelning i funktioner är de olika trafikanternas anspråk och behov, det vill säga 
vilken trafik som är viktigast där. Syftet med indelningen i funktioner är att man bättre ska kunna till-
godose trafikanternas krav och behov vid till exempel drift och underhåll av vägen. Samtidigt fören-
klas arbetet med att analysera vägarnas brister och behov samt prioritera åtgärder för att bevara eller 
höja tillgängligheten. 
 

Berörs järnvägar av Länstransportplanen? 
Kronoberg genomkorsas av fyra järnvägar, vilka är Södra Stambanan, Kust-till-Kustbanan, Marka-
rydsbanan och Sydostlänken. Till skillnad från vägnätet ligger hela ansvaret för järnvägen hos Trafik-
verket genom den nationella planen, dvs. både för drift, underhåll och för utveckling av järnvägssyste-
met. Även om huvudansvaret för järnvägen vilar på Trafikverket, har Region Kronoberg och tidigare 
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Regionförbundet södra Småland varit initiativtagare och drivande för att utveckla järnvägssystemet. I 
början av 2000-talet fanns enbart 5 stationer och idag finns det 11 stationsorter med uppehåll för 
passargerautbyte. Inom en radie på 1 km från järnvägsstationen i dessa orter bor cirka 35 000 invå-
nare dvs. cirka 17 procent av länets befolkning, men betydligt fler kan dra nytta av smidiga kommuni-
kationer. Stationerna trafikeras idag med Öresundståg, Pågatåg och Krösatåg. Region Kronoberg fi-
nansierar årligen tågtrafik för ca 65 miljoner kronor för att länets invånare på ett smidigt sätt ska 
kunna transportera sig med tåg till utbildning, jobb och fritid. 
 
Att det idag finns 11 stationsorter i Kronoberg är tack vare ett nära samarbete med Trafikverket, 
med- och samfinansiering från regionen, kommuner och EU-projekt samt att kommunerna har för-
skotterat stora belopp till Trafikverket av statens andel i projekten. Under åren 2009–2014 genomför-
des sex EU-projekt avseende järnvägsinvesteringar inom infrastrukturområdet. Dessa projekt har re-
sulterat i ett nytt resecentrum i Alvesta, sex nya stationer, tre nya mötesspår, en extra plattform i Mar-
karyd samt delfinansiering av ombyggnaden av Växjö bangård. Projekten hade med stor sannolikhet 
inte kunnat finansieras och genomföras utan EU-medel och ett drivande regionalt arbete. Utöver de 
uppräknade åtgärderna har Region Kronoberg inom ramen för Baltic-Link medverkat till upprust-
ningen av Kust-till-Kustbanan och hela sträckan mellan Emmaboda och Karlskrona.  
 
Genom projekten medverkade Region Kronoberg till att infrastrukturåtgärder till en total kostnad på 
cirka 711 miljoner kronor kunde genomföras i Kronobergs län. Av den totala kostnaden har regionen 
tillsammans med flera av länets kommuner medfinansierat cirka 31 procent av kostnaderna och reg-
ionen via samfinansiering finansierat cirka 22 procent av kostnaden. Medfinansiering innebär att region-
ala, kommunala medel eller t.ex. EU-bidrag medfinansierar åtgärden. Samfinansiering innebär att statliga 
medel via nationell plan samverkar med statliga medel via länstransportplanen för byggnation och 
finansiering av objektet. Utöver detta har flera av länets kommuner förskotterat dvs. lånat ut medel till 
staten. Motivet för förskottering är att få till stånd en tidigare byggstart. Dessa medel återbetalas sedan 
till kommunerna. Kvar att återbetala till kommunerna Alvesta, Markaryd, Växjö och Älmhult är cirka 
30 miljoner kronor (2021).  
 
Som en del av sam- och medfinansiering bör också nämnas att regionen tar ett stort ansvar för infra-
strukturen genom att göra kollektivtrafiken bättre och mer tillgänglig. Trafikeringskostnaderna både 
på väg och på järnväg är en stor kostnad för regionen, vilket också måste ses som en medfinansiering 
för ett väl fungerande transportsystem. De sex sydsvenska regionerna som samarbetar inom ramen 
för Regionsamverkan Sydsverige, finansierar kollektivtrafiken till ett värde av sammanlagt drygt 4 mil-
jarder kronor per år för att skapa en fungerande kollektivtrafik.  
 

Länstransportplaner över tiden 
Fram till och med länstransportplanen som upprättades 2004 ansvarade Länsstyrelsen i Kronobergs 
län för att ta fram planen. Genom uppdrag från regeringen var det enbart landshövdingen som beslu-
tade om vilka prioriteringar planen skulle ha. I samband med Regionförbundet södra Småland bilda-
des 2007 övergick ansvaret att upprätta planen till en politiskt styrd organisation. Genom skiftet blev 
upprättandet av länstransport planen en del i navet för regional utveckling, kollektivtrafik, folkhälsa 
och kultur. Sedan januari 2015 övergick Regionförbundet södra Småland som en del av Region Kro-
noberg och då inkluderades även hälso- och sjukvården. 
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Bild: Länstransportplaner från 2004 fram till länstransportplan som nu ska upprättas. 
 

Länstransportplanens utfall 
Den första länstransportplanen som Regionförbundet södra Småland upprättade var för perioden 
2010–2021, man skulle med det nu kunna utvärdera utfallet från den planen. Samtidigt är det så att 
planen vart 4:e år har reviderats och justeringar har skett vilket påverkat Trafikverkets arbete. Vidare 
så har den tilldelade ramen för medel till infrastuktår åtgärder också ökat vart 4:e år. Vid genomgång 
av underlag från Trafikverket över utfallet 2010–2020 samt budgeterat för 2021 kan man dock kon-
statera att sammanlagt har 1 037 miljoner kronor investerats i standardförbättrande åtgärder i Krono-
berg. Utöver detta finns Trafikverkets investeringar enligt den nationella planen samt drift och under-
hållsåtgärder.  
 

 För perioden 2010–2021 har drygt hälften, 54 procent, av medlen gått till större åtgärder, det 
vill säga åtgärder som vid planeringen beräknades att kosta mer än 25 miljoner kronor och 
med det varit nämnd vid namn i länstransportplanen. Av de större investeringarna kan näm-
nas Rv 15 Tvärleden Markaryd-Osby, Lv 120 Haganäsleden, Rv 23 Älmhult-Ljungstopr och 
Huseby-Marklanda. (I figuren nedan ”väg större”.)  

 Till mindre vägåtgärder har 16 procent av medlen använts. Med väg mindre menas att de vid 
planeringen inte beräknades att åtgärden skulle kosta mer än 25 miljoner kronor. Sammanlagt 
finns det för perioden ett 60-tal åtgärder. Det domineras av tätorts-, sidoområdes- och kors-
ningsåtgärder, men det finns även några mötessepareringsåtgärder så som Rv 27 Väckelsång-
Sälgeryd och Rv 23 Älmhult-Mölleryd. (I figuren nedan ” väg mindre”.)  

 Under perioden 2010–2021 har 12 procent av länstransportplanens medel prioriterats för 
samfinansiering av järnvägsåtgärder vilka är Alvesta resecentrum, Växjö bangård, mötesspår i 
Åryd och Skruv samt stationer med passargerarutbyte i Lammhult och Moheda. 

 Resterande 15 procent av planen har använts till enskilda vägar (2%), kollektivtrafik (3%), flyg 
(1%), övriga trafiksäkerhetsåtgärder (1%) samt Cykel (8%). Majoriteten av dessa åtgärder har 
skett inom ramen för länstransportplanens bidrags åtgärder undantaget är några cykelvägar 
som har byggts vilka är Lv 126 Norra infarten Alvesta, Lv 600 Stenbrohult, Diö-Liatorp, Lv 
707 GC Gemla-Härensås, Lv 738 Moheda–Horda–Badplats och Lv 892, Rydet-Rottne. 
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Figur Fördelning av medel från länstransportplanen till olika insatsområden för perioden 2010–2021.  
Källa redovisningar från Trafikverket och sammanställning av Region Kronoberg. 
 
Geografisk fördelning av åtgärder 2010–2021 
Att koppla nyttan av en åtgärd till en specifik kommun eller region är många gånger inte relevant. En 
åtgärd i en kommun kan vara till stor nytta för invånare i en annan kommun. Som exempel kan näm-
nas att Kronobergare som ska åka tåg till Malmö har nytta av dubbelspårsutbyggnaden mellan Malmö 
och Lund i Skåne och invånarna i Skåne som ska ta sig med bil norr ut kommer att få nytta av om-
byggnaden av E4 vid Ljungby i Kronoberg. Trots det görs många gånger kopplingen till vilken kom-
mun eller region som får infrastrukturåtgärder i sin geografi. Var åtgärder genomförs har inte enbart 
en rättviseaspekt det finns också en koppling till demografiska och socioekonomiska förutsättningar. I 
länstransportplanens hållbarhets bedömning, bilaga 3, tas detta upp som en viktig aspekt. 
 
Av åtgärder som genomförts under perioden 2010–2021 har två analyser kunnat genomföras. Den 
ena tar upp i vilka kommuner som samfinansiering samt större- och mindre investeringar har genom-
förts i och den andra tar upp hur länstransportplanens bidrag till kommunerna har fördelats. 
 
Av tilldelningen på 1 037 miljoner kronor som till fallit länet under perioden har 728 miljoner kronor 
kunnat kopplas till en specifik kommun, vilket är samfinansiering samt större- och mindre investe-
ringar. Kommunen som fått störst tilldelning är Älmhult med 35 procent. Kommunerna Växjö och 
Alvesta har fått likvärdig tilldelning med 19 respektive 17 procent. Straks under den nivån ligger Mar-
karyd med en tilldelning av 12 procent. Tre kommuner, Lessebo, Ljungby och Tingsryd har fått 5–6 
procent. Minst till delning har Uppvidinge fått med 1 procent. 
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Figur: Fördelning av länstransportplanens medla 2010 - 2021. 
 
Geografisk fördelning av bidrag 2012–2021 
Av tilldelningen på 1 037 miljoner kronor har cirka 91 miljoner kronor under perioden 2012–2021 
gått till bidragsobjekt det vill säga kollektivtrafik- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator (57 
miljoner kronor) samt till bidrag till enskilda vägar (14 miljoner kronor) och Växjö flygplats (20 miljo-
ner kronor. Fördelningen för de första två åren 2010–2011 har inte kunnat analyseras. 
 
En geografisk fördelning och sammanställning har gjorts på bidrag till kollektivtrafik- och trafiksäker-
hetsåtgärder på kommunala gator. Sammanställningen bygger på tilldelat bidrag och inte utförda åt-
gärder, vilket är värt att notera då det finns kommuner som under bidragsåret avstått sitt bidrag. För-
delningen av bidragen sker utifrån kommunernas ansökan. I stort så har tilldelning kunnat ske till 
samtliga ansökningar som inkommit, förutsatt att villkoren enligt Trafikverkets bidragshandbok är 
uppfyllda. Under perioden 2012–2021 har bidraget bidragit till att infrastrukturinvesteringar till ett to-
talt värde av 140 miljoner kronor har kunnat genomföras i kommunerna, 62 miljoner kronor till kol-
lektivtrafikåtgärder och 78 miljoner kronor till trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Av trafiksäkerhetsåt-
gärderna har 78 procent gått till cykelvägar och 22 procent till övriga trafiksäkerhetsåtgärder. 
 
Kommun 
(tkr) 

Kollektivtrafik TS cykel TS övrigt Totalt Fördelning 

Alvesta 6 345 4 943 2 020 13 308 23% 

Lessebo 2 046 4 377 600 6 986 12% 

Ljungby 721 2 577 1 440 4 737 8% 

Markaryd 1 171 6 021 75 7 268 13% 

Tingsryd 359 175 1 529 2 029 4% 

Uppvidinge 207 1 095  1 302 2% 

Växjö 8 040 6 410 1 935 16 385 28% 

Älmhult 1 100 1 410 0 2 510 4% 

Övriga 3 026 0 0 3 026 6% 

Totalt 23 016 27 009 7 599 57 551  
Tabell Fördelning av bidrag till kollektivtrafik- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator 2012–2021. Öv-
riga är bidrag till Länstrafiken Kronoberg och Växjö flygplats utöver driftbidraget. Källa: Sammanställning av Region 
Kronoberg  
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Åtgärder av vägar med nummer över 500 
I länstransportplan 2018 – 2029 pekade Region Kronoberg specifikt ut att Trafikverket ska vidta stan-
dardförbättrande åtgärder på de övriga länsvägarna, vilket är vägar med vägnummer 500–999.  
denna prioritering ligger fast även i Länstransportplan 2022–2033. För att ger perspektiv på satsningar 
framåt är det relevant att återge hur satsningarna på vägar med vägnummer över 500 varit under peri-
oden 2010–2021. Underperioden har sammanlagt cirka 42 miljoner kronor satsats på vägar med väg-
nummer över 500. Någon detaljerad analys över vad som har genomförts har inte kunnat tas fram, 
men i huvudsak rör det sig om tätorts-, sidoområdes- och korsningsåtgärder. När en cykelväg byggs 
längs med en väg förbättras inte själva vägen, men trafiksäkerheten förbättras och konflikten mellan 
fordon och oskyddade trafikanter minskas. Om man inkluderar cykelvägsåtgärder längs med vägar 
med vägnummer över 500 med de åtgärder som har utförts på dessa vägar har det sammanlagt under 
perioden 2010–2021 investerats cirka 82 miljoner kronor, dvs ca 7 miljoner kronor per år. 
 

Länstransportplan 2018–2029 
Den nu gällande länstransportplanen antogs av Region Kronobergs fullmäktige 19 december 2017. 
Efter det att regeringen justerat ramen och underlag kompletterats skedde den slutliga fastställelsen av 
planen av regionfullmäktige 27 november 2018. Att genomföra infrastrukturprojekt är oftast proces-
ser som sträcker sig över flera år. En åtgärd kan därför återkomma i flera länstransportplaner innan 
den blir genomförd. När en åtgärd som har blivit utpekad i en plan återkommer i en senare plan bru-
kar man benämna den som ”låsning i planen”. En låsning kan också uppstå genom att som en utblick 
i den årliga infrastruktur verksamhetsplanen peka ut ett objekt. Vart fjärde år ges möjligheter att om-
pröva och göra justeringar i planen. Även om länsplaneupprättaren har rätt att göra helt nya utpe-
kande är det ytterst olämpligt och kan innebära att arbete och investeringar kan gå förlorade. 
 
Besluten i nu gällande länstransportplan kan sammanfattas i följande punkter: 

 Utpekade åtgärdsvalsstudier För en konstaterad brist i infrastrukturen inleds planeringen med 
att en åtgärdsvalsstudie, ÅVS, ska genomföras. Genom studien prövas möjliga lösningar och 
grov kostnadsuppskattning. Att en åtgärdsvalsstudie genomförs innebär inte med automatik 
att objektet tas upp i kommande plan. 

o Lv 126 Förbi Alvesta 
o Södra länken 

 Låsningar större infrastrukturåtgärder 
o Rv 23 Älmhult-Ljungstorp ink. Förbi Älmhult 
o Rv 23 Huseby-Marklanda 
o Väg 941 Lillagården-Stenbrohult 
o Väg 834 Hovmantorp Korsning med jvg 
o Rv 27 Säljeryd-Växjö (etappindelning) 

 
 Låsningar mindre infrastrukturåtgärder 

o Väg 
o LV 120 Haganäsleden återställande Norra Esplanaden i av Älmhult 
o Lv 120 Göteryd - Älmhult, del 3 
o Cykel 
o Lv 555 Mjälen – Ljungby 
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4.4 Cykla i gröna Kronoberg 
Cykel är ett energisnålt och miljövänligt transportmedel som samtidigt bidrar till förbättrad folkhälsa. 
För sträckor upp till 5 km är cykeln ofta ett attraktivt transportmedel och med elcykel kan sträckor 
upp till 12 – 15 km vara ett alternativ för vardagscyklandet. I regionen är bilberoendet starkt, vilket 
har sitt ursprung i befolknings- och boendestruktur i länet. Cykelvägsstrukturen utanför tätorterna är 
relativt svag och förutsättningarna för cykling har försämrats på vägar som har byggts om till 2+1- 
eller 1+1-vägar.  
 
För att tydliggöra behovet av cykelvägsutbyggnaden i 
Kronobergs län genomförde 2016 Region Kronoberg 
tillsammans med länets kommuner och Trafikverket 
en kartläggning av brister, behov och önskemål av 
nya cykelvägar. Genom kartläggningen tydliggjordes 
att det i länet finns ca 150 sträckor som behöver nya 
cykelvägar. Kartläggningen omfattade både cykelvä-
gar längsmed kommunala gator och statliga vägar. 
Kostnaden för att undanröja bristerna uppskattades 
2016 till drygt en miljard kronor.  
 
Parallellt med kartläggningen inleddes ett arbete för 
att ge inriktningen (cykelstrategi) för hur länets cykel-
vägnät bör utvecklas samt att ge riktlinjer för priorite-
ring av de 150 cykelvägarna. Ett 30-tal cykelvägar pri-
oriterades och analyserades (cykelplan). Metoden för 
att analysera cykelvägarna följde ÅVS-metodiken. Ar-
betet med brister, inriktning och prioritering samlades under namnet ”Cykla i gröna Kronoberg”. 
Cykla i Gröna Kronoberg antogs av Regionala utvecklingsnämnden i december 2018 (16RK506) och 
ses som en understrategi till länstransportplanen. ”Cykla i gröna Kronoberg” är Region Kronobergs 
första strategiska dokument som handlar om cykel. Genom dokumentet läggs en grund för inrikt-
ningen när det gäller att utveckla cykelvägar, från vardagscyklingen till cykelleder. 
 
Våren 2021 genomfördes en enkel lägesrapport av prioriterade cykelvägar enligt del 2 av Cykla i 
Gröna Kronoberg. Till största del stod kommunerna bakom liggande prioritering. Utifrån kommenta-
rerna har dock ingen justering i cykelplanen utförts. Det krävs en djupare analys av varje objekt så att 
kraven enligt åtgärdsvalsstudiemetodiken uppfylls. Kommunernas kommentar är noterade under ta-
bellerna nedan under respektive kommun. 
 
Utifrån den upprättade planen, del 2 Prioriteringar och analys av cykelvägsobjekt, har Trafikverket 
inlett arbete på 13 av de 34 cykelvägsobjekten. Arbetet är i tidigt skede och endast några få avsiktsför-
klaringar och/eller avtal har ännu upprättats. I tabellerna nedan har dock dessa objekt markerats. Vi-
dare har för dessa objekt också den senaste kostnadsuppskattningen från Trafikverket angetts. Det 
bör poängteras att även den är för samtliga åtgärder från ett tidigt skede av planeringen. Kostnads-
uppskattningen har dock varit vägledande för prioritering av medel i länstransporplanen 2022–2033. 
Status för planeringen av cykelvägar, i tabellerna nedan, kan delas upp i tre nivåer. i. TrV reserverat i 
VP innebär att Trafikverket i sin långtidsbudget har reserverat medel för åtgärden. Detta kan ha skett 
innan egentliga samtala med kommunerna om att upprätta avsiktsförklaringar har skett. ii. Planering 
har inletts innebär att kontakt har etablerats mellan Trafikverket och kommunen för åtgärden. Fördju-
pade kunskaper om objektet tas fram som underlag och att arbete har inletts om att upprätta avsikts-
förklaringar och avtal. iii. Genomförs innebär att planeringen är klar och åtgärden kan genomföras. 
 

Cykla i Gröna Kronoberg: 
 
Del 1 Inriktningar. I delen beskrivs bakgrund 
och syfte med att arbeta med cykelvägsutbygg-
nad i Kronoberg. Det ger också en förklaring till 
vilka förutsättningar som finns för cykelvägsut-
byggnad i länet och nyttan med cykling. I delen 
tydliggörs också betydelsefulla inriktningar för 
prioritering, finansiering och utbyggnad. 
 
Del 2 Prioriteringar och analys av cykelvägs-
objekt. Utifrån en kartläggning av kommuner-
nas önskemål och prioriteringar, har ett 30-tal 
cykelvägsobjekt analyserats enligt ÅVS-
metodiken och utifrån inriktningarna som 
angavs i del 1. 
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I planen prioriteras 80 miljoner kronor till cykelvägar vilket då utgör cirka 50 procent av kostnaden, 
resterande 50 procent ska genom medfinansiering komma från länets kommuner. Enligt uppställda 
kriterier i Cykla i Gröna Kronoberg del 1 inriktningar kan fördelningen 75 procent från länstransport-
planen och 25 procent från kommunen förekomma för vissa objekt. Den slutliga fördelningen regle-
ras via avtal mellan Trafikverket och kommunen. 
 
Vid uppskattningar i tidigt skede finns en stor osäkerhet kring kostnader, hur är de geologiska förut-
sättningarna, vilket underarbete krävs, påverkas befintlig väg, behövs belysning, kan enskilda vägar 
med statsbidrag nyttjas etc. När cykelplanen togs fram genomfördes schablonberäkningar utifrån en 
kostnadsuppskattning på 3 500 kr/meter cykelväg. Kostnaden för att bygga samtliga 34 cykelvägar, 
vars gemensamma längd är cirka 125 km, skulle landa på cirka 439 miljoner kronor. Vid cykelvägsut-
byggnad från andra delarna av landet har nämnts slutkostnader på upp till 10 000 kr/meter cykelväg.  
 

Prioritering av cykelvägsobjekt 
Vid framtagandet 2016 av del 2 Prioriteringar och analys av cykelvägsobjekt gjordes en uppskattning 
av den kalkylerbara nyttan samt kostnaden för respektive objekt. I tabellerna nedan presenteras cykel-
vägarna i prioritetsordning utifrån nyttan uppdelat per kommun. Prioritetsordningen innebär inte att 
utbyggnaden måste ske i den upprättade ordningen. I del 1 Inriktning för ökad cykling i Kronoberg 
beskrivs tre strategiska principer som är vägledande för utbyggnad av cykelvägar. För beskrivning av 
åtgärderna, alternativ och etapper hänvisas till objektsbladen i bilaga 1 i Cykla i Gröna Kronoberg del 
2 Prioriteringar och analys av cykelvägsobjekt. 
 
Alvesta 
Vid kartläggningen av brister redovisade Alvesta kommun sammanlagt cirka 35 möjliga cykelvägsob-
jekt. Av dessa prioriterades 7 objekt för djupare analys.  

    Preliminär uppgift 
Id Status Namn Alt/deletapp Längd Kost. (Mkr) 

Al 11  Lv 619/Lv 126 Alvesta-Blädinge; Ha-
gav-Lv 635 

Etapp 1 och 
etapp 2 med 
Alternativ 1 

920 3 

Al 13  Lv 619/Lv 635 Alvesta-Blädinge; Ekå-
sen-Bläding 

Alternativ 1 5 100 6,5 

Al 19 TrV reserve-
rat i VP 

Lv 738 Moheda; sporthall-V. Järn-
vägsg. 

 1 200 4 

Al 20  Lv 610 Vislanda; Olvägen-Kyrkog  450 2 

Al 35  Rv 23 Passage väg 23 - Huseby Alternativ 1 2 200 5,5 

Al 15 TrV reserve-
rat i VP 

Lv 707 Alvesta-Hjortsberga; Rv 25-
Rönnedalsvägen 

 2 400 7 

Al 45  Lv 707 Alvesta-Gemla  5 400 19 

Kommentar våren 2021: Kommunen framförde att det behövs en cykelpassage över Kust-till-Kust-
banan i Alvestas östra del. 
 
Lessebo 
Vid kartläggningen av brister redovisade Lessebo kommun sammanlagt cirka 7 möjliga cykelvägsob-
jekt. Av dessa prioriterades 3 objekt för djupare analys.  

    Preliminär uppgift 
Id Status Namn Alt/deletapp Längd Kost. (Mkr) 

Le 7  Rv 25 Hovmantorp - Lessebo; Centralg-
Industrig 

  12–29 
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Le 1 Planering 
har inletts 

Lv 847 Hovmantorp; Granv-Järn-
vägsstation 

 1 600 8 

Le 5  Rv 25 Lessebo; Tunnel under rv 25  25 10 

Le 5 och Le 7 ska finansieras via Nationellplan. Utöver dessa åtgärder i Lessebo kommun planeras att 
inom ramen för åtgärd ”Lv 834 Hovmantorp, korsning med järnväg” ska åtgärder som förbättra för 
cyklister att genomföras. 
Kommentar våren 2021: Kommunen framförande att det i Hovmantorp behövs cykelväg från Järn-
vägsstation utmed Centralgatan för anslutning mot RV25 samt planskild korsning med Järnvägen 
 
Ljungby 
Vid kartläggningen av brister redovisade Ljungby kommun sammanlagt cirka 27 möjliga cykelvägsob-
jekt. Av dessa prioriterades 5 objekt för djupare analys.  

    Preliminär uppgift 
Id Status Namn Alt/deletapp Längd Kost. (Mkr) 

Lj 119 TrV reser-
verat i VP 

Lv 557 Lagan; Trafikplats Lagan-
Prästtorpsbron 

 1 600 3 

Lj 109 Planering 
har inletts 

Lv 555 Mjälens badplats-Tannåker  8 000 27 

Lj 108 Planering 
har inletts 

Lv 555 Mjälens badplats-Hovdinge  9 800 21 

Lj 102  Angelstad-Ljungby; Banvallsleden  9 20 18 

Lj 124  Lv 599 Agunnaryd-Lidhem (väg 124)  2 500 9 

Kommentar våren 2021: -- 
 
Markaryd 
Vid kartläggningen av brister redovisade Markaryds kommun sammanlagt cirka 19 möjliga cykelvägs-
objekt. Av dessa prioriterades 5 objekt för djupare analys.  

    Preliminär uppgift 
Id Status Namn Alt/deletapp Längd Kost. (Mkr) 

MA 2  Lv 520 Strömsnäsbruk-Traryd; Bäckv-
Väg 120 

Alternativ 1 2 100 2,3 

MA 7 TrV reser-
verat i VP 

Lv 517 Strömsnäsbruk; Röcklavä-
gen-Landstigsgatan 

 620 1,5 

MA 4 Genomförs 
2021 

Lv 520 Strömsnäsbruk; Vallv-Bäckv Alternativ 1 1 900 12 

MA 3  Lv 520 Timsfors - Strömsnäsbruk; 
Bokhultsv-Vallv 

Fördjupad 
ÅVS 

8 600 12-30 

MA 1  Lv 520 Timsors norra; Barkv-Bok-
hultsv 

Alternativ 1 1 100 6 

Kommentar våren 2021: Kommunen lyfte fram två nya briser i cykelvägnätet. Dessa båda ligger 
dock längs med det kommunala gatunätet. 
 
Tingsryd 
Vid kartläggningen av brister redovisade Tingsryds kommun sammanlagt cirka 7 möjliga cykelvägsob-
jekt. Av dessa prioriterades 3 objekt för djupare analys.  

    Preliminär uppgift 
Id Status Namn Alt/deletapp Längd Kost. (Mkr) 

Ti 2  Lv 648 Ryd; Idekulla-Passage Höns-
hyltefjorden 

Fördjupad 
ÅVS 

240 0,1-10 

Ti 5  Tingsryd-Konga  8 400 4 
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Ti 9 TrV reser-
verat i VP 

Lv 783 Konga; Blomsterv-Idrotts-
platsen 

 1 400 5 

Kommentar våren 2021: -- 
 
Uppvidinge 
Vid kartläggningen av brister redovisade Uppvidinge kommun sammanlagt cirka 13 möjliga cykel-
vägsobjekt. Av dessa prioriterades 4 objekt för djupare analys.  

    Preliminär uppgift 
Id Status Namn Alt/deletapp Längd Kost. (Mkr) 

Up 6  Lv 969 Åseda; Västrav-Älgultsv  1 000 3,5 

Up 2  Lv 953 Lenhovda; Kalmarv-Kykrog  1 700 6 

Up 1  Lv 930 Lenhovda; Vallg-Uppvidinge-
sjön 

 210 0,7 

Up 4  Lv 946 Alstemo; Alsterv-Nygatan  75 0,5 

Kommentar våren 2021: -- 
 
Växjö 
Vid kartläggningen av brister redovisade Växjö kommun sammanlagt cirka 19 möjliga cykelvägsob-
jekt. Av dessa prioriterades 4 objekt för djupare analys.  

    Preliminär uppgift 
Id Status Namn Alt/deletapp Längd Kost. (Mkr) 

Vä 5  Lv 897 Växjö-Rottne; Vik-Karlstorp Alternativ 1 
Etapp 1 

9 500 13 

Vä 2  Lv 707/Rv 23 Gemla-Växjö  5 900 20 

Vä 3  Lv 682 Tävelsås-Växjö Alternativ 1 7 300 19 

Vä 6 TrV reser-
verat i VP 

Lv 846 Fureby; Kårev-Rv 25  500 3 

Kommentar våren 2021: -- 
 
Älmhult 
Vid kartläggningen av brister redovisade Älmhult kommun sammanlagt cirka 5 möjliga cykelvägsob-
jekt. Av dessa prioriterades 3 objekt för djupare analys.  

    Preliminär uppgift 
Id Status Namn Alt/deletapp Längd Kost. (Mkr) 

Äl 2  Lv 600 Liatorp - Eneryda; enskild väg - 
Björkholmsv 

Alternativ 2 6 700 13 

Äl 6 Genomförs 
2021 

Lv 120 Delaryd-Göteryd; Delarydsv 
(Lv 586) - Bankvägen 

Etapp 1 450 2 

Äl 1  Lv 600 Diö-Möckeln  9 000 23-32 

 Planering 
har inletts 

Etapp 1 av 3 Lv 600 Diö-Möckeln  ?? 14 

Kommentar våren 2021: Kommunen framförde att de önskar prioritera ner Äl 2. (tabellordningen 
bygger dock på kostnad/nyttoanalys och inte utbyggnadsprioritering.) De framförde vidare att fans 
brister längs med Badvägen-Sjöastrandbygd, dvs till badplatsen längs vägen mot Pjätteryd. Det fanns 
också en brist i cykelpassage över/under Rv 23.  
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Regeringens cykelpott 
I Regeringens direktiv (rskr. 2020/21:409) anges tydligt att Regeringen avser att fördela medel till en 
särskild cykelpott. Trafikverket ska till den nationella planen och inom ramen för trimnings- och mil-
jöåtgärder föreslå en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga allmänna vägar. Trafikverket ska 
också föreslå hur medlen kan fördelas till samfinansiering av cykelåtgärder på de statliga vägar som 
ingår i länsplanerna.  
 
Region Kronoberg är positiva till en särskild cykelpott, men ser också att det finns problem med sär-
skilda satsningar. Problemet ligger framförallt i att en särskild satsning oftast är öppen under en kor-
tare period och det vanligtvis behövs en längre period innan en kommun kan budgetera och planera 
för sin del av en cykelvägsinvestering. Ett bättre hanterande, i stället för en särskild nationell pott, 
hade varit en ytterligare förstärkning av tilldelade medel till de regionala planerna.  
 
Trots problemen är Kronoberg relativt väl förberedd genom Cykla i Gröna Kronoberg, framförallt då 
cykelvägar som har prioriterats till största del också har belyst genom ÅVS-metodiken. Det är dock 
viktigt att Trafikverket och länets kommuner fortsätter och att de intensifiera arbetet med planering, 
framförallt genom att upprätta avsiktsförklaringar och avtal för cykelvägsåtgärder.  
 

4.5 Nytt akutsjukhus i Växjö 
Region Kronoberg har fattat ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt sjukhus i stadsdelen Räppe. 
Inriktningsbeslutet togs av Regionfullmäktige den 29 maj 2019. Viktiga kriterier för valet av tomt var 
närhet till stora vägar och till spårbunden trafik. För lokaliseringen studerades sex olika platser och 
valet föll på Räppe, ett område med goda expansionsmöjligheter och som ligger i direkt anslutning till 
riksväg 23 och nära riksväg 25 och med rekreativa möjligheter runt Räppegölen. Närheten till befint-
liga bostadsområden ger också ett sammanhang. Området är idag anslutet till kollektivtrafiken, men 
behöver utvecklas om sjukhuset byggs. Spårbunden trafik finns direkt norr om området med ett möj-
ligt stationsläge. Sedan inriktningsbeslutet tog har planering pågått. Ett definitivt beslut om Region 
Kronoberg ska bygga nytt sjukhus kommer att fattas våren 2022. 
 

 
Bild: Illustration över möjlig utformning av Kronobergs nya akutsjukhus med placering i Räppe, ca 4 km från Växjö 
centrum.  
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Det nya sjukhuset kommer ligga cirka 4 km väster om nuvarande stadskärna, vilket påverkar trafiken 
till och från sjukhuset och vilket färdmedel de anställda, patienter och besökande nyttjar. Sjukhuset 
planeras för att stå klart 2028 och samtidigt måste det finnas infrastruktur i form av gång- och cykel-
vägar, kollektivtrafik, anslutningsvägar, parkeringar med mera som är funktionella, tillgängliga och at-
traktiva. Förutom investeringar i infrastruktur i direkt anslutning till det nya sjukhuset och en utveckl-
ing av Växjös cykelvägnät finns ett antal större infrastrukturåtgärder som måste genomföras för ett 
fungerande trafiksystem runt sjukhuset. Vissa av åtgärderna undanröjer brister som har funnits under 
lång tid även före planer på ett nytt sjukhus, och som tack vare planerna på ett nytt sjukhus måste ges 
en högre prioritet. De större åtgärderna ligger dels på den regionala länstransportplanen och dels på 
Trafikverkets nationella plan. 
 
 

 
Bild: Överplanerad infrastrukturutveckling i anslutning till nytt akutsjukhus i Kronoberg. 
 

Prioriteringar i nationellplan 
För att få en fungerande infrastruktur i anslutning till det nya sjukhuset finns det tre åtgärder som 
Region Kronoberg anser måste finnas med i Trafikverkets nationella plan, i bilden åtgärd 1–3. Med 
undantag av stationen i Räppe så är det åtgärder som under lång tid har lyfts som betydande brister 
för Kronobergs län. För att visa på behovet och stärka möjligheten till att de kommer med i den nat-
ionella planens prioritering har avsiktsförklaringar för sam- och medfinansiering upprättats. 
 
Dubbelspår Alvesta- Växjö: 
Etapp 1 Räppe-Växjö C 

Dubbelspårsutbyggnaden behövs för att klara dagens kapacitet och ge takt-
fasthet för tågtrafiken. Första etappen behövs för att möjliggöra så att dagens 
trafik av lokaltåg kan stanna vid den nya stationen. 
 
Samfinansiering Regionalt länstransportanslag    20 miljoner kr 
 
Medfinansiering: 
Region Kronoberg      20 miljoner kr 
Växjö kommun       10 miljoner kr 
Alvesta kommun        2 miljoner kr 
Lessebo kommun          1 miljon kr 
Total sam- och medfinansiering till NP      53 miljoner kr 
 

442



Länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033    Remissversion 2021-09-09 

51 
 

Station i Räppe med plan-
skild korsning 

Byggnation av ny station i Räppe vilket ger stor nytta då tillgängligheten till 
och från sjukhuset förbättras. Området kring Räppe är idag transportintensiv 
och kommer att öka ytterligare då sjukhuset öppnar. En planskild korsning 
kommer att göra stor skillnad för flödet och skapa både bättre trafiksäkerhet 
samt en förbättrad tillgänglighet för boende i närområdet. 
 
Samfinansiering Regionalt länstransportanslag    20 miljoner kr 
 
Medfinansiering: 
Region Kronoberg      35 miljoner kr 
Växjö kommun       10 miljoner kr 
Total sam- och medfinansiering till NP      65 miljoner kr 
 

Rv 25 Norrleden 2+2 inkl. 
tfp Helgevärma Etapp 2 

Sträckan har betydande kapacitetsproblem med tidvis köbildning, vilket be-
gränsar framkomligheten för person, gods och utryckningsfordon. 
 
Samfinansiering  
Regionalt länstransportanslag       20 miljoner kr 
  
Medfinansiering: 
Växjö kommun       20 miljoner kr 
Total sam- och medfinansiering till NP      40 miljoner kr 
 

 

Prioriteringar i Länstransportplanen 
Av de större investeringarna i länstransportplanen finns endast en åtgärd som direkt påverkar planen 
vilket är trafikplats mellan Rv 23 och stora Räppe vägen, enligt bilden bokstaven E. Den nuva-
rande utformningen av korsning kommer inte att klara det framtida trafikflöde och måste således 
byggas om. Ombyggnationen av korsningen ligger i linje med Regionens långsiktiga hållning att för-
bättra RV 23. Om strikt turordning hade följts i regionens prioriteringar borde sträckan Marklande-
Räppe samt trafikplats i Marklanda till Södra länken och länsväg 707 ha legat före trafikplatsen i 
Räppe. Dock är det så att dessa båda åtgärder idag inte skulle kunna ha prioriterats då dessa är bero-
ende av andra faktorer som ännu inte är helt klarlagda. Vidare skulle mötesseparering av dessa 
sträckor försämra för cykeltrafiken då cykelvägnätet inte är tillräckligt utbyggt. 
 
Övriga infrastrukturåtgärder ligger antingen på sjukhustomten eller inom Växjös kommunala väghåll-
ningsområde. Flera av dessa åtgärder är för att möjliggöra för cykel- och kollektivtrafik. Finansie-
ringen av dessa kan till femtioprocent kunna ske via bidrag från stadsmiljöavtalet. Planer finns för att 
söka det bidraget. 
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5 Regionala förutsättningar och ambitioner 
 
I kapitlet ges beskrivning av specifika förutsättningar för Region Kronobergs samt ambition och ställ-
ningstagande kopplade till länstransportplanen och som inte återges i regionens styrande dokument. 
Kapitlet ger också en motivering till de prioriteringar som läggs fast i denna länstransportplan 2022–
2033. Viktiga regionala förutsättningar och ambitioner är: 

Regionförstoring- och förstärk-
ning 

Beskrivning av stråkbyggden Kronoberg samt länets stora in-
pendling. 

Bostadsplanering och kopplingen 
till infrastruktur 

Beskrivning av infrastrukturutvecklingens koppling till bo-
stadsutvecklingen. 

Trafiksäkerhet Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas 
eller skadas för livet i vägtrafiken. Hur närmar sig Kronoberg 
det uppsatta målet? 

De ”smala” vägarna viktiga för 
Kronoberg 

Även om Kronoberg är ett tydligt stråk län, är länets mindre 
väga viktiga för invånare och för näringslivets utveckling. 

Bredbandsstrategi Resande utan rörelse förutsätter ett väl utbyggt nät av fiberan-
slutningar. I Kronoberg finns en strategi för hur bredband-
nätet ska utvecklas. 

Mobility management I kapitlet ges en sammanfattning över Kronobergs arbete med 
Mobility management. 

 
 

5.1 Regionförstoring- och förstärkning 
För att nå en balanserad utveckling i hela länet i enligt med Gröna Kronobergs första prioritering (Ut-
veckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet), finns det skäl att främja regionförstoring och regionför-
stärkning, Givet den ökade koncentreringen till städer har diskussionen kommit att handla om hur vi i 
framtiden kan främja en hållbar utveckling både i större och mindre orter. Ett svar är en ökad rörlig-
het, en regionförstoring, där orter drar nytta av varandra. Men det handlar också om att skapa attrak-
tiva orter, platser och verksamheter, det vill säga att bidra till täta dynamiska miljöer vilka fungerar 
som magneter och därigenom drar till sig kunskap, kapital/näringsliv, och kreativa individer vilket bi-
drar till en förstärkning av regionen, så kallad regionförstärkning. Vilket ligger i linje med Gröna Kro-
nobergs andra prioritering (En plats att vilja leva och bo på) det vill säga att utveckla miljöer där männi-
skor känner sig välkomna och delaktiga. 
 
För att uppnå en långsiktigt hållbar regionförstoring och regionförstärkning måste det finnas en klar 
koppling mellan infrastrukturåtgärder, investeringar och trafikering. Det är angeläget att skapa förut-
sättningar för lokalt och regionalt anpassade trafik- och transportlösningar med intermodalitet, det vill 
säga byte från ett trafik- och transportslag till ett annat. Näringslivets utveckling och tillgången till ser-
vice är de kanske enskilt viktigaste faktorerna för att åstadkomma en vidgad geografi för invånarna i 
en region. Tillväxten hos företagen i regionen är beroende av snabba och bekväma personresor, men 
också tillförlitliga och effektiva transporter av gods. För att uppnå detta och säkerställa både bekväma 
och säkra person- och godstransporter, uppnå regionförstoring till fördel för arbetsmarknadsförsto-
ring samt för att säkerställa näringslivets behov av arbetskraft, krävs infrastruktursatsningar i stråk. 
Dessa stråks betydelse stärks än mer när man jämför dem med länets pendlingsstruktur som även de 
utgör de ”tunga” pendlingsstråken i Kronobergs län.  
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Stråkbygden Kronoberg 
Kronobergs län är beläget mitt i Sydsverige och med en total yta av 8 424 km2 (inkl. sjöar) ligger Kro-
noberg på 14:e plats överstorlek på län i Sverige. Med en befolkning på drygt 202 274 invånare (mars 
2021) är Kronoberg det 4:e minsta länet. Kronoberg ligger i mitten över antalet invånare per kvadrat-
kilometer, med sina 24 invånare/km2 är Kronoberg dock minst i Sydsverige. Från Öster till väster 
har länet en sträcka av ca 16 mil och från norr till söder en sträcka av ca 10 mil.  
 
Kronobergs län har glesa strukturer och benämns ofta som en glesbygd. Tillsammans med Kalmar, är 
Kronoberg det glesaste länet i södra Sverige. Samtidigt är kopplingen mellan olika orter i Kronobergs 
län, och till orter utanför länet, stark. Länet genomkorsas av en stambana, en europaväg och flertalet 
riksvägar, och beroende på var i länet man befinner sig finns flera Sydsvenska större regionala cent-
rumstäder – Malmö, Lund, Helsingborg, Karlskrona, Kalmar, Halmstad och Jönköping – inom en 
rimlig pendlingstid. Kronoberg har en tydlig stråkstruktur där 85 procent av människor bor utmed 
stråken och 91 procent arbetar i stråken. Kronoberg kan mer benämnas som en stråkbygd. I stråken 
ligger också de 11 stationsorterna som underlättar förbindelsen mellan orter både i och utanför länet.  

 

 
 
 

Stråk 
Kronoberg har inte ett huvudstråk genom länet. Länet genomkorsas av ett nät av vägar och järnvägar 
av betydelse för person- och godstrafik. Utgångspunkten för nätet är länets ortsstuktur. Även ur ett 
sydsvenskt perspektiv genomkorsas länet av ett nät av vägar och järnvägar. Ur det nationella (och in-
ternationella) perspektivet är nätstrukturen inte lika tydlig och här domineras stråk i nord-sydligrikt-
ning av E4 och Södra stambanan.  
 

Figur: Glesbygden Kronoberg 
8 kommuner, 51 tätorter, 22 inv./km2 

Figur: Stråkbygden Kronoberg 
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Flöde av persontågtrafik på järnvägsnätet under ett medelårsdygn (till vänster) och trafikflöden på det övergripande väg-
nätet (europavägar och riksvägar) samt färjeleder (till höger). Källa Ramböll, 2020. Systemanalys för Sydsverige 2020 
 
Där trafikflödena är som störst återfinns de viktiga stråken genom länet. I den Sydsvenska systemana-
lysen från 2020 identifierades ett antal viktiga stråk. Persontransportstråken definierades utifrån en 
sammanvägd bedömning avseende befintliga trafikvolymer och funktionen att binda samman tillväxt-
motorer och kärnor. Godstransportstråken är definierade utifrån en sammanvägd bedömning av be-
fintliga godstransportflöden, större basindustrier, främst inom skogsnäringen, samt de system av 
hamnar och terminaler som utgör noder i hanteringen av enhetsberett gods (container och trailer). 
 
I den Sydsvenska systemanalysen och i Trafikverkets underlag om nämns viktiga stråk, men det finns 
ingen exakt definition eller numrering av stråken. Följande stråk är dock identifierade och av bety-
delse för Kronoberg: 
Nord-sydliga stråk: 

1. Stråket utgörs i huvudsak av E4 (genom hela södra Sverige), samt Södra stambanan. 
2. Baltic-Link-stråket, riksvägarna 25 från Kalmar och 27 och 29 från Blekinge med förgrening i 

Växjö, samt Kust-till-kustbanan, med förgrening i Emmaboda, till Göteborg 
3. 23:an stråket Sträcker sig från Malmö/Lund via Älmhult och Växjö till Linköping. Till stråket 

kan även här också Södra stambanan inkluderas. 
4. 37:an stråket sträcker sig från Växjö via Åseda till Oskarshamn 

Öst väststråk: 
1. Öst-väst stråket utgörs av riksväg 25 Kalmar-Växjö-Halmstad samt riksväg 15 ”Tvärleden” 

från Karlshamn till Halmstad via Olofström-Lönsboda-Osby- Markaryd-Knäred-Veinge. I 
detta stråk ingår också Sydostlänken och Markarydsbanan. Till Öst väststråket kan också in-
kluderas…  

2. Lv 120 som sträcker sig från Nybro via Tingsryd, Älmhult till Traryd. 
 

Pendlingslänet Kronoberg 
Kronoberg är ett pendlingslän, 2019 var det dagligen 19 767 personer som pendlade in eller ut från 
länet. För att ta sig till sin dagliga sysselsättning från sin bostadsort var det 12 599 personer som 
pendlade in i länet och 7 168 personer som pendlade ut från länet. Kronoberg har alltså ett positivt 
pendlingsnetto vilket endast kan visas upp i 4 av landets 21 län. Av inpendlarna till Kronobergs län 
var 2019 38 procent kvinnor och 61 procent men. Av utpendlarna från länet var samma år 36 procent 
kvinnor och 64 procent men.  
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Av länets åtta kommuner har fem kommuner ett positivt pendlingsnetto, 
dvs fler som pendlar in än pendlar ut. Det positiva pendlingsnettot finns 
i kommunerna Växjö (3 789), Älmhult (2 862), Markaryd (1 006), Uppvi-
dinge (454) och Tingsryd (97).  
 
Att Kronoberg och flera av länets kommuner kan upp visa ett positivt 
pendlingsnetto är både positivt och negativt. Det positiva är att näringsli-
vet kan får kompetensförsörjning till sin verksamhet. Det är också en 
signal att Kronoberg har ett starkt näringsliv samt att det finns tillräckligt 
bra kommunikationer för att folk ska välja att pendla till länet. Det nega-
tiva är att människor hellre väljer att pendla hit än att bo här, vilket tyder 
på en brist i boende-attraktiviteten. Detta gör i sin tur att skatteunderla-
get tillfaller en annan kommun och region. 
 
 Inpendlare över 

länsgräns 
Utpendlare över 

länsgräns 
Nettopendling 

Stockholms län 105 334 41 720 63 614 
Andel kvinnor/män 38%     62% 40%     60%  

Västra Götalands län 48 137 36 267 11 870 
Andel kvinnor/män 39%     61% 40%     60%  

Kronobergs län 12 599 7 168 5 431 
Andel kvinnor/män 38%     62% 36%     64%  
Jönköpings län 12 423 7 168 2 110 
Andel kvinnor/män 38%     62% 35%     65%  

Tabell: Pendling över länsgräns för län med störst nettoinpendling 2019 samt uppdelat per kön. Källa SCB.  
 
Kronobergs pendlingsutbyte, det vill säga sum-
man av in- och utpendling, sker i huvudsak med 
de fem grannregionerna, Skåne, Jönköping, Kal-
mar, Blekinge och Halland, men det finns också 
ett betydande pendlingsutbyte med Stockholm 
och Västra Götaland. Det största pendlingsutby-
tet har Kronoberg med Skåne. Mellan de båda 
länen rör sig dagligen drygt 7 000 personer, vil-
ket är en ökning med 14 procent sedan 2015. 
Ökning i antalet pendlingsrörelse har också skett 
till Jönköping med 9 procent och Blekinge med 
10 procent. Till och från länen Halland och Kal-
mar har ingen större förändring skett mellan 
2015 till 2019. 
 
Även till de båda storstadsregionerna Västra Gö-
taland och Stockholm finns en betydande pend-
ling. Under perioden 2015–2019 har pendlingen 
till Västra Götaland minska med 6 procent och 
till Stockholm har den ökat med 6 procent. 
 
 
 
 

Bild: Total pendling mellan Kronoberg och de sex sydsvenska 
länen 2019. Inom parentes anges förändringen mellan 2015 
och 2019. 
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FA-regioner 
Sverige kan delas in geografiskt på ett flertal 
olika sätt. Indelningarna kan dels vara admi-
nistrativa som till exempel kommuner och län, 
dels funktionella som lokala arbetsmarknads-
regioner eller funktionella analysregioner. 
Funktionella analysregioner, FA-regioner, 
skapades av Nutek (numera Tillväxtverket). 
Ursprungligen benämndes de LA-regioner 
men då det lätt kunde förväxlas med SCB:s 
LA-regioner (lokala arbetsmarknadsregioner), 
vilka uppdateras årligen, ändrades benäm-
ningen till FA-regioner 2005. Den senaste re-
videringen av FA-regioner skedde 2015. Målet 
med indelningen är att den ska kunna ligga 
fast och vara aktuell i cirka 8 till 12 år. En FA-
region är en grupp av kommuner som på sikt 
kan antas vara självförsörjande vad gäller ar-
betstillfällen och arbetskraft. Vid revideringen 
2015 baseras indelningen på en prognos av 
de riktade kommunala pendlingsström-
marna.  
 
Utvecklingen av större arbetsmarknadsregioner och kommungränsöverskridande pendling utveckla-
des starkt vid privatbilismens inträde. Arbetsmarknadsområdena utvecklas fortfarande, men ytterli-
gare stora förändringar drivs främst av nya snabba tågförbindelser. Sydsverige har 14 funktionella 
analysregioner (pendlingsområden), vilka är starkt varierade i storlek. I figuren ovan visas Sydsveriges 
funktionella analysområden (FA) som är regioner inom vilka människor kan bo och arbeta utan att 
behöva göra alltför tidsödande resor. Indelningen i FA-regioner visar att länsgränserna endast delvis 
återspeglar funktionella regioner baserat på hur individer arbetspendlar. Noterbart är främst att norra 
Halland (Kungsbacka, Varberg och Falkenberg) funktionellt sett tillhör Göteborg. Andra FA-regioner 
som överskrider länsgräns är Jönköping som inkluderar Ydre kommun i Östergötland, Älmhult-Osby 
(Skåne och Kronoberg) samt Kristianstad-Hässleholm som innefattar Sölvesborgs kommun i Blek-
inge län. I Kronobergs län finns tre FA-regioner vilka är Växjö, Ljungby och som nämnts Älmhult-
Osby. 
 

LA-region 
Lokal arbetsmarknadsregion, LA-region, är en indelning av Sverige i lokala arbetsmarknadsregioner 
som funnits som statistiskt begrepp sedan 1990. Tidigare och från 1960-talet användes begreppet ar-
betsmarknadsregion, A-region. SCB ansvarar för att ta fram underlag. Regionförstoring innebär att 
LA-regioner växer samman när arbetspendlingen mellan kommuner som tidigare ingått i olika LA-
regioner överstiger en viss nivå. Till följd av regionförstoringen har antalet LA-regioner minskat från 
187 år 1970 till 82 år 2005 och till 69 år 2019.  
 
Enligt SCB:s statistiska kriterier ställs två krav för att en kommun ska bilda centrum i en LA-region: 

 Andelen av de förvärvsarbetande som arbetspendlar till andra kommuner får inte överstiga 20 
procent. 

 Andelen utpendlare till någon annan enskild kommun får inte överstiga 7,5 procent. 

Bild: FA-regioner år 2015 enligt Tillväxtverkets indelning. 
Källa Ramböll, 2020. Systemanalys för Sydsverige 2020. 
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Om dessa två villkor är uppfyllda anses kommunen vara självförsörjande med arbetstillfällen och får 
utgöra centrum i en LA-region. Övriga kommuner förs till den kommun mot vilken den största ut-
pendlingen är riktad. För att inte LA-regionerna ska bli orimligt stora tillåts maximalt två länkar mel-
lan den enskilda kommunen och den kommun som bildar centrum i LA-regionen. 
 
Enligt SCB:s underlag 2019, består Kronoberg av tre LA-regioner vilka är Växjö, Ljungby och Älm-
hult, det vill säga samma som FA-regionerna. Tabellen nedan visar en av de två kriterierna för LA-
regioner vilket är utpendling över kommungräns uppdelat mellan män, kvinnor och totalt. Uppgif-
terna är för 2019 och inom parentes ges uppgifterna för 2015. Lessebo och Alvesta är de två kommu-
ner i Kronoberg som har störst utpendling. I Lessebo är det betydligt fler män än kvinnor som pend-
lar ut, vilket också har den största skillnaden mellan män och kvinnor i Kronoberg. Kommunerna 
med minst skillnad mellan män och kvinnor i utpendling finns i Uppvidinge och i Markaryd. Sedan 
2015 har Älmhult närmat sig gränsen för att upphöra som centrum för en arbetsmarknadsregion och 
inryms under en annan. För övriga kommuner är det ingen större skillnad mellan de två perioderna. 
 

Utpendlare över 
kommungräns 

Män Kvinnor 
Män och 
kvinnor 

Differens 
kvinnor och 
män 

0760 Uppvidinge 25% (26 %) 24% (24 %) 25% (25 %) 1% (1,5 %) 

0761 Lessebo 53% (51 %) 42% (44 %) 48% (48 %) 11% (7,6 %) 

0763 Tingsryd 30% (30 %) 27% (28 %) 28% (29 %) 3 % (2,5 %) 

0764 Alvesta 47% (44 %) 43% (43 %) 45% (43 %) 4% (0,9 %) 

0765 Älmhult 21% (19 %) 17% (15 %) 19% (17 %) 4% (3,9 %) 

0767 Markaryd 24% (23 %) 24% (25 %) 24% (24 %) 0% (-2,0%) 

0780 Växjö 18% (19 %) 12% (13 %) 15% (16 %) 6% (5,9 %) 

0781 Ljungby 18% (17 %) 14% (14 %) 16% (16 %) 4% (3,5 %) 

Hela Kronoberg  9 % (9%) 6 % (6%) 7% (8%) 3,2% (3,1%) 
Tabell: Andel av kvinnor/män av de sysselsatta som pendlar över kommungräns 2019 och 2015. Rödmarkerade är 
orter där utpendlingen är mer än 20 procent. Under 20 procent klassas orten som egen arbetsmarknadsregion. 
 

 
Bild: Total pendling in- och utpendling från Kronobergs åtta kommuner 2019. 

Totalt antal pendlare (in och ut) 
2019 per kommun 
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Pendlingen skiljer sig dock avsevärt mellan olika kommuner, vilket inte är oväntat eftersom kommu-
nerna skiljer sig åt vad gäller förutsättningar och storlek. Växjö har den största inpendlingen, vilket 
enkelt förklaras med att det är länets största ort och regioncentra. Hit pendlar den större delen av de 
övriga kommunernas pendlare. Samtidigt har Växjö kommun också den högsta utpendlingen. Älm-
hult har högre inpendling än utpendling, vilket beror på att IKEA är en stor och attraktiv arbetsgi-
vare. Alvesta har både stor in- och utpendling, vilket kan bero på ortens närhet till Växjö. Markaryd 
och Älmhult har en högre in- och utpendling mot Skåne och Halland medan Tingsryd har en större 
pendling till och från Blekinge. 
 
 

5.2 Bostadsplanering och kopplingen till infrastruktur 
Utvecklingen av bebyggelsestrukturen spelar långsiktigt mycket stor roll för möjligheterna att utveckla 
transportsystemet i linje med de transportpolitiska målen. Enligt regeringens direktiv ska länsplane-
upprättarna förutom att beskriva effekterna av föreslagna åtgärder på de transportpolitiska målen 
också väga in vilka effekter föreslagna åtgärder väntas ge på förutsättningarna för bostadsbyggandet. 
Det handlar om att beskriva hur många ytterligare bostäder som åtgärderna bedöms skapa förutsätt-
ningar för, i vilket planeringsskede de befinner sig, när de beräknas vara färdigställda och vilken typ av 
bebyggelse det rör sig om. 
 
Till den nationella planen 2018–2029 tog Trafikverket fram ett PM om Investeringar för ökat bo-
stadsbyggande. Det PM:et tar dels upp olika typer av infrastrukturåtgärders koppling till bostadsbyg-
gande utifrån de åtgärder som har föreslagits till den nationella infrastrukturplanen och dels en be-
skrivning av teoretiska samband mellan infrastrukturplanering och bostadsbyggande. Enligt underla-
get finns det tre typer av åtgärder som ge effekter på bostadsbyggandet, vilka är: 

 Åtgärder som ökar tillgängligheten och då förstorar arbetsmarknadsregionen, vilket leder till 
att attraktiva bostäder kan byggas på nya platser. 

 Åtgärder som minskar infrastrukturens påverkan på platser där efterfrågan redan är hög, vil-
ket leder till förtätning 

 Åtgärder som ger mer effektiva transporter i storstäderna och därmed möjliggör en långsiktig 
ökning av bostadsbeståndet 

 
Vidare beskrivs att många av de infrastrukturåtgärder som genomförs har betydelse för transportsy-
stemets funktion utan att det direkt går att härleda en viss volymbostad för respektive åtgärd och så 
ges exempel på sådana åtgärder: Förbifart Stockholm, Citybanan, Mälarbanan, tunnelbaneutbyggna-
den i Stockholm liksom åtgärderna i västsvenska paketet i Göteborg.  
 
Trafikverkets PM ger en bra beskrivning av infrastrukturens koppling till bostadsbyggande på makro-
nivå, men ingen tydlig vägledning hur det ska appliceras på en länstransportplan. Den regionala infra-
strukturen utvecklas oftast i mindre etapper och över mycket lång tid och det finns många fler 
aspekter som kommer att ha betydelse för byggnationen av bostäder i en ort. Samtidigt som det är 
svårt att peka på effekten av en enskild åtgärd eller etapp, för bostadsutvecklingen, är ett effektivt 
transportsystem en förutsättning för att nå generella samhällsmål som regional utveckling, hållbar till-
växt och just utveckling av bostadsmarknaden. Om inte tillgängligheten i transportsystemet utvecklas 
i takt med regionens tillväxt riskerar förutsättningarna för bostadsbyggande och näringslivsutveckling 
att försämras, likväl som lokalisering av bebyggelse har stor betydelse för tillgänglighet och effektivitet 
i transportsystemet. Bra kommunikationer och en väl fungerande infrastruktur behövs för att attrak-
tiva samhällen ska kunna utvecklas. 
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Åtgärder som prioriteras i länstransportplanen kommer i olika utsträckningar att bidra till förutsätt-
ningar och utveckling av bostäder i Kronoberg, vissa i direkt anslutning till åtgärden och vissa indirekt 
och för en större geografi. I beskrivning av varje samfinansierings och namngiven åtgärd, bilaga 1A 
och bilaga 1B, finns motiveringar och beskrivningar och av åtgärdens koppling till och effekter på bo-
stadsutvecklingen. Vad som inte har beskrivits är effekten på bostäder av bidragsåtgärder, dvs åtgär-
der som bidrar till attraktiv kollektivtrafik och cykelvägar inom det kommunala väghållningsområdet. 
Dessa åtgärder är också av betydelse för att skapa attraktiva platser och orter till länets invånare.  
 
Region Kronoberg har ett framåtsträvande arbete för att kombinera infrastrukturen och då framför-
allt järnvägens utveckling med bostadsutvecklingen i länet. Region Kronoberg och tidigare Regionför-
bundet södra Småland var initiativtagare och drivande för att utveckla järnvägssystemet. I början av 
2000-talet fanns enbart 5 stationer och idag finns det 11 stationsorter med tågstopp.  Genom de nya 
stationerna förbättrades inte enbart kontakten med länets orter utan också med de 165 järnvägsstat-
ionerna som finns i Sydsverige. För att tydliggöra och stödja utvecklingen av stationsorterna tog reg-
ion Kronoberg 2019 fram rapporten ”Stationsorter som regional resurs”. Med devisen ”tänk tåg kör 
buss” har rapporten också inkluderat orter med relativt bra busstrafik. De 14 stationsorterna är sam-
hällen som tillsammans bygger upp regionen och gör den till vad den är, men som omvänt också kan 
dra nytta av koordinerade regionala insatser. Bostadsutvecklingen i dessa orter är av central betydelse. 
Idag (2020) bor det 47 873 invånare inom en km radie och 36 907 personer har sin arbetsplats place-
rad inom samma geografiska område, det vill säga 1 km från en station. En utveckling som måste 
fortsätta för att ge ett bidrag till det hållbara samhället.   
 
Station Inv. inom 1 km 

från station 
2020 

Andel inom  
1 km 2020 

Arbetsplats 
inom 1 km från 
station 2019 

Andel inom  
1 km 2020 

Alvesta 5 273 57% 2 150 54% 

Diö  567 63% 290 85% 

Gemla 1 051 92% 254 98% 

Hovmantorp 1 993 62% 430 94% 

Lammhult 1 638 93% 499 57% 

Lessebo 1 194 60% 816 83% 

Markaryd 3 102 53% 2 576 65% 

Moheda 1 574 84% 570 91% 

Vislanda 1 710 93% 910 88% 

Växjö 10 996 15% 14 122 35% 

Älmhult 5 820  52% 6339 68% 
Ljungby 8 022 49% 4 822 50% 
Tingsryd 2 321 72% 1982 84% 
Åseda 2 612 96% 1147 68% 
Summa: 47 873 36% 36 907 48% 

Tabell: Antal invånare som bor inom en kilometer från stationen och andelen av boende i tätorten för 2020 samt antalet 
som har sin arbetsplats inom en kilometer från stationen och andelen arbeten i förhållande till totalt antal arbetande i tätor-
ten för 2019. 
 

Bostadsbehovet i Kronoberg 
Det råder bostadsbrist i Sverige, trots att det byggs bostäder i högt tempo. En stark efterfrågan på bo-
städer lägger grunden för ett markant ökat bostadsbyggande. Boverkets prognos är att bostadsbyg-
gandet ökar med 8 procent 2021, då det påbörjas 61 700 bostäder inräknat nettotillskott genom om-
byggnad. Nästa år ökar byggandet med 4 procent då 64 000 bostäder påbörjas. Trots en kraftigt mins-
kad befolkningsprognos behöver det enligt Boverkets bedömning tillkomma cirka 59 000 bostäder 
per år fram till 2029. 
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Det är kommunerna som har huvudansvaret för planeringen och genomförandet av bostadsförsörj-
ningen. Planeringen för att utveckla bostadsbeståndet är en bärande del i kommunens strategiska ar-
bete. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter för en kommun. Att det finns 
bostäder tillgängliga för människor i olika skeden av livet är en förutsättning för kommunens utveckl-
ing. Inte bara för att locka nya inflyttare utan också för att invånarna ska välja att stanna i kommunen 
när behoven skiftar eller boendepreferenserna ändras. 
 
Boverket ansvarar för att ta fram långsiktiga analyser som kunskapsunderlag för bostadsföretag och 
andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmark-
nadens utveckling i regionen. Länsstyrelserna tar varje år fram regionala bostadsmarknadsanalyser 
vilka utgör ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länen och om hur bostadsmarknaden har 
utvecklats under de senaste åren. Analyserna baseras på olika källor, bland annat Boverkets årliga bo-
stadsmarknadsenkät som landets kommuner besvarar. 
 
Boverket; Bostadsbyggnadsbehov 2020–2029: Boverket ansvarar för att ta fram långsiktiga ana-
lyser som kunskapsunderlag för bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i 
länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen. Boverket tog år 2015 
fram en byggbehovsprognos av nya bostäder fram till år 2025 och tre år senare kom en reviderad pro-
gnos för åren 2018–2025. År 2020 uppdaterades prognoserna med beräkningar för perioden 2020–
2029. Prognoserna utgår från det kvantitativa behovet av bostäder i Sverige. Boverkets modell utgår 
från data som relateras till FA-regioner. Det totala bostadsbehovet utifrån Boverkets modell för Kro-
nobergs tre FA-regionerna beräknades 2020 till omkring 10 100 bostäder på tio år, vilket blir att det i 
Kronoberg behövs ca 1 000 nya bostäder per år.  
 
Beräknat byggbehov fram till och om med 2029 per Kronobergs tre FA-region: 

 Älmhult-Osby 776 bostäder 
 Ljungby 2 469 bostäder 
 Växjö 6 852 bostäder 

 
Länsstyrelsens; Bostadsmarknadsanalys 2021: Länsstyrelsens uppgifter är att bidra till arbetet med 
att uppnå regeringens mål för bostadspolitiken. För detta ändamål samlas årligen uppgifter in om det be-
fintliga bostadsbeståndet, det vill säga antalet påbörjade, färdigställda och lediga lägenheter i länets kom-
muner. Arbetet syftar till att få kunskap om länets bostadsmarknad och informationen sammanställs i den 
årliga – Bostadsmarknadsanalysen. Enkäten besvarades av kommunerna runt årsskiftet 2020/2021.  
 
I Bostadsmarknadsanalysen framkommer att det i fem av Kronobergs åtta kommuner bedöms att det 
finns ett underskott på bostäder. Framförallt finns detta underskott i kommunernas centralorter. I enkäten 
får kommunerna bedöma hur stort det förväntade bostadsbyggandet kommer bli de närmaste två åren, 
fördelat på flerbostadshus och småhus, samt fördelat på upplåtelseformerna hyres-, bostads- och ägande-
rätter. Sammantaget i länet bedömer kommunerna att det under år 2021 kommer påbörjas drygt 1 300 bo-
städer, av vilka cirka 1 000 byggs i form av hyresrätter. För år 2022 förväntas det byggas ännu fler; drygt 1 
600 bostäder i flerbostadshus varav drygt 1 200 hyresrätter.  
 
I enkäten får kommunerna också ange faktorer som begränsar bostadsbyggandet. Hårda lånevillkor för 
privatpersoner är den enskilt största faktorn som begränsar bostadsbyggandet. Brist på detaljplanelagd at-
traktiv mark, konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken, samt konflikter med allmänna intressen 
enligt plan- och bygglagen anges också som hinder för bostadsbyggande. Ingen av Kronobergs åtta kom-
muner anger att det är infrastrukturen som lägger begränsningar i bostadsbyggandet. 
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5.3 Trafiksäkerhet 
Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken och 
kan ses som en utgångspunkt för att förverkliga det transportpolitiska hänsynsmålet. Det är ett för-
hållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. I Nollvisionen 
fastslås att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i Nollvision-
ens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar. 
Ansvaret för säkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder vägtransportsyste-
met. Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att förhindra att män-
niskor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste 
vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att människor gör misstag och att trafiko-
lyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen accepterar att 
olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador. Mycket har hänt sedan starten med 
Nollvisionen 1997, Cirkulationsplatser, mitträcken, alkolås och trafiksäkerhetskameror är några av de 
innovationer som höjt säkerheten på de svenska vägarna. Insatserna har gett resultat. När nollvis-
ionen antogs var antalet omkomna i trafikolyckor omkring 500 per år; och år 2016 var antalet om-
komna 270 och 2019 221 personer. Utvecklingen för Nollvisionen går dock inte lika snabbt som tidi-
gare. Nya utmaningar har uppstått, bland annat beroende på högre hastigheter på vägarna.  
 
Den 1 september 2016 fattade regeringen beslut om en nystart för Nollvisionen. Regeringen presente-
rade ett inriktningsdokument som tydliggör regeringens inriktningar för svensk trafiksäkerhetspolitik. 
Trafikanalys fick i uppdrag att se över och föreslå nya transportpolitiska preciseringar på trafiksäker-
hetsområdet. Arbetet resulterade i att Regeringen den 13 februari 2020 antog ett nytt transportpoli-
tiskt etappmål för trafiksäkerheten, under det av riksdagen beslutade transportpolitiska hänsynsmålet: 
 
Antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten respektive luftfarten ska 
halveras till år 2030. Antalet omkomna inom bantrafiken ska halveras till år 2030. Antalet allvar-
ligt skadade inom respektive trafikslag ska till år 2030 minska med minst 25 procent. 
 
Utgångsvärdet för etappmålet utgörs av ett medelvärde för åren 2017, 2018 och 2019. Den nationella 
statistiken för omkomna i enbart vägtrafiken låg medel på 266 personer. Motsvarande uppgift för an-
talet svårt skadade låg på 2 127 personer. Om de uppställda målen ska nås till 2030 ska antalet döda i 
trafiken minskas till högst 133 personer och svårt skadade minska till högst 1 595 personer.  
 

Vägtrafikolyckor i Kronobergs län 2016 
Transportstyrelsen ansvarar för att samla in och tillhandahålla statistik om vägtrafikolyckor med per-
sonskada som uppstår i det svenska vägtransportsystemet. Där efter gör Trafikanalys sammanställ-
ningar där även länsnivå presenteras. I tabellen nedan visas medel per år för perioden 2007–2016 och 
2017–2019 för Kronobergs län. sammanställningen är också uppdelad i men respektive kvinnor.   
 
 2007–2016 Kvina Man 2017–2019 Kvina Man 
Döda 9 23% 77% 8 12% 88% 

Svårt skadad 67 41% 59% 41 36% 64% 

Lindrigt skadad 437 44% 56% 374 43% 56% 

Tabell över dödade, svårt skadade och lindrigt skadade i Kronobergs län. Uppgifterna visar medel per år för perioderna 
2007–2016 och 2017–2019. Källa Trafikanalys 
 
I sammanställningarna kan även åldersgrupp för personer som drabbas av olyckor tas fram. I tabellen 
nedan visas enbart den största åldersgruppen som drabbas för de båda tidsperioderna 2007–2016 och 
2017–2019 för Kronobergs län. Tabell visar också hur stor gruppen är i förhållanden till totalen. 
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 2007–2016 Andel av 
total 

2017–2019 Andel av 
total 

Döda 55–64 23% 65–64 
75- 

6% var 

Svårt skadad 25–34 17% 25–34 16% 

Lindrigt skadad 25–34 17% 25–34 19% 

Tabell över vilken den största åldersgruppen är för vägratafik olyckor i Kronobergs län och hur stor den gruppen är i 
förhållanden till den totala gruppen. Källa Trafikanalys 
 
Vid polisens inrapportering av vägtrafikolyckor med dödade och skadade personer delas olyckan in 
efter olyckstyp. Det finns 11 olika olyckstyper vilka är; Avsväng, Cykel-moped, Gående (fallolyckor), 
Gående (påkörningsolyckor), Kors.kurs, Möte, Omkörning, Singel, Upphinnande, Vilt och Övrigt. 
Tabellen nedan visar den vanligaste olyckstypen i Kronobergs län och hur stor andel den olyckstypen 
är av det totala antalet olyckor. 
 
 2007–2016 Andel av 

total 
2017–2019 Andel av 

total 
Döda Möten 33% Singel 40% 

Svårt skadad Singel 41% Singel 45% 

Lindrigt skadad Singel 35% Singel 33% 

Tabell över den största olyckstypen i Kronobergs län och hur stor den olyckstypen är i förhållanden till det totala antalet 
olyckor. Källa Trafikanalys. 
 
Det finns en osäkerhet kring uppgiften om antalet lindrigt skadade eftersom inte alla olyckor blir 
kända av polis och sjukvård. I kartbilden nedan visas polisrapporterade trafikolyckor som resulterar i 
dödade och svårt skadade i Kronobergs län från 2012 fram till oktober 2017. I kartbilden finns inte 
lindrigt skadade upptagna. Kartbild efter oktober 2017 får inte längre tas fram. 

 
Karta över olyckor i Kronobergs län 2012 – 2017 (så långt redovisning finns för 2017). 
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Trafiksäkerhetsåtgärder i Kronoberg 
Nedan presenteras de vanligaste åtgärderna som har eller kan genomföras som mindre åtgärd efter 
utpekande i länstransportplanen. 
 

Mötesseparering 
I mitten av 1990-talet lanserades vägtypen med mittseparering eller så kallad 2+1-väg, som ett kost-
nadseffektivt sätt att minska mötesolyckorna utan att bygga om till motorväg. Sedan dess har många 
vägar i landet mötesseparerats med hjälp av vajerräcke i mitten. Även i Kronoberg har många vägar 
fått mittseparering. Enligt, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, ger denna vägtyp en re-
duktion av dödligheten med 80 procent och av svårt skadade med 55 procent. Det finns dock en del 
kritik eftersom denna vägtyp inte nödvändigtvis är klassad som motorväg eller motortrafikled, vilket 
innebär att oskyddade trafikanter och långsamtgående fordon så som A-traktorer får färdas på vägen. 
Detta kan medföra problem och olycksrisker då vägbanan ofta är smalare än före ombyggnaden.  
 

Sidoområdesåtgärder 
När det gäller sidoområdesåtgärder i form av rensning av vägområdet från sten och stubbar eller att 
sätta upp längsgående fångsträcken på risksträckor, genomförs de normalt i samband med andra väg-
byggnadsåtgärder på vägen. I vissa fall kan sidoområdesåtgärder vidtas som egen åtgärd. Detta är ett 
viktigt åtgärdsområde för länet då den vanligaste dödsolyckan i Kronobergs län är en singelolycka där 
bilen hamnar vid sidan av vägen och krockar med något fast föremål såsom en sten eller ett träd. Si-
doområdesåtgärder kan ofta genomföras utan att en föregående vägplan upprättas. 
 

Korsningsåtgärder 
Höjd säkerhetsstandard i korsningar är ett prioriterat åtgärdsområde inom trafiksäkerhetsområdet. Åt-
gärderna kan till exempel bestå av passager för vissa trafikantkategorier, kanaliseringar, öglor, cirkulat-
ions- eller trafikplatser. Åtgärdsbehovet baseras på riskanalyser. Under senare år har åtgärder i kors-
ningar framförallt samordnats i samband med utbyggnad av mitträcken.  
 

Tätorter  
I denna kategori ingår så kallade tätortsåtgärder, vilket innebär mer eller mindre omfattande föränd-
ringar av statliga vägar som passerar genom tätorter. Åtgärderna innebär oftast att vägen bättre anpas-
sas funktionellt och miljömässigt till tätortsförhållanden genom till exempel utbyggnad av stråk för 
oskyddade trafikanter, att vägen smalnas av och säkras för lägre hastighet eller att vägen ges en anpas-
sad standard i samband med ett förändrat väghållningsansvar.  
 

Rastplatser  
Trafikverkets ambition är att rastplatser skall återfinnas var 40-80:e minut. För riksväg 23 finns rast-
platser vid Osby (Lars Dufva) och vid sjön Innaren norr om Växjö. Behov finns av en rastplats däre-
mellan, till exempel vid Huseby. Behov av rastplatser finns också norr om Innaren för väg 23 där 
nästa rastplats vid färd norrut är vid Vimmerby. Längs väg 37 mot Oskarshamn finns det inte någon 
ytterligare rastplats. 
 
 

5.4 De ”smala” vägarna viktiga för Kronoberg 
Även om de större orterna i länet fyller en viktig funktion sett till service och arbeten utgör landsbyg-
den en stor del av Kronobergs län – cirka var femte invånare bor utanför en tätort. För att ta tillvara 
på landsbygdens potential är det viktigt att det i närliggande orter finns ett visst serviceutbud i form 
av dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och offentliga verksamheter. Att upprätthålla god offentlig 
och kommersiell service samt ändamålsenlig infrastruktur i ett stort och glest län likt Kronoberg stäl-
ler höga krav på planeringen och insatserna. 
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En god väghållning behövs både för framkomlighet och tillgänglighet men också ur trafiksäkerhets-
synpunkt. Även ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att sköta det lågtrafikerade vägnätet ge-
nom en effektiv drift- och underhållsplanering. Eftersläpande underhåll medför högre kostnader i 
framtiden och olägenheter för trafikanterna. Ett eftersatt vägnät ger försämrad tillgänglighet vilket 
hämmar vägnätets funktion för boende och förvärvsarbetande. Det mindre vägnätet är också av stor 
vikt för näringslivets transporter och då särskilt skogs- och lantbrukstransporter. En avgörande fråga 
för dessa transporter är att vägen har tillräcklig bärighet för tunga transporter. För att upprätthålla bä-
righeten finns ett särskilt bärighetsanslag finansierad inom nationell plan som används till att upprätt-
hålla god bärighet på delar av det mindre vägnätet - ett särskilt utpekat näringslivsvägnät. 
 
Då vägnätet är lågtrafikerat kan det vara svårt att utifrån sedvanliga kalkyler över kostnader och nyttor 
prioritera drift- och underhållssatsningar eller standardhöjningar såsom breddning relativt andra ange-
lägna satsningar i samhället. 
 
För att möta behovet av åtgärder på det lågtrafikerade och framförallt smala vägnätet har det sedan 
Länstransportplanen 2004–2015 funnits en finansieringsmetod där de nationella bärighetsmedlen har 
kunnat samverka med medel från länstransportplanen. Av bärighetsmedel har under senare år medel i 
storleksordningen 30–40 miljoner kronor per år tilldelats Kronobergs län. Standardhöjning i form av 
vägbreddning skall finansieras med medel från länstransportplanen. Samordningsvinsterna är i många 
fall stora, om breddning sker i samband med bärighetsförstärkning i de fall breddning är aktuell. Ge-
nerellt har en kombinerad bärighetsförstärkning och breddning av aktuella vägar direkt bäring på nä-
ringslivets tillgänglighet och därigenom den lokala utvecklingen och indirekt landsbygdsboendets 
möjligheter till goda arbetspendlingsförbindelser. Mellan nationell och regional plan är synergin påtag-
lig och därigenom effektiviteten av skattemedel. En följd av detta arbetssätt är att tidpunkten för ge-
nomförandet av de breddningsåtgärder som ur ett regionalt perspektiv prioriteras måste anpassas till 
när behov av bärighetsåtgärder föreligger och medel för bärighetsförstärkning finns tillgängliga. Even-
tuella nackdelar med att koppla tidpunkten för genomförandet till bärighetsbehovet uppvägs av att 
det har medfört mycket vägförbättring till en låg kostnad för regionen. Denna möjlighet till samver-
kan har försämrats då åtgärder belastar olika finansieringsposter samt att styrningen sker på olika ni-
våer inom Trafikverket. 
 
Kartläggning av smala vägar 
För att kartlägga bristerna på det smala vägnätet i Kronobergs län gav 2014 Regionförbundet södra 
Småland ett uppdrag till Trafikverket. Inventeringen var ett första steg i en kommande åtgärdsvalsa-
nalys. 
 
Kartläggningen skulle ta sin utgångspunkt i de kriterier för breddning av smala vägar som arbetades 
fram som underlag till länstransportplanen 2004–2015, se ruta. Syftet var att få fram de mest priorite-
rade vägarna att åtgärda i respektive grupp samt ge en kostnadsuppskattning. 
 
Från kartläggningen framkom att det statliga vägnätet i Kronobergs län har en sammanlagd längd av 
ca 360 mil. På dessa större vägar går en betydande del av resorna och transporterna inom länet. Nära 
40 % av trafikarbetet som sker på statlig väg i länet utförs på motorväg, motortrafikled eller 2+1-väg, 
som endast utgör 6 % av vägnätet. Ytterligare 47 % av trafikarbetet utförs på de 30 % av vägarna som 
utgörs av vanlig landsväg bredare än 6,5 meter. Den övervägande delen av trafikarbetet i länet sker 
således på det större vägnätet. Cirka 40 % av vägnätet i länet är smalare än 5,6 meter. På dessa smala 
vägar sker bara ca 4 % av det trafikarbete som sker på länets statliga vägar. 
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Antal vägar i behov av breddning enligt analysen 2014: 
 Analysgrupp A 11 vägar. 

‐ Väg 120 Göteryd – Älmhult  2019–2021 Breddning 
‐ Väg 120 Älmhult – Häradsbäck 
‐ Väg 120 Holmahult – Länsgränsen 
‐ Väg 124 Hjälmaryd – Össjö 
‐ Väg 124 Tjukö – Liatorp 
‐ Väg 126 Fridafors – Ryd 
‐ Väg 520 Timsfors – Alandsköp 
‐ Väg 707 Alvesta – Gemla 
‐ Väg 880 Åby - Borlanda 
‐ Väg 897 Stockekvarn - Rottne 

 Analysgrupp B: 7 vägar 
‐ Väg 530 Nötja – Hamneda 
‐ Väg 555 Bolmstad – Tanåker 
‐ Väg 557 Guddarp – Lagan 
‐ Väg 577 Eneborg – Kimmelsbygd 
‐ Väg 682 Urshult – Rössmåla 
‐ Väg 693 Väghult - Frännafälle 

 Analysgrupp C: 6 vägar 
‐ Väg 536 Glamshult – Lidhult 2010–2013 Breddning 
‐ Väg 546 Loshult – Odensjö 
‐ Väg 555 Tanåker – Sandvik 
‐ Väg 564 Torset – Dörarp 
‐ Väg 678 Grimslöv – Sjöby 
‐ Väg 696 Odenslanda - Rikaby 

 
I analysgrupp A återfinns i huvudsak vägavsnitt som hittills på de prioriterade vägar/stråk som går i 
länet. I denna grupp är åtgärderna ofta förhållandevis omfattande och därmed också kostsamma. 
 

I länstransportplanen från 2018 angavs att kostnaden för breddning under normala förhållanden upp-
går till 1500–2500 kr per kvadratmeter. Detta riktvärde är nu förmodligen högre. Utöver breddnings-
kostnad tillkommer kostnader för de bärighetsåtgärder på befintlig väg som oftast genomförs i sam-
band med att vägbreddning utförs. Bärighetsdelen kan i vissa fall utgöra betydande belopp. Med den 

Underlag for prioritering för breddning av smala vägar  
A. Viktiga länsvägar med mycket tung trafik, mer än 100 lastbilar/dygn och en vägbredd kring 6 meter. Möten 
mellan tunga fordon är många och marginalerna är mycket små, om lastbilarna inte skall sänka farten betydligt 
vid möten. Breddning bör ske till 7 – 8 m. 
 

B. Mindre länsvägar som är viktiga för näringslivets transporter, cirka 20–50 lastbilar/dygn eller mer och en väg-
bredd kring eller mindre än 5,5 m. Möten mellan tunga fordon kan endast ske vid låg fart om fordon samtidigt 
kör utanför vägbanan eller vid mötesplatser. Det gäller både lastbil-lastbil som möte med buss (kollektivtrafiken) 
Även möte mellan lastbil och personbil kan vara problem. Breddning bör ske till 6 - 6,5 m. 
 

C. Mindre länsvägar med få lastbilar och problem vid möten. Genomgående breddning bedöms ej som rimlig, 
men mötesmöjligheterna bör förbättras med enkla mötesplatser. Detta bedömer vi på Vägverket att det bör nor-
malt kunna inrymmas i bärighetsförstärkningen och inte ta något anspråk av länsplanernas utrymme 
 

Gemensamt för grupp A och B ovan är att kombinationen stor lastbilsandel och "smal väg" även inverkar nega-
tivt på tillgängligheten för arbetspendlingen. 
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kostnadsbild för breddning som redovisas så skulle den sammanlagda kostnaden att bredda de 23 
vägar som listats ovan uppgå till storleksordningen minst 550 miljoner kronor. Eftersom endast en 
mindre del av länstransportplanens anslag kan användas för breddningsåtgärder krävs en tydlig priori-
tering bland möjliga objekt. 
 

Prioritering av landsbygdens vägar 
I länstransportplan 2018 – 2029 pekade Region Kronoberg specifikt ut att Trafikverket ska vidta stan-
dardförbättrande åtgärder på de övriga länsvägarna, vilket är vägar med vägnummer 500–999.  
Denna prioritering ligger fast även i Länstransportplan 2022–2033. Under perioden prioriteras minst 
48 miljoner kronor till pott för mindre investeringar i detta vägnät. Normalt innebär ett utpekande i 
pott för mindre investeringar att Trafikverket får ansvar att under planperioden genomföra åtgärder 
som ligger i linje med utpekandet. I ansvaret ligger bl.a. att genomföra åtgärdsvalsstudier, ta fram väg-
plan, projektering etc. samt att i möjligaste mån samordna standardförbättrande åtgärder med bärig-
het-, tjälsäkring- och beläggningsåtgärder.  
 
 

5.5 Bredband 
Kronoberg har en stor utmaning i att etablera god digital infrastruktur till länets medborgare. Idag har 
ca 79 % av alla hushåll och företag i regionen en bredbandsanslutning på minst 100 Mb/s. För att nå 
de nationella målen krävs en hög ambition i utbyggnaden. Utbyggnaden av länets digitala infrastruktur 
har dels skett av de kommunägda bolagen och dels av länets fiberföreningar med stöd av Lands-
bygdsprogrammet. Från och med 2021 finns det finns även möjlighet att få stöd från Post- och tele-
styrelsen (PTS) som har utlyst 1,6 miljarder kronor för framtida bredbandsutbyggnad.  
 
Att ha en god infrastruktur är en viktig faktor för länets utveckling. Detta inkluderar såväl transport-
infrastruktur som länsplanen presenterar, men även IT-infrastruktur. För att åstadkomma goda kom-
munikationer i hela länet krävs en väl utbyggd infrastruktur för både transporter och elektroniska 
kommunikationer. Dessa olika typer av infrastruktur kompletterar varandra och kan med fördel sam-
planeras. Vid planeringsåtgärder längs vägar, cykelvägar eller liknande kan man med fördel eftersträva 
samordning (samförläggning och kanalisation) i tidigt skede för att samtidigt projektera för bredband 
där behov föreligger. För att undersöka behovet av samplanering av respektive infrastruktur är det 
nödvändigt att ha regelbunden dialog med relevanta aktörer, t.ex. Trafikverket, berörd kommun och 
marknadsaktörer inom bredbandsutbyggnad. 
 
 

5.6 Mobility management 
Genom planeringsprocessen som gäller från 1 januari 2013 har metoden med bristanalys och åtgärds-
valsstudier fått en central position i arbetet att utveckla infrastrukturen. Det innebär att val av åtgär-
der för brister ska analyseras och föreslås utifrån fyrstegsprincipen. I regeringens direktiv till planupp-
rättarna pekas specifikt på att nationella planen kan omfatta ”Åtgärder som kan påverka transportef-
terfrågan och val av transportsätt.” Vidare hänvisas till förordningen (1997:263) i vilken det tydligt 
framgår att planen får omfatta ”Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transport-
sätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur”. 
 
Åtgärder som kan påverka valet av transportefterfrågan brukar samlas under begreppet och metoden 
mobility management. Det finns vanligen två möjliga huvudinriktningar för arbetet nämligen mobility ma-
nagement i byggskedet och förebyggande mobility management arbete. 

1. Mobility management i byggskedet syftar till att effektivt hantera störningar under byggti-
den, att på kort och eventuellt även lång sikt förändra resandet och att säkra arbetsmiljön. 
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Finansiering av mobility management i byggskedet bör ske genom att medel säkerställs direkt 
i investeringsobjekten. 

2. ”Förebyggande” mobility management syftar till att skapa högre och bättre nyttjandegrad 
av befintlig infrastruktur, minska ensamåkandet i bil, öka kollektivresandet (väg och järnväg) 
och cyklandet på utvalda stråk med potential. Dessa åtgärder kan också med fördel genomfö-
ras ”i väntan på” en större investering i infrastrukturen. 

 
Även i förra planomgången pekade regeringen på möjligheten till att genomföra påverkansåtgärder. 
Kronoberg, liksom flera andra länsplaneupprättare, avsatte medel i planen för att möjliggöra för på-
verkansåtgärder. Dock visade det sig att Trafikverket som har ett flertal regelverk att följa inte kan 
finansiera sådana åtgärder via länstransportplanens medel. Region Kronoberg har tidigare prioriterat 
medel till mobility managementåtgärder, för att visa på regionens beredskap för att genomföra sådana 
åtgärder. För planperioden 2022–2033 görs dock ingen sådan prioritering. Om Regeringen och Tra-
fikverket tar fram en lösning där medel från länstransportplanen kan användas till Mobility manage-
ment är Region Kronoberg beredda att göra så. Förhoppningsvis finns en sådan lösning till kom-
mande planrevidering om cirka 4 år. 
 

Region Kronoberg har erfarenheter 
Region Kronoberg har lång erfarenhet av att arbeta med mobility management. Inom ramen för Reg-
ionförbundet södra Smålands regionala klimatinvesteringsprogram, KLIMP, startades redan 2004 ett 
av landets första regionala mobilitetskontor för att stimulera och arbeta för ett mer hållbart resande.  
 
Som exempel på dagens arbete har inriktningsunderlaget Cykla i gröna Kronoberg tydliga uppma-
ningar till kommunerna att genomföra mobility management-åtgärder för att stödja och snabbt få ef-
fekter av cykelvägsutbyggnaden. Vidare driver Region Kronoberg två större projekt som uppmanar 
och arbetar för ett mer hållbart resande, dessa båda projekt beskrivs nedan. 
 
Vidare beviljades Region Kronoberg 2017 medel genom Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(ERUF), till ett treårigt projekt, Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg. Projektet vände sig till 15-25 större 
arbetsplatser från länets alla kommuner. De arbetade med de flesta av de resor som en arbetsplats ge-
nererar; arbetsresor, tjänsteresor, besökares resor samt godstransporter. Syftet med projektet var att 
minska koldioxidutsläppen från denna typ av resor på respektive arbetsplats. Projektet kom att bidra 
till Gröna Kronobergs mål om minskad klimatpåverkan inom första prioriteringen, Utveckla platser, 
orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av varandra. Projektet mötte också mål i region-
ens trafikförsörjningsprogram som handlar om ökat resande med kollektivtrafik. 
 
Under 2020 beviljades nya ERUF medel för ett 2-årigt fortsättningsprojekt med start i januari 2021, 
denna gång inriktad på företag och besöksnäringen i regionen. Till skillnad från tidigare projekt som 
erbjöd företagen att testa elcykel för arbets- och tjänsteresor, har nu även elfordon tillkommit som 
alternativ. Detta för att möjliggöra fossilfria transporter på längre sträckor där kollektivtrafik saknas.  
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6 Utgångspunkt Regionsamverkan Sydsverige 
 
Kronobergs län utgör ett nav i södra Sverige. Länets infrastruktur påverkar och påverkas av angrän-
sande län. Invånare och gods rör sig från norr till söder och öster till väster, och omvänt, oberoende 
av regionala gränser. Ett litet län med åtta kommuner och drygt 200 000 invånare kan inte ensamt ta 
fram de underlag som krävs för en komplett länstransportplan samt påverka och få gehör för åtgär-
der i den nationella infrastrukturplaneringen. Samarbete i olika former sker med samtliga angränsade 
län och regioner. Under 2014 inleddes ett samarbete mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kal-
mar län, Region Kronoberg och Region Skåne. Sedan mitten av 2015 ingår även Region Halland och 
Region Jönköpings län i arbetet. I de sex regionerna bor cirka 2,7 miljoner invånare eller 26% av Sve-
riges befolkning vilket gör att Regionsamverkan Sydsverige är en kraft att räkna med och en röst att 
lyssna till. Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, 
kulturellt och socialt hänseende. Utgångspunkt Regionsamverkan Sydsverige är: 

Regional systemanalys Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige har en uppdate-
ring av den gemensamma systemanalysen från 2015 genom-
förts. - Systemanalys för Sydsverige 2020. 
 

Sydsvenska positionspapper och 
prioriteringar 

Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige har infrastruk-
turens positionspapper och de sydsvenska prioriteringarna 
uppdaterats för planeringsomgången 2022–2033.  

OECD Territorial Reviews Små-
land-Blekinge 

I kapitlet sammanfattas viktiga slutsatser från den uppföljande 
OECD-rapporten från 2018 med relevans för infrastruktur-
planeringen. 

Resvaneundersökningar En resvaneundersökning kan ge svar på hur invånaren på en 
arbetsplats, kommun eller region reser. I kapitlets sammanfat-
tas resultat från två resvaneundersökningar som är av bety-
delse för infrastrukturplaneringen. 

 

6.1 Regional systemanalys 
Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige har en uppdatering av den gemensamma systemana-
lysen från 2015 genomförts. - Systemanalys för Sydsverige 2020. Systemanalys 2020 är en revidering 
av den tidigare analysen men har samtidigt kompletterats med aktuella trender och utmaningar. 
 
Systemanalysen syftar till att definiera en transportstruktur som är långsiktigt stabil och ger förutsätt-
ningar för en önskad samhällsutveckling. Med ett långsiktigt perspektiv ska investeringar i den över-
gripande strukturen kunna möta förändrade förutsättningar. Därigenom återspeglar systemanalysens 
resultat en samhällsekonomiskt motiverad resurshushållning. De grundläggande elementen i systema-
nalysen är de stråk som stödjer de noder som är av strategisk betydelse för den sydsvenska regionens 
utveckling. Oavsett konsekvenserna av de megatrender som kan skönjas ska den fysiska strukturen 
vara robust. 
 
I Systemanalys 2015 genomfördes omfattande beskrivande delar såsom analys av tillväxtmotorer och 
regionala kärnor, demografi, godstransporter med mera. Eftersom de flesta regionerna i dagsläget har 
ett mer grundligt kunskapsläge finns till systemanalysen 2020 inte samma behov av nulägesbeskriv-
ning. Många av de sakframställningar och faktakartor som beskrev nuläget 2015, är till stor del fortfa-
rande giltiga. Den bild som gavs i rapporten från år 2015 håller fortfarande i stora delar. Tyngdpunk-
ten i systemanalys 2020 har flyttats till mål och bristbeskrivning, förutom att utöka analysen till samt-
liga sex län. 
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Systemanalys 2020 är indelad i tre huvuddelar; 

 Del 1 Strategi för transportsystemet sammanfattar mål för transportsystemets långsiktiga 
struktur samt hur transportsystemet behöver utvecklas för att uppfylla målen för Sydsveriges 
utveckling. I denna del ges förslag till åtgärder i transportinfrastrukturen. Analysen i Del 1 
bygger på underlag från Del 2 och särskilt del 3 men kan läsas separat. 

 I Del 2 resoneras om långsiktiga trender. Dessa utgörs både av prognosbaserade trender och 
så kallade megatrender. I denna del resoneras kring utvecklingstrender som behöver hanteras 
på den politiska nivån. 

 Del 3 utgör en sammanfattande bild av nuläget (år 2018) i Sydsverige med kommenterade 
kartor och diagram. Denna del ska betraktas som ett kunskapsunderlag om den Sydsvenska 
regionen. 

 
Systemanalys dels från 2015 och dels från 2020 hat tjänats som kunskapsunderlag för framtagandet av 
Region Kronobergs länstransportplan. Systemanalyserna finns för nedladdning från regionsamverkan 
Sydsveriges hemsida. Direktlänken till Systemanalys 2020 finns här: https://regionsamverkan.se/wp-
content/uploads/2020/09/Systemanalys-Sydsverige-2020.pdf 
 
 

6.2 Sydsvenska positionspapper och prioriteringar 
 

Infrastrukturens positionspapper 
Utifrån underlaget som framkom genom systemanalysen och utifrån tidigare ge-
mensamma ställningstaganden har de sex sydsvenska länen arbetat fram en 
uppdatering av gemensamt positionspapper för infrastrukturen. – En välutveck-
lad sydsvensk infrastruktur gynnar hela Sverige. Sydsveriges sex regioner; Jönköping, 
Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland har enats kring priorite-
ringar för den framtida infrastrukturen genom att samlas kring tre gemen-
samma utgångspunkter. Vi utgår från dessa i vår planering och föreslår att 
de tas som utgångspunkt i statens planering av infrastrukturen för åren 
2022–2033. Positionspapperet antogs av regionsamverkans styrelse i de-
cember 2020 efter det att respektive region hade antagit pappret.  
 
Sydsverige har ett strategiskt läge i Sverige med nära koppling till såväl övriga Europa som 
Mälardalen och Västsverige. 26 % av landets befolkning bor i Sydsverige. Tillgänglighet till arbete, 
bostad, utbildning, kultur och service genom smidiga kommunikationer är viktigt i människors var-
dag. Transportsystemets funktion och utveckling, både för personresor och godstransporter är även 
avgörande faktorer för att kunna knyta samman Sydsverige och stärka företagens konkurrenskraft. 
 
Regionsamverkan Sydsverige är eniga om följande positioner: 

 Nationell och internationell tillgänglighet Snabb utbyggnad av nya stambanor med centrala 
stationslägen och kopplingspunkter till Södra stambanan och anslutande uppgraderade tvär-
banor samt färdigställande av Västkustbanan. 

 Sammanknutet Sydsverige Utveckling och underhåll av Järnvägar och vägar som stödjer den 
flerkärniga ortstrukturen med tillväxtmotorer, kärnor och deras omland. Starka stråk genom 
Sydsverige som länkade med sammanbindande tvärförbindelser. 

 Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter Ökad transportkapacitet för effektiva och 
klimatsmarta transporter för näringslivet. 
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Bild: Illustrationer över Regionsamverkan Sydsveriges tre positioner; Nationell och internationell tillgänglighet, Sam-
manknutet Sydsverige och konkurrensmässiga och hållbara godstransporter 
 

Infrastrukturens prioriteringar 
Utifrån det gemensamma positionspapperet för infrastruktur 2020 ”En väl utvecklad Sydsvensk in-
frastruktur gynnar hela Sverige” har de sex regionerna enats om gemensamma utgångspunkter för 
den framtida utvecklingen av infrastrukturen. Utifrån dessa har regionsamverkan Sydsverige lagt fast 
gemensamma sydsvenska prioriteringar som är de åtgärder och investeringar som Regionsamverkan 
Sydsverige anser behöver ingå i den kommande nationella planen för transportinfrastrukturen. Utö-
ver dessa prioriteringar så har regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige ytterligare åtgärder som 
är av mer specifikt regionalt intresse. 
 
Beslutade åtgärder i gällande plan måste genomföras: Genomförande av de satsningar och inve-
steringar som ligger med i gällande nationell plan är en viktig förutsättning för andra samhällsaktörers 
medverkan i utvecklingen av transportsektorn och transportsystemet. Många projekt motiveras av 
och förutsätter samordning med den regionala kollektivtrafikens utveckling, med bostadsbyggande 
samt kommunal stadsutveckling. Stabilitet och kontinuitet i planeringen och genomförandet av infra-
strukturplanerna är en grund för förtroende och skapar möjlighet för samverkan för att uppnå effek-
ter och öka samhällsnyttorna. Det är således viktigt att alla pågående och planerade åtgärder som lig-
ger med i gällande plan genomförs.  
 
Processer och andra satsningar av stor vikt för transportsystemets utveckling: Förutom inve-
steringar som Regionsamverkan Sydsverige vill ska ingå i den nationella planen vill de också lyfta föl-
jande prioriterade processer och andra satsningar som är av stor vikt för transportsystemets utveckl-
ing och som behöver hanteras i den pågående långsiktiga infrastukturplaneringaren. Processerna kan 
sammanfattas i följande punkter: 

 De nya stambanorna måste byggas så snabbt som möjligt som ett sammanhållet system med 
centrala stationslägen. Detta får inte trycka undan finansiering av andra nödvändiga infra-
strukturåtgärder.  

 Den nationella planen ska innehålla investeringar i infrastruktur som bidrar till att uppnå vår 
inriktning för utvecklingen av den regionala tågtrafiken inom Sydsverige. Inriktning är att tå-
gen ska gå i takt och symmetri, erbjuda attraktiva restider och turtäthet samt vara pålitlig. 

 Den nationella infrastrukturplaneringen måste baseras på gränsöverskridande perspektiv och 
beakta både flödena tvärs Östersjön och Sveriges koppling till kontinenten via Öresund och 
Fehmarn Bält. Åtgärder behövs för att undanröja flaskhalsar i TEN-T Skandinavien Medel-
havskorridoren i passagen genom Öresundsregionen 
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 Processen för en fast förbindelse Helsingborg– Helsingör för persontåg och vägtrafik behö-
ver fortsätta och leda till beslut tillsammans med Danmark om att starta bygget. 

 
Gemensamma prioriteringar till nationell plan 2022–2033: Regionsamverkan Sydsverige har enats 
i gemensamma 14 prioriteringar. Dessa prioriteringar är av största vikt för internationell, nationell 
och regional utveckling. Av de 14 prioriteringarna ligger 4 åtgärder i eller geografiskt nära Krono-
bergs län, men även åtgärder utanför länet har stor betydelse för länets invånare och näringsliv. De 
fyra prioriterade åtgärderna i Kronoberg är: 

 Kust- till kustbanan; dubbelspår Växjö–Alvesta 
 Södra stambanan; Älmhults bangård spår 3–5 
 Kust till kustbanan; Stationsombyggnad Emmaboda 
 Markarydsbanan; Mötesstation Knäred 

 
 

6.3 OECD Territorial Reviews Småland-Blekinge 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment) står för Organisationen för ekonomiskt samarbete och ut-
veckling. Det är en internationell organisation med 36 medlemslän-
der. Organisationen arbetar i första hand med ekonomiska analyser, 
bedömningar och prognoser. En särskild styrka är att man kopplar 
samman olika politikområden med ekonomi och med varandra. 
Regionerna Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Jönköping, dvs Små-
land-Blekinge har genomfört två OECD Territorial Reviews Småland-
Blekinge. Den första 2012 och en uppföljande studie 2018. Fokus har 
legat på utvecklingsförutsättningar som innefattade ett analysarbete 
byggt på statistiska underlag och på intervjuer med olika nyckelper-
soner. Genom analysen erhölls en kvalificerad bedömning från ut-
omstående experter och även jämförelser med andra regioner i 
världen. Syftet med OECD-analyserna är att skapa underlag för 
regionala utvecklingsstrategier. Analysen innehåller också viktiga 
slutsatser kring problem och förutsättningar och även rekommen-
dationer med stark relevans för infrastrukturplaneringen.  
 

Viktiga slutsatser från OECD 
Enligt OECD-rapporten Småland-Blekinge är de fyra länens läge en tillgång eftersom de ligger när-
mare de stora europeiska marknaderna än övriga mer nordliga regioner. Dock har analyser visat att 
det finns stora infrastrukturbegränsningar i Småland-Blekinge. Detta gör att nordligare regioner har 
bättre utgångsläge för att nå stora europeiska marknader än t.ex. Kronoberg har. Sett till befolkning 
och yta och i förhållande till den nationella normen har alla fyra länen avsevärda infrastrukturluckor.  
 
Nedan presenteras i punktform de viktigaste slutsatserna från de båda OECD rapporterna med bety-
delse på infrastrukturen i Kronobergs län. 

 Länen har fler bilar per invånare än det nationella genomsnittet. Invånarna gör färre men 
längre resor än det nationella genomsnittet  

 Pendlingen över korta sträckor är lägre än i andra områden dvs vi pendlar längre sträckor. 
Antalet resor per tillgänglig kilometer, mått på utnyttjandet av väginfrastruktur, är under ge-
nomsnittet. Detta tyder på att infrastrukturens kvalitet ligger under normen vilket ökar pend-
lingskostnaden 
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 Europavägarna E4 och E22 har en relativt hög standard jämfört med resten av vägnätet, men 
det finns besvärliga flaskhalsar som behövs åtgärdas. Utöver dessa finns det tvåfiliga vägar 
mellan regionerna som gör trafiken i öst-västlig riktning långsam och ger en dålig förbindelse. 
Vissa vägar mellan större städer och de omgivande kommunerna är väldigt dåliga och hindrar 
den regionala utvecklingen.  

 Järnvägsnätet i sydöstra Sverige är eftersatt och har kapacitetsproblem, är föråldrat eller sak-
nar viktiga länkar. 

 Järnvägsnätet har en huvuddel, Södra stambanan, med dubbla spår och relativt snabb trafik, 
men kapacitetsbristen är viktig och ett växande problem. Järnvägsnätet innefattar även ett an-
tal regionala linjer, t.ex. Kust-tillkust-banan, Blekinge kustbana, Jönköpingsbanan och Stångå-
dalsbanan. 

 Flygförbindelse är viktiga och det finns tillgänglighetsproblem inom området. Det krävs goda 
förbindelser till internationella flygplatser  

 Transportinfrastrukturen har ännu inte anpassat sig till de växande marknaderna i öster. Nya 
handelsmöjligheter med Baltikum, Ryssland och Kina har öppnats. Företag i länen är geogra-
fiskt placerade för att dra nytta av detta och expandera om infra- satsningar genomförs.  

 Infrastrukturbegränsningarna gör att det goda läget gentemot de stora europeiska mark-
naderna inte kan utnyttjas till fullo. Kronoberg och Kalmar är svåråtkomliga om man ser till 
vägnätet. Kronobergs tillgänglighet när det gäller järnvägen är dock bättre. 

 

Konsekvenser av infrastrukturbegränsningar enligt OECD 
 De fyra länen har hög andel lågutbildade och en lägre andel högutbildade än genomsnittet i 

Sverige. Bristerna i infrastrukturen hämmar dynamiken inom regionen. Bättre interna förbin-
delser skulle bidra till minskade pendlingskostnader, bredare arbetsmarknader och bättre 
matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. 

 Bättre transport-och kommunikationsnät innebär att befolkningen inte behöver minska i 
småorter om det finns goda möjligheter till arbetspendling. Infrastrukturbristerna begränsar 
länets möjligheter att dra nytta av sitt geografiska läge.  

 Det finns en oväntad ökande efterfrågan på järnvägstransporter. Underhållet och utveckl-
ingen av järnvägen inom länen är därför en strategisk fråga för regionen. En stor del av järn-
vägsnätet har kapacitetsproblem. 

 Fler regelbundna flygförbindelser till Köpenhamn och andra stora flygplatser i Europa skulle 
underlätta flygtransporterna till resten av världen och göra regionen mer attraktiv för högut-
bildad arbetskraft och kunskapsbaserade företag. 

 

6.4 Resvaneundersökningar 
En resvaneundersökning (RVU) tar reda på både hur resandet och hur efterfrågan på resandet ser ut. 
I takt med att boende och arbetsplatser växer eller minskar krävs det bra kunskap om resvanor för 
god trafikplanering och service till resenärerna. Data om resvanor är av stor vikt för utveckling av in-
frastruktur och trafikutbud, för trafiksäkerhetsarbetet men även för forskning och utveckling kring 
människors resande och kommunikationsmönster. Resvaneundersökningar kan se ut på många olika 
sätt beroende på vad beställaren vill ha för information och vilken frågeställning som ska besvaras. 
Frågorna som ska besvaras handlar om människors dagliga resande, vid vilka tidpunkter resorna ut-
förs, vilka färdsätt som resenären väljer samt vad som är syftet/ärendet för den valda resan. 
 
Inom projektet Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg vilket var ett samverkansprojekt mellan Region 
Kronoberg och Energikontor Sydost och som drevs under perioden 2017–2020 ingick att genomföra 
resvaneundersökningar bland de deltagande organisationerna och företagen. Projektet hade fokus på 
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arbetsresor och resor i tjänsten. I projektet deltog cirka 30 av Kronobergs större arbetsplatser, det in-
nebar att cirka hälften av länets anställda ingick i de resvaneundersökningar som genomfördes. Arbe-
tet kommer att fortsätta 2021–2023 under projektnamnet Transporteffektivt Kronoberg och då 
vända sig mer mot det privata näringslivet i Kronoberg. De båda projekten ligger under samlings-
namnet ”Res grönt i Gröna Kronoberg”.   
 
Den senaste större resvaneundersökningen för sydöstra Sverige är från 2012 och gjordes på uppdrag 
av Trafikverket, Regionförbundet Jönköpings län, Regionförbundet södra Småland, Region Blekinge, 
Regionförbundet Kalmar samt Växjö och Kalmar kommun. Alla typer av resor är inkluderade i 
undersökningen vilket innefattar studie och arbetspendling, resor i tjänsten och fritidsresor. I remiss-
versionen av Kronobergs trafikförsörjningsprogram, TFP, föreslås att det ska genomföras en större 
resvaneundersökning och att det ska ske vart tionde år. Coronapandemin och de reserestriktioner 
som har funnits under 2020–2021 har inneburit ett kraftigt förändrat resande. Detta gör att om jäm-
förelse med 2012 ska kunna ske kan en större resvaneundersökning genomföras tidigast om några år. 
 

RVU Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg 
Under 2018 genomförde Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg den första resvaneundersökningen 
bland de deltagande arbetsplatserna. Enkäten skickades ut via mejl och med syftet att få ett utgångs-
läge på hur man reste till och från arbetet samt i tjänsten. Undersökningen ställde också frågor kring 
hur benägen man var att ändra sitt resebeteende. I september 2020 skickades den andra och uppföl-
jande resvaneundersökningen ut. I undersökningen 2018 svarade 11 795 personer vilket var 51 pro-
cent av antalet anställda då. 2020 svarade 12 298 personer vilket motsvarar 50 procent av antalet an-
ställda 2020. Nedan presenterade resultat är från undersökningen 2020.  
 

 92 procent av dem som svarat bor i Kronobergs län, 5 procent i Skåne län och sedan är reste-
rande procent fördelat mellan Jönköping, Kalmar och Blekinge län. De som svarade var 2/3 
kvinnor och 1/3 män. Den största åldersgruppen 30 procent var i åldern 46–55 år och 28 
procent svarade att de bodde på landsbygden medan 72 procent bodde i tätort. 

 Den uppföljande undersökningen genomfördes i september och början på oktober under 
pandemiåret 2020. Detta kan ses i att antalet som bor längre än 50 kilometer från arbetsplat-
sen som reser kollektivt minskat med drygt 21 procent. Troligtvis på grund av restriktioner 
och viljan att hålla smittspridningen nere. Men på frågan till de som svarade på enkäten om 
de reser annorlunda idag på grund av pandemin så är det endast 2 procent som svarat ja. 

 Det vanligaste färdsättet är 2020 att åka ensam i bil till och från sitt arbete, 51 procent. Vilket 
inte var någon större skillnad mot 2018. Dock hade de som bor på landsbygden ökat sitt bilå-
kande i lite större utsträckning än de som bor i tätort. Den största skillnaden gäller cykling. 
Fler har börjat använda sig av cykel för att resa till och från sitt arbete, 28 procent cyklade vil-
ket var en ökning med 3 procent. Det konstaterades att det var elcykel som ökat mest både 
hos kvinnor och män.  

 Antalet som promenerar, 8 procent, eller samåker 5 procent till sitt arbete ligger även det på 
samma nivå som 2018 medan antalet som reser med kollektivtrafiken har minskat med två 
procent till 7 procent. 

 Undersökningen tittade också på anställdas bilar och vilket drivmedel de går på. Det visar på 
att bensinbilar har minskat med 3,4 procent. Och samtidigt kostanteras en ökning av laddhy-
brider, elhybrider, biogas och biodiesel. De dominerande bränsleslagen var dock fossila bän-
seln, bensin 48 procent och diesel 44 procent. De fossila bränsleslagen är dominerande med 
sammanlagt 88 procent. 
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RVU 2012 
Syftet med Resvaneundersökningen 2012 var att ge en uppdaterad kännedom om resvanorna region-
alt och interregionalt. Alla typer av resor är inkluderade i undersökningen vilket innefattar studie och 
arbetspendling, resor i tjänsten och fritidsresor. Resultatet av resvaneundersökningen visar att i hela 
Småland, Blekinge och Öland görs 1,8 miljoner förflyttningar under ett genomsnittligt dygn. I den 
sydöstra regionen som är det aktuella området är siffran ca 1,4 miljoner.  
 

 Invånarna i Småland, Blekinge och Öland reser drygt 33 miljoner km varje dag. Av dessa kilo-
metrar står bilen för 76 procent på vardagar och 85 procent på helgerna. Av de producerade 
personkilometrarna står långa resor (50 km eller längre) för över 50 procent och resor som är 
under 10 km är 12 procent. Räknat i tid motsvarar detta ca 1 timme och 20 minuter på re-
sande fot per dag.  

 I den sydöstra regionen är ca två tredjedelar av alla resor under 10 km långa. Medelresan va-
rar ca 40 minuter, under både vardagar och helger. Förutom tåg, som används för långa resor, 
och cykel/gång som används för korta resor, är det stor spridning på reslängderna för övriga 
färdmedel.  

 Över 90 procent av hushållen har tillgång till bil och lika stor andel har tillgång till cykel. 1,3 
procent av befolkningen har tillgång till en elcykel. Andelen som har ett kollektivtrafikkort 
sjunker med ökande ålder, en majoritet i åldern 16–24 år har ett kollektivtrafikkort. Var femte 
invånare har ett tåg- eller busskort.  

 Strax över hälften av alla förflyttningar görs inom en och samma tätort. Cirka 27 procent av 
förflyttningarna görs i de fyra residensstäderna. De reseströmmar som flyter utanför tätor-
terna domineras av regionens residensstäder. Samtliga reseströmmar med undantag av Stock-
holm, går in/ut från regionen till närliggande kommuner. Kollektivtrafikströmmarna liknar 
bilströmmarna och därför finns det potential att öka andelen kollektivtrafikresenärer  

 6 procent av antalet resor görs med kollektivtrafik och resor med bil är över två tredjedelar. 
En överföring av 8 procent av bilresor till kollektivresor skulle innebära en fördubbling av 
kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken svarar för 17 procent av antalet personkilometrar eftersom 
den genomsnittliga längden på resorna för kollektivtrafiken är större än bilresorna. I de större 
städerna står bilen för en mindre andel av resorna, framförallt bland yngre.  

 70 procent av arbetsresorna görs med bil och motsvarande för kollektivtrafiken är 6 procent. 
Resor till och från arbete/studier, eller tjänsteresor utgör knappt hälften av vardagsresorna. 
Inköpsresor, samt resor till olika fritidsaktiviteter står för vardera runt en femtedel av resorna. 
Vid inköpsresor används till största del bilen som medan kollektivtrafiken används vid resor 
till skola/studier.  

 Resor till fritidsaktiviteter motsvarar totalt 185 000 resor och det gäller ungefär 25 procent av 
invånare. På helger är det 35 procent eller 301 000 resor. Fritidsresorna i regionerna görs oft-
ast med bil. Kvinnor samåker i högre grad än män och även yngre samåker i högre utsträck-
ning än andra åldrar samt använder sig mer av cykel eller gång.  Under vardagarna syns det en 
tydlig topp på antalet fritidsresor vid 18-tiden.   

 Pensionärernas resvanor skiljer sig från andra grupper. Det finns inga tydliga toppar när 
denna grupp reser, utan istället är det spritt från 10-tiden på morgonen till 16-tiden på kväl-
len. Endast 2 procent av resorna görs med kollektivtrafik. Bilresor dominerar.  

 Antalet resor och andelen invånare som reser skiljer beroende på var i regionen man bor. Är 
man bosatt i de större städerna reser man mer frekvent än om man bor på mindre orter eller 
landsbygd. I de större städerna är det också en större andel som använder kollektivtrafik och 
cykel som färdmedel. Andelen bilresor är som störst för boende på landsbygden och i mindre 
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orter. Viljan (möjligheten) att ändra sitt färdsätt mot att använda bil i mindre utsträckning är 
som lägst här.  

 Det finns ett starkt samband mellan tillgången till bra kollektivtrafik och viljan att resa mindre 
med bil. Kvinnor, yngre och högutbildade har en större vilja att förändra sitt resesätt och åker 
i större utsträckning mer kollektivtrafik jämfört med andra grupper. En stor andel av bilis-
terna har inte någon vilja att dra ner på sin bilanvändning men var tionde person har redan 
provat eller har tankar kring att använda sig av ett annat färdmedel än bilen. Ytterligare 17 % 
av bilisterna har som ambition att minska sitt bilresande men vet ej hur eller när detta ska ske. 
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7 Hållbarhetsbedömningar av LTP 
 
Vid framtagandet av länstransportplanen har tre konsekvensbeskrivningar arbetats fram, vilka är stra-
tegisk miljöbedömning, social konsekvensanalys samt barnrättsbaserats beslutsunderlag, dvs Enkel 
prövning av barnets bästa. De tre bedömningarna har olika inriktningar, men med det gemensamma 
syftet att vidga perspektiven och belysa effekter av länstransportplanens prioriteringar. Granskning-
arna har samlats i en gemensam Hållbarhetsbedömning av Kronobergs länstransportplan 2022–2033, 
vilken finns i bilaga 3. 
 

Strategisk miljöbedömning 
En strategisk miljöbedömning ska genomföras om en plan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
En länstransportplan innebär alltid en betydande miljöpåverkan enligt förordning (1998:905) om mil-
jökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar. Den strategiska miljöbedömning är en process 
med samrådsförfarande och med avgränsningssamråd med Länsstyrelsen som genomförs integrerat 
med framtagandet av planen. Miljöbedömningen dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
av det planförslag som tas fram och ska genomföras så att lagkraven enligt 6 kap miljöbalken upp-
fylls. Miljöbedömningen görs på en strategisk och övergripande nivå och tar inte upp frågor som 
lämpligare bedöms senare i planeringsprocessen. Syftet är att integrera miljöaspekter i planering och 
beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen ska redovisa en jämförelse av 
planens miljöeffekter med ett sannolikt utfall om planen inte genomförs. 
 

Social konsekvensbedömning 
Det finns inga lagkrav på att göra social konsekvensanalys (SKA) av planer såsom det finns för miljö-
bedömning. Det efterfrågas dock alltmer att de sociala konsekvenserna av åtgärder och planer i nat-
ionell och regional infrastrukturplanering ska genomföras. I Regeringens direktiv till Trafikverket lyfts 
specifikt att hållbarhetsaspekter ska integreras genom att vid framtagandet av förslaget till fördelning 
av ekonomisk ram beakta sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter. Målsynergier ska eftersträ-
vas. Hur hållbarhetsaspekterna har integrerats ska beskrivas och även belysas. Även om inget lagkrav 
finns så enligt Region Kronobergs hållbarhetsprogram 2019–2023 antagen av Regionfullmäktige i 
juni 2019 beslöts som delmål att År 2023 ska sociala konsekvensanalyser ingå som centrala delar vid planering, 
genomförande och uppföljning av transport- och infrastrukturplanering i Region Kronoberg. 
 
Det centrala i en social konsekvensanalys är att bidra till att transportplaneringen kan tillgodose olika 
befolkningsgruppers förutsättningar och värderingar. Det är viktigt att ställa frågor såsom: Vem får 
del av samhällets investeringar? Vem gynnas respektive missgynnas av åtgärderna i planen? Vilka so-
ciala, positiva och negativa sociala konsekvenser bidrar vi till? Hur kan vi bidra till att utjämna skillna-
der mellan grupper? Det finns en betydande potential att genom åtgärder i transportsystemet påverka 
social hållbarhet. Den sociala konsekvensanalysen för länsplanen är strukturerad enligt modellen och 
verktyget Social konsekvensanalys i transportplaneringen. En modell som Region Kronoberg utvecklat till-
sammans med Trivector och White Arkitekter. Denna SKA-modell bygger på liknande tillvägagångs-
sätt och aspekter som modeller för social konsekvensbedömning som flera av de större kommunerna 
tillämpar, men är anpassad för regional transportplanering. 
 

Barnrättsbaserats beslutsunderlag 
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag och det innebär att barnets bästa ska prägla alla beslut 
som rör barn direkt eller indirekt. Enligt Region Kronobergs hållbarhetsprogram 2019–2023 antagen 
av Regionfullmäktige i juni 2019 beslöts som delmål att ”Barnrättsbaserade beslutsunderlag ska från 
och med 2019 användas vid alla beslut om styrande dokument som berör barn under 18 år.”  
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Vissa beslut kräver omfattande analyser, så kallad barnkonsekvensanalyser. I andra situationer kan det 
räcka med ett mindre omfattande arbete, att göra en barnrättslig reflektion eller ett barnrättsbaserat 
beslut. Ett barnrättsbaserat beslut bygger på två saker.  

1. Barnet eller barnen görs till subjekt i beslutet. Hur barnets påverkas i en fråga måste vara fö-
remål för ett aktiv reflektion. Vårt vuxenperspektiv gör att vi oavsiktligt tappar bort barnper-
spektivet eftersom det finns så många andra perspektiv som automatiskt får företräde.  

2. Beslutet bör som minst förhålla sig till barnkonventionens fyra vägledande principer, artik-
larna 2, 3, 6 och 12. Med utgångspunkt i dessa artiklar formulerar man ett antal checkfrågor 
som hjälper till att fatta beslut i linje med barnkonventionen.  

 
Flera av bedömningarna i Social konsekvensanalys i transportplaneringen belyser barnperspektiven och kon-
sekvenser för barn. En barnrättslig reflektion eller ett barnrättsbaserat beslut har också genomförts av 
Region Kronobergs länstransportplan 2022–2033 och återfinns som bilaga i Hållbarhetsbedöm-
ningen. 
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8 Framtagande och arbetet med Gröna tråden 
Planering av infrastruktur är en långsam och långsiktig form av samhällsplanering. Arbetet med en ny 
plan inleds i samma stund som en plan antas genom att underlag och utredningar ska tas fram till 
kommande prioriteringar. Samtidigt ska denna planering förhålla sig till en värld som är komplex och 
i ständig förändring. Ett stöd i detta är Region Kronobergs arbetsmetod, Gröna tråden, vilken är från 
regionens utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg 2025. Trots att infrastrukturplaneringen är en stän-
digt pågående process inleddes arbetet med att ta fram en ny plan när en processplan togs fram Den-
presenterades för och antogs av regionala utvecklingsnämnden i april 2021. Processplanen beskrev 
syftet med länstransportplanen, presenterade en tidsplan, pekade på prioriteringsområden, arbetsme-
tod, intressenter med mera. Detta skedde innan regeringen hade lämnat direktiven som ger regionen 
uppgiften att ta fram den regionala planen, vilken kom i juni 2021. 
 
Nedan beskrivs hur framtagandet av länstransportplanen har genomförts och beaktat Gröna tråden.  
 
Förändringslogik: Syftet med länstransportplanen är 
att visa på regionens prioriteringar inom infrastruk-
turområdet. Den skall upprättas med hänsyn till de 
samlade transportbehoven inom regionen och är 
regionens beställning till Trafikverket över hur reg-
ionen vill att den infrastrukturen ska utvecklas i lä-
net. Det är dock Trafikverket som är ytterst ansva-
rig att planen genomförs utifrån de ekonomiska ra-
mar som årligen anges av regeringen. Parallellt med 
framtagandet har Region Kronoberg inom ramen 
för Regionsamverkan Sydsverige arbetat med att ta 
fram systemanalys, positionspapper och gemen-
samma uppdaterade sydsvenska prioriteringar. Ett 
arbete som också berör Region Kronoberg.   
 
Intressentanalys: Framtagandet av länstransport-
planen är en dialogprocess som sker i samråd med 
olika aktörer i länet. I processplanen presenterades 
samtliga intressenter. De viktigaste intressenterna är 
framförallt Trafikverket, regionerna inom Region-
samverkan Sydsverige och länets åtta kommuner. 
Vid framtagandet av Länstransportplanen har lö-
pande dialog förts med dessa intressenter.  
 
Samhandlingstrappan: Infrastrukturplanering är 
en långsam process som kräver samhandling på 
olika nivåer för att framgång ska uppnås. Det är 
oftast mycket stora investeringar som kräver flera 
års planering. Men innan planeringen kan påbörjas 
behöver också olika intressenter gemensamt enas kring prioriteringar framförallt för att bristerna och 
behovet av åtgärder långt överskrider de tillgängliga resurserna. I och med att tidshorisonten är lång 
och kan sträcka sig över flera mandatperioder bygger infrastrukturplaneringen också på ett förtroende 
mellan intressenter.  
 

Arbetsmetod Gröna tråden  
I Gröna Kronoberg 2025 presenteras en arbetsmetod för 
att nå hållbar utveckling som utgår från ett utmanings-
drivet arbetssätt med samhällsutmaningarna i centrum. 
Regional utveckling genomförs av många aktörer som 
har, och kan ta, olika roller för att lösa utmaningarna. 
Nedan beskrivs verktygen i Gröna tråden. 
 

Förändringslogik - ett verktyg som tydliggör vad som 
ska förändras, hur det ska gå till samt vilka resurser som 
finns tillgängliga för arbetet. Det är också ett verktyg 
som säkerställer att förändringsarbetet leder mot upp-
satta mål. 
 

Intressentanalys - ett verktyg som ska tydliggöra vilka 
som påverkas av och kan påverka utvecklingsarbetet.  
 

Samhandlingstrappan - ett verktyg som hjälper aktö-
rerna att, på olika nivåer, i olika sektorer, agera effektivt 
för att möta gemensamma samhällsutmaningar som inte 
kan lösas av en enskild aktör.  
 

Lärandecykel – ett verktyg för att planera ett systema-
tiskt lärande och förvaltning av kunskap. 
 

Kompetent ledarskap – ett verktyg för att utveckla 
kompetent ledarskap är strategiskt kompetensutveckl-
ingsarbete.  
 

Jämställdhets- och mångfaldsintegrering – ett verk-
tyg för att synliggöra eventuella skillnader i förutsätt-
ningar och behov mellan flickor, pojkar, kvinnor och 
män, så att insatser kan riktas till olika målgrupper. 
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Lärandecykel: Region Kronoberg är en liten och relativt ung organisation där erfarenhet och rutiner 
för infrastrukturplanering är skiftande. Därför har det funnits en ambition om att all skriven text ska 
vara så pedagogisk som möjligt. En effekt av detta att är länstransportplanen kan upplevas som om-
fattande. Dokumentet har strukturerats på så sätt att ställningstaganden lätt kan återfinnas.  
 
Som en del i lärandecykeln har också ett arbete påbörjats för att på ett bättre sätt kunna arbeta mer 
systematiskt med hållbarhetsfrågor utifrån en miljö- och socialkonsekvensbeskrivning (MSKB). Syftet 
är att på ett bättre sätt kunna beakta och ta hänsyn till aspekter så som barn- och ungdomsperspektiv, 
jämställdhet, minskning av klimatpåverkande utsläpp, jämlik hälsa, jämlika levnadsvillkor och hållbar 
kollektivtrafik för alla, integrera intersektoriella perspektiv inom transportinfrastrukturplaneringen, för 
att nämna några. Detta för att systematisera arbetet med aspekterna i det regionala tillväxtarbetet och 
stötta genomförandet av de mål som finns inom hållbarhetsområdet.  
 
Kompetent ledarskap: För att kunna medverka till ett kompetent ledarskap är ett viktigt moment att 
länstransportplanen är väl förankrad bland intressenterna. Som en del i det arbetet kontaktades länets 
kommuner via brev från Regionala utvecklingsnämnden i början av 2021. Syftet med brevet var att i 
tidigt skede av planeringsprocessen fånga intressenternas synpunkter. samt också fånga upp hur håll-
barhetsaspekter ska hanteras. Av länets åtta kommuner var det sju kommuner samt Länsstyrelsen 
som lämnade skriftliga svar. 
 
Under arbetet, fram till dess en slutlig länstransportplan är antagen kommer också samtal om priorite-
ringar och upplägg att föras under dialogmöten, inom nätverket Samplanering Kronoberg, (tidigare 
kallad IKA-gruppen). Samplanering Kronoberg är ett samarbete inom strategisk rumslig planering 
mellan kommunerna i länet, Länsstyrelsen, Trafikverket Region Syd och Region Kronoberg, med 
Region Kronoberg som sammanhållande kraft. Arbetet har också präglats av en bred förankring inom 
Region Kronoberg. Formellt ligger det på Regionala utvecklingsnämnden att bereda länstransportpla-
nen. Efter behandling av Regionstyrelsen är det Regionfullmäktige som antar planen innan den sänds 
in till infrastukturdepartementet. Även den slutliga fastställelsen, efter det att regeringen våren 2022 
har fastställt ramen till landets länstransportplaner, tar planen via de tre politiska instanserna. 
 
För att göra avvägningar och slutliga prioriteringar till denna länstransportplan finns sedan februari 
2020 en infrastrukturberedning. Gruppen är utsedd av regionstyrelsen och består av två förtroende-
valda från regionstyrelsen samt regionala utvecklingsnämndens ordförande. Vid regionala utveckl-
ingsnämndens möte i april 2021 då processplanen för länstransportplanens framtagande antogs be-
kräftade också regionala utvecklingsnämnden att infrastukturberedningen skulle tjänstgöra som poli-
tisk styrgrupp för framtagandet av planen. Gruppen har träffats cirka en gång i månaden under fram-
tagandet. 
 
Jämställdhets- och mångfaldsintegrering: Det finns tydliga jämlikhets- och jämställdhetsdimens-
ioner när det gäller rörlighet. För att få in detta perspektiv i transportinfrastrukturplaneringen var och 
är ambitionen att framtagandeprocessen av länstransportplanen ska belysa detta. Det handlar om att 
alltid ifrågasätta huruvida både kvinnor och mäns förutsättningar, värderingar och prioriteringar ges 
lika stort utrymme, vilka som gynnas och missgynnas i planeringen, samt om en satsning här innebär 
att den uteblir någon annanstans. Frågeställningar som kopplar till jämställdhets- och mångfaldsinte-
grering har präglat hela framtagendeprocessen och har specifikts belysts i en av de tre konsekvensbe-
dömningarna som har utförts av planen nämligen i den sociala konsekvensanalysen. Underlag som 
också har används för prioriteringar i länstransportplanen bygger på metoder som har arbetats fram 
och antagits av Trafikverket. Av betydelse är framförallt åtgärdsvalsstudier, ÅVS och samlad effekt-
bedömning, SEB. Metoderna belyser delvis jämlikhets- och jämställdhetsdimensioner men behöver 
utvecklas och kommuniceras på bättre sätt.   
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9 Förkortningar 
Nedan följer en kortfattad förklaring av begrepp och förkortningar som har använts i Länstransport-
planen 
 
 
EU Europeiska unionen  

FA-region Funktionella analysregioner (pendlingsområden) 

FPV Funktionellt prioriterat vägnät 

Förskotterat Kommun eller region lånat ut medel till staten för en beslutad åt-
gärd och med det tidigarelägger genomförandet. 

Gröna Kronoberg 2025 Kronobergs regionala utvecklingsstrategi 

IKA-gruppen  Tjänstepersoner från samtliga kommuner, Länsstyrelsen i Krono-
bergs län, Trafikverket och Region Kronoberg 

KLIMP Klimatinvesteringsprogram 

LTP Länstransportplan 

Lv Länsvägar 

MKB Miljökonsekvensbeskrivning 

Medfinansiering Innebär att regionala, kommunala medel eller t.ex. EU-bidrag 
medfinansierar åtgärden 

MSKB Miljö- och socialkonsekvensbeskrivning  

NNK Nettonuvärdeskvoten 

Noder Punkt där linjer/vägar skär varandra eller förgrenar sig 

NP Nationell plan 

OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling  

Proposition Proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen  

Regionsamverkan Sydsverige Samarbete mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar 
län, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Halland och Reg-
ion Jönköpings län. 

Rv Riksvägar 

RVU Resvaneundersökning 

Samfinansiering Innebär att statliga medel via nationell plan samverkar med stat-
liga medel via länstransportplanen 

SEB Samlad effektbedömning 

Stråk Väg där personer eller gods vanligen färdas  

TFP Trafikförsörjningsprogrammet för Kronoberg  

Tpl Trafikplats 

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut 

ÅVS Åtgärdsvalsstudier 
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10 Bilagor 

 

Bilaga 1A: Beskrivning av åtgärder till ”Större investering 
sam- och medfinansiering” 

Sedan ett par-tre planeringsomgångar finns en möjlighet att sam- och medfinansiera betydelsefulla 
objekt. Samfinansiering innebär att man både i länstransportplanen och i den Nationella planen av-
sätter medel för en utpekad investering. Medfinansiering innebär att åtgärden finansieras dels med 
nationella medel och dels med regionala och kommunala skattemedel. Nedan sammanfattas samtliga 
åtgärder som Region Kronoberg avser att sam- och medfinansiera. Texterna är i huvudsak hämtade 
från Trafikverkets samlade effektbedömning, SEB, men även texter från åtgärdsvalsstudier, ÅVS, 
samt avsiktsförklaringar har använts. I Trafikverkets samlade effektbedömningar, SEB, görs dels be-
räkningar men också bedömningar över hur åtgärden bidrar bland annat till de transportpolitiska må-
len det vill säga funktionsmål och hänsynsmål. Varje målområde har också underområden som be-
döms. I sammanställningen nedan har dessa bedömningar sammanfattats i tabellen. Vidare i sam-
manfattningen nedan görs också en enkel värdering över hur åtgärden bidrar till måluppfyllelsen och 
arbetet med Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg 2025. I bilagan mil-
jökonsekvensbeskrivning och socialkonsekvensanalys ges en mer utförlig konsekvensbeskrivning av 
åtgärderna. Bilagan tar också upp konsekvenser för barn.  
 

Partiellt dubbelspår Alvesta-Växjö, samfinansiering 
Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår i stråk som i huvudsak utgörs av Baltic-Link, riksvägarna 25 från Kalmar 

och 27 och 29 från Blekinge med förgrening i Växjö, samt Kust-till-kustbanan, med för-
grening i Emmaboda, till Göteborg. 
 

Funktion:  Kust till kustbanan är en enkelspårig, elektrifierad och fjärrblockerad bana som sträcker 
sig hela vägen mellan Göteborg, Kalmar och Karlskrona via Borås, Värnamo, Alvesta, 
Växjö och Emmaboda. Den trafikeras både interregionalt, regionalt och lokalt. för delen 
Växjö-Kalmar varierar mellan 140–200 km/h. För hela sträckningen gäller största tillåtna 
axellast 22,5 ton och lastprofil A, dock är flera av tunnlarna på sträckan angivna som 
trånga. I nuläget trafikeras banan av 108 tåg per vardag, det vill säga 54 tåg i vardera rikt-
ningen, helger är det något färre. Ungefär 2 godståg per dygn trafikerar sträckan. Mellan 
Alvesta och Växjö finns åtta plankorsningar som är försedda med ljud- och ljussignaler 
samt helbommar. 
 

Nuläge och brister:  I nuläget trafikeras banan av 108 tåg per vardag, det vill säga 54 tåg i vardera riktningen, 
helger är det något färre. Ungefär 2 godståg per dygn trafikerar sträckan. Mellan Alvesta 
och Växjö finns åtta plankorsningar som är försedda med ljud- och ljussignaler samt hel-
bommar. I Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 pekas hela Kust till kustbanan 
ut som en (1) av sexton (16) namngivna brister. Utpekandet avser brister i kapacitet, 
punktlighet och robusthet. Banan har en betydande brist i kapacitet mellan Alvesta och 
Växjö på grund av ett mycket högt kapacitetsutnyttjande och otillräckliga mötesmöjlig-
heter vilket begränsar möjligheten att utveckla trafiken. 
 
Enligt Trafikverkets sammanställning av förseningsstatistik ligger Alvesta i botten i södra 
Sverige när det gäller punktlighet för tågtrafiken. Det beror till viss del på att kapaciteten 
mellan Växjö och Alvesta är otillräcklig i förhållande till den trafik som rullar på banan. 
Sträckan medger ingen återställningskapacitet för tågtrafik som redan är försenad. 
Sträckan medger inte heller taktfasttrafik.  
 
Sträckan är södra Sveriges ”getingmidja” där trafik inte bara inom Kronoberg passerar 
utan även till och från Kalmar, Blekinge, Jönköping, Västra Götaland och Skåne. Därför 
är åtgärder på denna sträcka av stor vikt för hela södra Sverige. 
 
För att möjliggöra kollektivtrafik med hög kvalitet avser Region Kronoberg att kunna tra-
fikera Räppe station vi det nya sjukhuset med tre lokaltågslinjer med ett tåg i timmen; en 
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linje Växjö-Hässleholm och två linje Växjö – Jönköping där en går via Värnamo och en 
via Nässjö. Således planeras förtaktfast 20 minuters trafik. Ambitionen presenteras i det 
tågstrategiska underlaget till regionens Trafikförsörjnings program vilket planeras att an-
tas hösten 2021. Om denna trafik ska vara möjlig behöver hela sträckan Alvesta-Växjö få 
dubbelspår. 

Åtgärd:  Region Kronoberg anser att hela sträckan Alvesta-Växjö får dubbelspår, vilket även stöds 
av Regionsamverkan Sydsveriges prioriteringar. 
Trafikverket planerar att inleda arbetet med dubbelspår genom etapp 1 Dubbelspår 
Räppe-Växjö C, vilket innebär 3800 m nytt spår samt 4 nya växlar, 1150 m tillkom-
mande geotekniska åtgärder, 3750 m bullerskyddsplank, 3250 m panelstängsel. 
 

Tidplan:  Trafikverket har inte angett någon tidsplan för åtgärden. Region Kronoberg anser att åt-
gärden måste vara klar senast i slutet av planperioden dvs 2033. 
 

Kostnad:  Kostnaden för dubbelspårsutbyggnad mellan Alvesta-Växjö har i tidigt skede uppskattats 
till 2,1 miljarder kronor. Då inkluderas inte en permanent och hållbar lösning för Alvesta 
station, vilket på sikt också behövs för att få fullgod kapacitet. 
Kostnad enligt SEB för etapp 1 Dubbelspår Räppe-Växjö C är 519,49 miljoner kronor. 
Senare uppgift från Trafikverket är att åtgärden kostar 525 miljoner kronor ( +/- 30 %) i 
prisnivå januari 2021 
 

Sam- och medfinansie-
ring 

Avsiktsförklaring för sam och medfinansiering av åtgärden etapp 1 Dubbelspår Räppe-
Växjö C har upprättats mellan Trafikverket, Region Kronoberg, Växjö kommun, Alvesta 
kommun och Lessebo kommun 
 
Samfinansiering Regionalt länstransportanslag    20 miljoner kr 
  
Medfinansiering: 
Region Kronoberg      20 miljoner kr 
Växjö kommun       10 miljoner kr 
Alvesta kommun        2 miljoner kr 
Lessebo kommun          1 miljon kr 
Total sam- och medfinansiering till NP      53 miljoner kr 
 
Sam- och medfinansieringsåtagandena utgör fasta belopp i prisnivå för januari 2021 och 
avsikten är att beloppen justeras enligt index för järnvägsbyggnadsåtgärder fram till dess 
utbetalning sker i samband med att järnvägsbyggnadsåtgärdernas genomförande. 
 

Förväntad effekt:  Åtgärden bidrar till ekologisk hållbarhet genom att göra kollektivtrafiken attraktivera vil-
ket leder till överflyttning från väg- till tågtrafik. Detta reducerar utsläpp från vägtrafiken. 
Åtgärden bedöms bidra till social hållbarhet genom att tillgängligheten i kollektivtrafiken 
ökar för alla, men särskilt för personer med mindre resurser. 
Åtgärden möjliggör att dagens trafik kan trafikera sträckan utan försämringar den dag 
Räppe station öppnar, dvs station till Nytt akutsjukhus Växjö. 
 

Effekter bostad: Både Alvesta och Växjö är i en intensiv utvecklingsfas, bland annat när det gäller bostads-
byggande. I dag hämmas dock utvecklingen av osäkerheten för utbyggnaden av den aktu-
ella sträckan. 
 

Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Strategiskt område 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 
Mål 2025 
Positivt till: Ökad attraktivitet 
Positivt till: Klimatpåverkan ska minska 
Strategiskt område 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med ett ökat humankapital 
Mål 2025 
Positivt till: Produktiviteten ska öka 
Positivt till: Balanserad tillväxt – fler arbetstillfällen 
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Positivt till: Förbättrad matchning 
Neutralt till: Ett ökat humankapital 
Posetivt till: På väg mot ett plusenergilän 
 
Stödjer följande prioritering: 
1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet 
2. En plats att vilja leva och bo på 
3. Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv 
 
Bidrar till följande insatsområde:  
 Klimatsmart transportsystem 
 Ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för näringslivet  
 Stärkt tillgänglighet i Kronoberg, och i Sydsverige i stort 
 Utveckla flexibla kollektivtrafik- och trafiklösningar i länets glesa miljöer och lands-

bygder 
 Fler bostäder - utveckla boendemiljöer och öka mervärdet av infrastruktursatsningar 

 

Enligt SEB bidrag till: 
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel 

Enligt SEB bidrag till: 
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet 

Nytta enligt ESB 
Nettonuvärde: -486 

Sammanvägning av ej värderbara effekter 
Positivt 

Underlag SEB 2021‐05‐27 
TRV TRV 2020/66057;TRV 2019/16039 

ÅVS 2020-12-18 
TRV 2019/16039 

Kommentar till åtgär-
den 

Åtgärden ingår i ett paket av åtgärder som kopplas till infrastrukturen till och från Nytt 
akutsjukhus i Växjö 

Tillbaka till: 2.3 Större investering sam- och medfinansiering 
 

Räppe station inkl. planskild korsning S Räppevägen 
Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår i stråk som i huvudsak utgörs av Baltic-Link, riksvägarna 25 från Kalmar 

och 27 och 29 från Blekinge med förgrening i Växjö, samt Kust-till-kustbanan, med för-
grening i Emmaboda, till Göteborg. 
 

Funktion:  Idag finns ingen station i Räppe. 
 

Nuläge och brister:  Region Kronoberg har fattat ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt sjukhus i stadsde-
len Räppe strax utanför stadskärnan i Växjö. Det nya sjukhuset kommer ligga cirka 4 km 
väster om nuvarande stadskärna, vilket påverkar trafiken till och från sjukhuset och vilket 
färdmedel de anställda, patienter och besökande nyttjar. Enligt regionens inriktningsbe-
slut ska en station öppna i Räppe och tågtrafik kunna starta. Stationen antas kunna place-
ras längs befintligt mötesspår i Räppe. Stora Räppevägen passerar idag Kust-till-kustba-
nan i plan.  
 

Åtgärd:  Åtgärden syftar till att skapa god tillgänglighet och ett utbud på hållbara färdmedel till och 
från Sjukhuset. Åtgärden innebär en ny järnvägsstation vid Räppe vid befintligt mötesspår 
och i anslutning till nytt regionsjukhus. Stationen har antagits utformas med två sidoplatt-
formar inklusive plattformsutrustning. Plattformarna antas ha en längd av 170 meter och 
bredd på 4,5 meter. Åtgärden inkluderar en planskildhet vid Stora Räppevägen samt en 
planskild gång- och cykelförbindelse. 
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Tidplan:  Trafikverket har inte angett någon tidsplan för åtgärden. Region Kronoberg planerar för 
driftsättning av nytt sjukhus i Räppe 2028. Ambitionen ar att stationen kan tas i bruk 
samtidigt. 
  

Kostnad:  Kostnad enligt SEB för ny station i Räppe, planskildkorsning med Stora Räppevägen och 
cykel och gångväg över/under järnvägen är satt till 99,1 miljoner kr i prisnivå 2019-06. 
Senare uppgift från Trafikverket är att åtgärden kostar 111 miljoner kronor ( +/- 30 %) i 
prisnivå januari 2021. 
 

Sam- och medfinansie-
ring 

Avsiktsförklaring för sam- och medfinansiering av åtgärden Ny station i Räppe belägen längs 
Kust till kustbanan i Växjö kommun har upprättats mellan Trafikverket, Region Kronoberg 
och Växjö kommun. 
 
Samfinansiering Regionalt länstransportanslag    20 miljoner kr 
 
Medfinansiering: 
Region Kronoberg      35 miljoner kr 
Växjö kommun       10 miljoner kr 
Total sam- och medfinansiering till NP      65 miljoner kr 
 
Kostnadsförändringar avses att hanteras enligt samma fördelning som finansieringen. 
Genomförd kostnadsbedömning är framtagen i prisnivå januari 2021 och avsikten är att 
beloppen justeras enligt index för järnvägsbyggnadsåtgärder fram till dess utbetalning sker 
i samband med järnvägsbyggnadsåtgärdernas genomförande. 
 

Förväntad effekt:  Åtgärden bidrar till ekologisk hållbarhet genom att ny station uppmuntrar kollektivt re-
sande till sjukhuset, samt att ny planskildhet byggs för gång- och cykeltrafik. 
Åtgärden bedöms bidra till social hållbarhet genom att tillgängligheten till sjukhuset ökar, 
särskilt för personer med små resurser som inte har något alternativ att välja andra trans-
portslag. 
 
Åtgärden möjliggör att dagens tågtrafik kan trafikera stäck och stanna vid Räppe station, 
dvs station till Nytt akutsjukhus Växjö. 
 

Effekter bostad: Både Alvesta och Växjö är i en intensiv utvecklingsfas, bland annat när det gäller bostads-
byggande. Den nya stationen innebär nuvarande och planerade bostäder kommer att få 
bra tillgång till järnvägen. Stationen möjliggör också att de drygt 6000 personer som dagli-
gen besöker sjukhuset och andra arbetsplatser i närheten kan resa med tåg. 
 

Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Strategiskt område 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 
Mål 2025 
Positivt till: Ökad attraktivitet 
Positivt till: Klimatpåverkan ska minska 
Strategiskt område 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med ett ökat humankapital 
Mål 2025 
Positivt till: Produktiviteten ska öka 
Positivt till: Balanserad tillväxt – fler arbetstillfällen 
Positivt till: Förbättrad matchning 
Neutralt till: Ett ökat humankapital 
Positivt till: På väg mot ett plusenergilän 
 
Stödjer följande prioritering: 
1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet 
2. En plats att vilja leva och bo på 
3. Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv 
 
Bidrar till följande insatsområde:  
 Klimatsmart transportsystem 
 Ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för näringslivet  
 Stärkt tillgänglighet i Kronoberg, och i Sydsverige i stort 
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 Utveckla flexibla kollektivtrafik- och trafiklösningar i länets glesa miljöer och lands-
bygder 

 Fler bostäder - utveckla boendemiljöer och öka mervärdet av infrastruktursatsningar 
 

Enligt SEB bidrag till: 
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel 

Enligt SEB bidrag till: 
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet 

Nytta enligt ESB 
Nettonuvärde: -323 

Sammanvägning av ej värderbara effekter 
Positivt 

Underlag 
SEB JSY2204 2021-05-24 
TRV 2020/66057; TRV 2019/16039 

ÅVS 2021-02-26 av Trafikverket, Region 
Kronoberg och Växjö kommun. 
 

Kommentar till åtgär-
den 

Åtgärden ingår i ett paket av åtgärder som kopplas till infrastrukturen till och från Nytt 
akutsjukhus i Växjö 

Tillbaka till: 2.3 Större investering sam- och medfinansiering 
 
 

Rv 25 Norrleden 2+2 inkl. tfp Helgevärma Etapp 2 
Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår i två stråk  

Åtgärden ingår i stråk vilken bl.a. utgörs av riksväg 23 samt stråk som i huvudsak utgörs 
av Baltic-Link, riksvägarna 25 från Kalmar och 27 och 29 från Blekinge med förgrening i 
Växjö, samt Kust-till-kustbanan, med förgrening i Emmaboda, till Göteborg. 
 

Funktion:  Väg 25 är en nationell stamväg som sträcker sig mellan Halmstad och Kalmar. Vägen är 
delvis gemensam med väg 23 och 27, och utgör även en del av transportkorridoren Bal-
tic-Link. Norrleden i Växjö är viktig för långväga person- och godstransporter samt för 
arbetspendling. Den utgör huvudstråk för transporter och pendling till/från men även 
inom Växjö. 
 

Nuläge och brister:  Sträckan har betydande kapacitetsproblem med tidvis köbildning, vilket begränsar fram-
komligheten och förlänger restiden. Det finns även betydande brister i trafiksäkerhet, 
främst i trafikplatser. Huvudsyftet med åtgärden är att kapaciteten på Norrleden förstärks 
så att den svarar mot de behov som ställs i det övergripande systemet och på vägen i den 
växande staden. Vägen utgör en viktig länk i det funktionella stråket rv 25 Halmstad-
Växjö-Kalmar och en logisk fortsättning på ombyggnaden av Österleden i Växjö.  För 
Österleden finns medfinansieringsavtal tecknat mellan Växjö kommun och Trafikverket 
inför innevarande planperiod. Norrleden utgör också länk i de regionalt viktiga stråken 
Rv 23 och Rv 27. 
 
Växande stad 
Växjö är en starkt expansiv stad, vilket bland annat resulterar i ett ökat trafikarbete inom 
staden, något som också i hög grad påverkar det övergripande statliga vägsystemet som 
passerar genom Växjö. En omfattande åtgärdsvalsstudie (TRV 2015/98602)  har genom-
förts med bland annat djupgående trafiksimuleringar för att få en bild av hur trafiksituat-
ionen i det övergripande vägsystemet påverkas av stadens fortsatta expansion. Resultatet 
pekar entydigt på att oavsett var i staden expansionen sker och även om de mål uppnås 
om förändringar i färdmedelsval och minskad biltrafikandel som kommunen arbetar mot, 
så väntas en markant trafikökning på Norrleden. Vägen har nu nått sitt kapacitetstak i 
högtrafiktid. I åtgärdsvalsstudien har Trafikverket och kommunen enats om ett antal 
ståndpunkter, bland annat att riksvägarna genom staden också utgör huvudstråk för 
transporter såväl till/från staden som transporter inom staden. Utbyggnad av Norrleden 
utgör därför prioritet 1 i Trafikverkets och Växjö kommuns gemensamma prioritering.  
 
Nytt sjukhus i Växjö: 

478



Länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033    Remissversion 2021-09-09 

87 
 

Region Kronoberg har tagit ett inriktningsbeslut att bygga ett nytt sjukhus i stadsdelen 
Räppe i västra delen av Växjö som skall ersätta den sjukhusfunktion som i dag finns loka-
liserad till centrala Växjö. Närhet till det övergripande vägnätet i form av Rv 23 och 25 
var en viktig lokaliseringsfaktor till val av plats. Region Kronoberg planerar att det nya 
sjukhuset skall stå klart att tas i bruk hösten 2028.  Med den nya placeringen förändras 
också Norrledens funktion till att bli primär utryckningsväg för ambulanser till och från 
östra länshalvan. 
 
I den åtgärdsvalsstudie som genomförts för det nya sjukhuset med placering i Räppe har 
konsekvenserna av en sjukhusflytt studerats för samtliga trafikslag. ( ÅVS Region Krono-
berg åtgärdsnummer 11005364) Mål som syftar mot begränsat bilberoende har formule-
rats över hur resor till- och från sjukhuset sker för anställda, besökande och patienter. Ett 
nytt akutsjukhus på ny plats i staden för med sig betydande anspråk på förändringar i så-
väl statlig som kommunal infrastruktur. I åtgärdsvalsstudien har behov av följande fysiska 
åtgärder i statlig infrastruktur identifierats till följd av det nya sjukhuset lokaliseras till 
Räppe: 
 

Åtgärd:  Att förbättra framkomligheten för såväl den långväga trafiken som för transporter inom 
staden samt att förbättra trafiksäkerheten. Ombyggnaden av tpl Helgevärma förbättrar 
tillgängligheten till och från Norrleden. 
Breddning av Norrleden för att bygga om till mötesfri 2+2 väg. Breddning av 4 broar 
längs sträckan. Trafikplats Helgevärma kompletteras med de ramper som saknas. I trafik-
platserna Araby och Hovshaga byggs parallellavfarter och parallellpåfarter. 
 

Tidplan:  Trafikplats Helgevärma etapp 1, vilket innebär att Nuvarande plankorsning över Norrle-
den byggs bort genom att trafikplatsen kompletteras med ett klöverblad och erforderlig 
parallellavfart i nordöstra kvadranten i enlighet med tidigare upprättat avtal mellan Trafik-
verket och Växjö kommun. Åtgärden är inplanerad att genomföras som trimningsåtgärd 
så snart åtgärder vid rv 30 Nylanda är klar. 
 
Åtgärden Norrleden 2+2 inklusive trafikplats Helgevärma etapp 2 är inte tidsatt. Region 
Kronoberg planerar för driftsättning av nytt sjukhus i Räppe 2028. Regionen framhåller 
att sträckan är åtgärdad till dess.  
 

Kostnad:  Kostnad enligt SEB för Rv 25 Norrleden i Växjö, inkl. trafikplats är satt till 358,3 miljo-
ner kr i prisnivå 2019–06. 
Senare uppgift från Trafikverket är att åtgärden kostar 335 miljoner kronor ( +/- 30 %) i 
prisnivå januari 2021 
 

Sam- och medfinansie-
ring 

Avsiktsförklaring för sam- och medfinansiering av åtgärden Avsiktsförklaring Rv 25 
Norrleden 2+2 inkl. tfp Helgevärma Etapp 2 har upprättats mellan Trafikverket, Region 
Kronoberg och Växjö kommun 
 
Samfinansiering  
Regionalt länstransportanslag       20 miljoner kr 
  
Medfinansiering: 
Växjö kommun       20 miljoner kr 
Total sam- och medfinansiering till NP      40 miljoner kr 
 
Kostnadsförändringar avses att hanteras enligt samma fördelning som finansieringen. Geno
kostnadsbedömning är framtagen i prisnivå januari 2021, och avsikten är att beloppen juste
ligt index för vägsbyggnadsåtgärder fram till dess utbetalning sker i samband med vägbyggn
gärdernas genomförande. 
 

Förväntad effekt:  Breddning av Norrleden för att bygga om till 4,4 km mötesfri motortrafikled 2+2 väg. Hast
heten planeras för 100 km/h. Trafikplats Helgevärma kompletteras med de ramper som sak
trafikplatserna Araby och Hovshaga byggs parallellavfarter och parallellpåfarter. 
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Effekter bostad: Åtgärden kommer inte att innebära några effekter på bostadsutvecklingen i Växjö. Högre 
vägstandard förbättrar trafiksäkerheten. Minskad trafik på det kommunala gatunätet kan 
förbättra förutsättningarna för oskyddande trafikanter men den effekten bedöms vara be-
gränsad 
 

Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Strategiskt område 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 
Mål 2025 
Positivt till: Ökad attraktivitet 
Negativt till: Klimatpåverkan ska minska 
Strategiskt område 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med ett ökat humankapital 
Mål 2025 
Positivt till: Produktiviteten ska öka 
Positivt till: Balanserad tillväxt – fler arbetstillfällen 
Positivt till: Förbättrad matchning 
Neutralt till: Ett ökat humankapital 
Negativt till: På väg mot ett plusenergilän 
 
Stödjer följande prioritering: 
1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet 
2. En plats att vilja leva och bo på 
3. Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv 
 
Bidrar till följande insatsområde:  
 Ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för näringslivet  
 Stärkt tillgänglighet i Kronoberg, och i Sydsverige i stort 

 

Enligt SEB bidrag till: 
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel 

Enligt SEB bidrag till: 
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet 

Nytta enligt SEB 
Nettonuvärde: 481 Sammanvägning av ej värderbara effekter: 

Netralt 

Underlag SEB VSY22012021-05-15 
TRV 2020/66057; 

ÅVS ??? 
 

Kommentar till åtgär-
den 

Åtgärden ingår i ett paket av åtgärder som kopplas till infrastrukturen till och från Nytt 
akutsjukhus i Växjö 

Tillbaka till: 2.3 Större investering sam- och medfinansiering 
 

Sydostlänken mötesstation 
Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår i stråk 5 utgörs av riksväg 25 Kalmar-Växjö-Halmstad samt riksväg 15 

”Tvärleden” från Karls-hamn till Halmstad via Olofström-Lönsboda-Osby- Markaryd-
Knäred-Veinge. I detta stråk ingår också Sydostlänken och Markarydsbanan. 
 

Funktion:  Enjärnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge Kustbana är viktig för basindustrin 
och dess framtida utveckling. I dagsläget trafikeras befintlig järnväg mellan Älmhult och 
Olofström av omfattande godstrafik till och från Volvos fabriker och en upprustning av 
järnvägen är av väsentlig betydelse för att Volvo ska kunna utöka sin produktion. Karls-
hamns kommun och hamnbolag har investerat i en ny godsbangård och kombiterminal 
för att möjliggöra intermodala transporter mellan sjöfart och järnväg samt elektrifiera-
tjärnvägsspåret till hamnen. Trafikeringen med godståg ökar kontinuerligt. Genom Syd-
ostlänken skapas förutsättningar för ett effektivare trafikeringsupplägg med direktförbin-
delse till framförallt hamnen i Karlshamn. Genom att knyta ihop Södra stambanan med 
Blekinge kustbana möjliggörs för genomgående trafik för både gods- och persontåg. Åt-
gärden innebär en avlastning av Södra stambanan och bedöms öka flexibiliteten och ro-
bustheten i transportsystemet. 
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Nuläge och brister:  Avsiktsförklaring avseende sam och medfinansiering av Sydostlänken undertecknades av 
Region Kronoberg i april 2017 tillsammans med ytterligare 8 övriga partner. (TRV 
2017/18759) Åtgärden föreslogs inte av Trafikverket men pekades ut av Regeringen till 
den nationella planen 2018–2029. Dock var hela åtgärden inte fullt finansierad. På fråga 
från Trafikverket i augusti 2019 via Sydostlänken intressenterna till Region Kronoberg 
beslöt RSAU ”Ställa sig positiv till föreslagen fördelning av sam- och medfinansiering till 
byggnation av Sydostlänken. Slutligt beslut om finansiering tas i samband med faststäl-
lande av kommande Länstransportplan för Kronobergs län” (19RGK1513). Förslaget 
som RSAU tog ställning till var att Region Kronoberg via samfinansiering med lanstrans-
portplanen skulle finansiera en av två mötesspår. Kostanden uppskattades till 25 miljoner 
kronor.  
 
Något slutligt samfinansieringsavtal har inte upprättats och undertecknats. 
 

Åtgärd:  Projektet Sydostleden som helhet innebär upprustning och elektrifiering av befintlig järn-
väg mellan Älmhult och Olofström (41 km) samt nybyggnad av järnväg mellan 
Olofström och Blekinge kustbana (18 km). För att möjliggöra en effektiv trafikering ge-
nom Älmhult ingår även kapacitetshöjande åtgärder på Älmhults bangård. För att möjlig-
göra för persontransporter krävs bland annat ytterligare mötesspår och åtgärder för re-
sandeutbyte i berörda stationsorter. 
 

Tidplan:  Trafikverket har under 2021 inlett arbetet med att ta fram järnvägsplan vilket normalt är 
en process på ett par år. Sommar 2022 planerar trafikverket att besluta om vald korridor 
för ny järnväg. Med nu givna förutsättningar är en trolig byggstart 2027–28, under förut-
sättning att hela projektet finns finansierat i nästkommande nationella plan. 
 

Kostnad:  Enligt uppgifter för nationellplan 2018–2029 är kostnaden för Älmhult-Olofström-Blek-
inge Kustbana (Sydostlänken, etapp 1 och 2), elektrifiering och upprustning samt ny bana 
satt till 2,8 miljarder kronor. reserverat i den nationella planen 2018–2022 var 1,6 miljar-
der. Enligt 2017 års prisnivå behövs ytterligare 1,2 miljarder kronor avsättas till åtgärden.   
 

Sam- och medfinansie-
ring 

Region Kronoberg reserverar i länstransportplanen 2022-2033 för samfinansiering 25 
miljoner kr. 
 

Förväntad effekt:  Möjliggöra att även persontrafik ska kunna trafikera sysostlänken. 
 

Effekter bostad: Åtgärden förbättra möjligheten för boende och personalförsörjningen för näringslivet i 
stråket Älmhult, Olofström Karlshamn. 
 

Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Strategiskt område 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 
Mål 2025 
Positivt till: Ökad attraktivitet 
Positivt till: Klimatpåverkan ska minska 
Strategiskt område 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med ett ökat humankapital 
Mål 2025 
Positivt till: Produktiviteten ska öka 
Positivt till: Balanserad tillväxt – fler arbetstillfällen 
Positivt till: Förbättrad matchning 
Neutralt till: Ett ökat humankapital 
Positivt till: På väg mot ett plusenergilän 
 
Stödjer följande prioritering: 
1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet 
2. En plats att vilja leva och bo på 
3. Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv 
 
Bidrar till följande insatsområde:  
 Klimatsmart transportsystem 
 Ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för näringslivet  
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 Stärkt tillgänglighet i Kronoberg, och i Sydsverige i stort 
 Utveckla flexibla kollektivtrafik- och trafiklösningar i länets glesa miljöer och lands-

bygder 
 Fler bostäder - utveckla boendemiljöer och öka mervärdet av infrastruktursatsningar 

 

Enligt SEB bidrag till: 
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel 

Enligt SEB bidrag till: 
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet 

Nytta enligt ESB 
Nettonuvärde: 2 110 Sammanvägning av ej värderbara effekter 

Positivt 

Underlag 
SEB 2017‐08‐23 
TRV 2016/59617 

 

Kommentar till åtgär-
den 

Uppgifter om självfinansiering graden för trafikering av sydostlänken ligger den endast på 
ca 15 procent. Kostnaden för Region Kronoberg är dock mycket låg då endast någon 
kilometer ligger i Kronoberg.  
 

Tillbaka till: 2.3 Större investering sam- och medfinansiering 
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Bilaga 1B: Beskrivning av åtgärder till ” Större investering 
väg” 
Större investeringar väg eller namngivna åtgärder som den också omnämns som, är den största pos-
ten för Region Kronobergs Länstransportplan. Nedan sammanfattas samtliga åtgärder som Region 
Kronoberg prioriterar som namngivna åtgärder. Texterna är i huvudsak hämtade från Trafikverkets 
samlade effektbedömning, SEB, och åtgärdsvalsstudier, ÅVS. I Trafikverkets samlade effektbedöm-
ningar, SEB, görs dels beräkningar men också bedömningar över hur åtgärden bidrar bland annat till 
de transportpolitiska målen det vill säga funktionsmål och hänsynsmål. Varje målområde har också 
underområden som bedöms. I sammanställningen nedan har dessa bedömningar sammanfattats i ta-
bellen. Vidare i sammanfattningen nedan görs också en enkel värdering över hur åtgärden bidrar till 
måluppfyllelsen och arbetet med Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg 
2025. I bilagan miljökonsekvensbeskrivning och socialkonsekvensanalys ges en mer utförlig konse-
kvensbeskrivning av åtgärderna. Den bilagan tar också upp konsekvenser för barn.  
 

RV 23 Huseby - Marklanda  
Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår i stråk 11, vilken bl.a. utgörs av riksväg 23  

Funktion:  Riksväg 23 är en viktig tvärförbindelse som sträcker sig i sydvästlig - nordöstlig riktning 
från Malmö/Öresund via Älmhult och Växjö mot Linköping. Vägen är ett av de funkt-
ionellt prioriterade stråk som är viktiga enligt den regionala systemanalysen. Riksväg 23 
ingår i de utpekade stråken för ökad regionförstärkning som ska bidra till tillväxten av nä-
ringsliv och tillgång till service och är viktigt för såväl den regionala utvecklingen som för 
långväga transporter.   
 

Nuläge och brister:  Riksväg 23 utgör en viktig regional led som förbinder södra Småland med Skåne och vi-
dare mot kontinenten. Mellan Hässleholm och Växjö har vägen etappvis mötesseparerats 
men delen Huseby - Marklanda återstår. På grund av avsaknad av mötesseparering är tra-
fiksäkerhetsstandarden låg och hastighetsbegränsningen kan därmed behöva sänkas. Väg-
längden är 10,5 km. Vägstandarden är vanlig väg med en bredd på upp till 13 m och has-
tigheten är 80-90 km/h. Trafikmängden är 5 300 till 6 100 fordon per dygn, varav 13 pro-
cent är lastbil (2014)  
 

Åtgärd:  Genom åtgärden ska vägen mötessepareras i befintlig sträckning. Breddning kommer att 
krävas för omkörningssträckor. Den nya väglängden kommer att vara oförändrad. Väg-
standarden kommer att bli gles mötesfri landsväg, med en bredd på 13 m. Korsning med 
LV 692 stängs och vägen ansluts istället till LV 697.   
 

Tidplan:  2021 - 2022  

Kostnad:  Totalkostnaden för åtgärden Huseby – Marklanda, Enligt SEB:en uppskattades kostna-
den till 150 miljoner kronor i 2013 års prisnivå. Kostanden har ökat och enligt 2017 års 
prisnivå uppskattas till 177 miljoner kronor. Hela åtgärden kommer att belasta Länstrans-
portplanen. I länstransportplanen 2018–2029 prioriterades 177 miljoner kronor för åtgär-
den. Åtgärden var då planerad ett genomföras efter 2025. Åtgärden har tidigarelagts och 
arbetet har inletts, byggnationen sker under 2021–2022. Detta innebär att till länstrans-
portplanen 2022–2033 behöver bara resterande belopp reserveras vilket är 63 miljoner 
kronor. I ock med att åtgärden ligger över två planperioder kommer det att resultera i att 
då justeringen av tilldelad ram genomförs kommer Kronoberg att få en mindre tilldelning 
vilket är uppskattat till 150–200 miljoner kronor. 
 

Förväntad effekt:  Trafikmängden oförändrad. Hastigheten höjs med 10 km/h till 100 km/h.  

Effekter bostad: Inga planer finns för utpekade bostäder i åtgärdens närhet. Området Sydväst Växjö och 
Sydöst Alvesta är intressant för tätortsnära landsbygdsboende. 
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Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Strategiskt område 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 
Mål 2025 
Positiv till: Ökad attraktivitet 
Negativt till: Klimatpåverkan ska minska 
Strategiskt område 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med ett ökat humankapital 
Mål 2025 
Positiv till: Produktiviteten ska öka 
Positiv till: Balanserad tillväxt – fler arbetstillfällen 
Positiv till: Förbättrad matchning 
Neutralt till: Ett ökat humankapital 
Negativt till: På väg mot ett plusenergilän 
 
Stödjer följande prioritering: 
1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet 
 
Bidrar till följande insatsområde:  
 Ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för näringslivet  
 Stärkt tillgänglighet i Kronoberg, och i Sydsverige i stort 

 
Enligt SEB bidrag till: 
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel 

Enligt SEB bidrag till: 
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet 

Nytta enligt SEB: 
Nettonuvärde: 547  

Sammanvägning av ej värderbara effekter: 
 

Underlag: SEB: 
SEB 2013-05-21  
TRV 2012/29166  
SEB 2016-10-03  
TRV 2016/59617 
Har uppdaterats till: 
SEB 2019-01-16 
TRV 2018/29831 
 

ÅVS: 
ÅVS 2016-12-27 
TRV2016/112580 

Kommentar till åtgär-
den 

Region Kronoberg har framfört i Åtgärdsvalsstudien att åtgärden måsta innehålla en bra 
lösning för cyklister. 

Tillbaka till: 2.4 Större investering väg 
 

RV 23 trafikplats Räppe  
Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår i stråk 11, vilken bl.a. utgörs av riksväg 23  

Funktion:  Idag har väg 23 ett körfält i vardera riktning söder och norr om korsningspunkten och två 
körfält genom den signalreglerade korsningen. Hastigheten varierar från att vara 80 km/h 
söder om korsningen till 50 km/h genom korsningspunkten och 90 km/h norr om. 
Riksväg 23 är av riksintresse och väg 23 utgör en viktig förbindelse mellan regionala 
centra, vilket innebär att vägen är av särskild regional betydelse. Väg 23 utgör en del av en 
viktig förbindelse mellan Malmö/Lund/Kristianstad, Växjö och Linköping.  
 
Väg 23 ingår i det av Trafikverket och landets regioner utpekade funktionellt prioriterade 
vägnätet (klass 2) för godstransporter, långväga och dagliga persontransporter och för 
kollektivtrafiken. Möjligheterna att upprätthålla jämn hastighet är av effektivitets och mil-
jöskäl en viktig kvalitet att tillhandahålla på detta vägnät. 
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Nuläge och brister:  Region Kronoberg har tagit ett inriktningsbeslut på att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. 
Det nya sjukhuset föreslås ligga cirka 4 km väster om nuvarande stadskärna, vilket kom-
mer att påverka trafiken till och från sjukhuset och vilket färdmedel de anställda, patienter 
och besökande nyttjar. En viktig korsningspunkt för att hantera trafik till och från sjuk-
husområdet kommer vara korsningspunkten Stora Räppevägen – väg 23.  
Korsningspunkten Stora Räppevägen – väg 23 kommer bli hårt belastad och nuvarande 
utformning bedöms inte klara den nya funktionen med koppling till ett sjukhus 
 

Åtgärd:  I teknisk utredning har tre trafikerings principer studerats. Två varianter är med så kallad 
dropprefuger där den ena går över och där den andra går under Rv 23 samt en cirkulat-
ionsplats över Rv 23. I vägplanen vilken förväntas starta vintern 2021/2022 avgörs lämp-
ligaste trafikplatslösning. 
     

Tidplan:  Tidplanen för sjukhusflytten är kort vilket gör att infrastrukturen i närheten av det nya 
sjukhuset är tidskritisk. Sjukhuset ska enligt tidplan tas i drift år 2028 då det samtidigt 
måste finnas infrastruktur i form av gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, anslutningsvä-
gar, parkeringar etc. som är funktionella, tillgängliga och attraktiva. 
Trafikplatsen måste vara klar före 2028. 
 

Kostnad:  Trafikverkets uppskattning av kostnaden för åtgärden ligger på 84 miljoner kronor. 

Förväntad effekt:  Effekterna bedöms för alla tre alternativ som studerades i den tekniska utredningen be-
dömdes samtliga tre som positiva, främst på grund av nyttorna för restider och resekom-
fort för resenärer och ambulans. 
 

Effekter bostad: Åtgärden är i huvudsak kopplad till byggnation av sjukhuset och för att möjliggöra bra 
förbindelse dit. Genom en bra och attraktiv väg till sjukhuset via det övergripande vägsy-
stemet dvs Rv23 och genom trafikplatsen, bidrar det till att minska attraktiviteten att köra 
genom stadsdelen Bergsnäs. 
 

Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Strategiskt område 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 
Mål 2025 
Positiv till: Ökad attraktivitet 
Negativt till: Klimatpåverkan ska minska 
Strategiskt område 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med ett ökat humankapital 
Mål 2025 
Positiv till: Produktiviteten ska öka 
Positiv till: Balanserad tillväxt – fler arbetstillfällen 
Positiv till: Förbättrad matchning 
Neutralt till: Ett ökat humankapital 
Negativt till: På väg mot ett plusenergilän 
 
Stödjer följande prioritering: 
1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet 
 
Bidrar till följande insatsområde:  
 Ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för näringslivet  
 Stärkt tillgänglighet i Kronoberg, och i Sydsverige i stort 

 
Enligt SEB bidrag till: 
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel 

Enligt SEB bidrag till: 
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet 

Nytta enligt SEB: 
Nettonuvärde:  

Sammanvägning av ej värderbara effekter: 
 

Underlag: SEB: 
 

ÅVS: 
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Kommentar till åtgär-
den 

 

Tillbaka till: 2.4 Större investering väg 
 
 
LvG 941 Lillagården-Stenbrohult 

Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår inte i något utpekat stråk.  

Funktion:  Väg 941 är en 11,2 km lång vägsträcka mellan Lillagården och Stenbrohult norr om 
Fröseke i nordöstra delen av Kronobergs län i Uppvidinge kommun. (Tidigare har 
sträckan benämnts Grönskåra-Fröseke.) Näringslivet, framförallt skogsnäringen, har 
länge påpekat att det är viktigt att bredda väg 941. Under lång tid har det också i bygden 
funnits starka önskemål om förbättringar av vägen.  
 
Vägen trafikeras av lastbilstransporter till och från Södras anläggning i Orrefors och 
Bergs Timbers anläggning i Mörlunda. Lastbilstrafiken har ökat på senare år då Berghs 
Timber har förvärvar sågverk i närområdet, varvid väg 941 blivit en del i den närmaste 
vägen mellan dess produktionsenheter. Även viss fjärrtrafik med lastbil nyttjar vägen. 
 

Nuläge och brister:  Vid senaste trafikmätning 2016, av väg 941 var årsdygnstrafik (ÅDT) i södra mätpunkten 
den totala trafiken 170 varav 35 tunga. Södra mätpunkten är den ordinarie mätpunkten 
för vägen. I ny mätpunkt i norra delen uppmättes 2016 ÅDT total trafik 130 var av tung 
trafik 30. Med anledning av den låga trafikmängden och med hänsyn till andra behov, har 
åtgärder på väg 941 inte kunnat prioriteras.  
 
Bärighetssituationen på vägen har varit besvärande. I samband med Trafikverkets verk-
samhetsplan 2012 genomfördes bärighetsförstärkande åtgärder. Vid planeringen av åtgär-
der möjliggjordes också att medel från olika anslag kunde läggas samman för att genom-
föra åtgärder på vägen. Detta resulterade i att längre mötesplatser kunde byggas och 
vägens bärighet förbättras. Av vägens 11,2 km har sammanlagt ca 3,7 km uppnått en 
bredd av ca 6,5 meter. Arbetet var klart våren 2013. Kvar återstår ca 7,3 km fördelat på 
13 sträckor, som har en bredd av 5,3 meter. I och med att vägen nu har ett flertal mötes-
platser och god bärighet innebär det att breddning av återstående kilometer skall ses som 
en standardhöjning och då finansieras av medel från Länstransportplanen. 
 

Åtgärd:  Breddning av de resterande 2/3 av vägen, ca 7,5 km, till mins bredd på 6,5 m. 
 

Tidplan:  2025 - 2033 

Kostnad:  Kostnaden för breddning av resterande 7,5 km har varierat kraftigt. Inför planeringen av 
länstransportplanen 2018–2029 uppskattades kostnaden till 13–21 miljoner kronor. Un-
der remissperioden av Länstransportplanen hade nya kostnadsuppskattningar tagits fram 
och totalkostnaden låg på 37,3 miljoner kronor. Den kostnaden inkluderar att en smal 
bro ersätts med bredare bro. Kostnadsuppskattningen inkludera ej bl.a. arkeologi, åtgär-
der inom vägens sidoområden och markintrång samt att geologin i området inte har fin-
studerats. Den samlade effektbedömningen, SEB, blev klar efter länstransportplanen 
2018–2029 hade antagits av Region Kronoberg. I den angavs en kostnad på 78 miljoner 
kronor. De senaste uppgifterna från trafikverket (våren 2021) gör gällande att kostnaden 
för vägen uppgår till 57 miljoner kronor, vilket är beloppet som reserveras i planen. 
 

Förväntad effekt:  Minska risken för avåkningar och förbättra framkomligheten för framförallt lastbilstrafi-
ken. Detta innebär att trafikmängden av framförallt lastbilar kommer att öka. Inga hastig-
hetsjusteringar kommer att genomföras.  
 

Effekter bostad: Inga planer finns för utpekade bostäder i åtgärdens närhet.  

Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Strategiskt område 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 
Mål 2025 
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Positiv till: Ökad attraktivitet 
Negativt till: Klimatpåverkan ska minska 
Strategiskt område 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med ett ökat humankapital 
Mål 2025 
Positiv till: Produktiviteten ska öka 
Positiv till: Balanserad tillväxt – fler arbetstillfällen 
Positiv till: Förbättrad matchning 
Neutralt till: Ett ökat humankapital 
Negativt till: På väg mot ett plusenergilän 
 
Stödjer följande prioritering: 
1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet 
 
Bidrar till följande insatsområde:  
 Ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för näringslivet  
 Stärkt tillgänglighet i Kronoberg, och i Sydsverige i stort 

 
Enligt SEB bidrag till: 
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel 

Enligt SEB bidrag till: 
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet 

Nytta enligt SEB: 
Nettonuvärde: -41 

Sammanvägning av ej värderbara effekter 
Negativ 

Underlag: 
SEB: 2019-09-18 

ÅVS 2018-xx-xx 
TRV 2018/41187 

Kommentar till åtgär-
den 

Region Kronoberg har framfört:  
 Medfinansiering från näringslivet ska prövas av Trafikverket. 
 Då bron har bedömt har tillräcklig bärighet ska behovet av dess breddning sär-

skilt prövas om det måste utföras.  
 

Tillbaka till: 2.4 Större investering väg 
 
 
Väg 834 Hovmantorp, korsning med järnväg 

Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår som en avstickare till stråket vilket bl.a. utgörs av riksväg 25 

Funktion:  Stråket har viktiga funktioner på internationell, nationell, mellanregional, regional och lo-
kal nivå. God tillgänglighet för personresor är betydelsefullt längs kust-till-kuststråket.  
Stråket har stor betydelse för pendling såväl inom som utanför länets gränser.  
 
Linnéuniversitetet har campus både i Växjö och i Kalmar, vilket ytterligare förstärker be-
hovet av goda och snabba kommunikationer längs stråket. Kust-till-kustbanan är också 
länets förbindelse med Göteborg, Södra stambanan och anslutande tågförbindelser till 
Stockholm och Malmö samt Kastrup. 
 

Nuläge och brister:  LvG 834 passerar Kust-till-kustbanan inne i Hovmantorp. Det är också den enda förbin-
delsen mellan norra och sydöstra delen av samhället. I sydöstra delen av samhället bor det 
idag 1 050 invånare och flera områden har pekats ut av kommunen som prioriterade för 
exempelvis bostäder och förskola. I hela Hovmantorp bor det ca 3 000 inv. Det finns i 
dagsläget ingen planskild korsning för biltrafik i Hovmantorp. I takt med att tågtrafiken 
ökat och godstågen blivit längre har problem med täta och långa bomfällningar förvärrats 
vilket medför bilköer och förseningar för boende i samhället. Långa bomfällningstider in-
nebär också ökad risk för att utryckningsfordon inte kan betjäna sydöstra Hovmantorp. 
Plankorsningar medför även risker i trafiksäkerheten och Trafikverket jobbar aktivt med 
att minska antalet plankorsningar. Mötesspåret i Hovmantorp sträcker sig över plankors-
ningen. Det medför att godståg i vissa fall kan bli stående relativt länge och blockera 
korsningen vid möten. I tidtabellsplanering och trafikledning har hänsyn tagits för att 
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mildra problemet i avvaktan på en mer långsiktig lösning. Stängda bommar innebär också 
människor smiter över spåret, med allvarliga säkerhetsrisker som följd. 
 

Åtgärd:  Åtgärdens syfte: Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i Hovmantorp. 
 
Åtgärden är uppdelad i två delar dels en planskild korsning för fordonstrafik och dels en 
för gående och cyklister. 
 
Enligt förslaget kommer fordonstrafiken från Storgatan (väg 834) att ledas via en ny 
sträckning vid norra delen av fastighet Sandvik 8, över järnvägen och ansluter till Järn-
vägsgatan. Förslaget börjar med en korsning på Storgatan lite längre norrut än tidigare al-
ternativ. Detta innebär att korsningen blir tydligare för trafikanterna. Längs med sträckan 
söder om järnvägen, korsar ny sträckning befintlig gång- och cykelväg. Trafiksäker gång- 
och cykelpassage måste anläggas. 
 
Enligt förslaget ska också en planskild gång- och cykelpassage i ett stationsnära läge bygg-
gas. Trafikverket har utrett både bro över och port under järnvägen. Trafikverket har un-
dersökt en tunnellösning för GC- trafik i ungefärligt läge för befintlig plankorsning. Dock 
får denna lösning oacceptabla lutningar och ingrepp i centrala Hovmantorp. Alternativet 
för en planskild passage i stationsnära läge är därför en trapplösning med/utan hiss. 
 

Tidplan:  Trafikverket har inte pekat ut någon tid för genomförande. Eftersom åtgärden behöver 
utredas ytterligare är Region Kronobergs bedömning att den tidigast kan genomföras un-
der perioden 2024-2029. 
 

Kostnad:  Totalkostnaden för åtgärden enligt SEB 2017 är åtgärden uppskattad till 40 miljoner kro-
nor. Senaste uppgiften från trafikverket är att kostnaden uppgår till 72 miljoner kronor 
vilket inkludera planskild korsning mellan väg 834 och järnvägen samt tunnel eller över-
fart för gång och cykel.  
 

Förväntad effekt:  Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i Hovmantorp 

Effekter bostad: Hovmantorp, med sin närhet till Växjö, är ett levande samhälle och en attraktiv boende-
ort. Hovmantorp är strategiskt beläget mellan Lessebo och Växjö, vilket möjliggör ett 
stort och varierat utbud av arbeten och fritidsaktiviteter inom ett rimligt avstånd. I områ-
det som direkt berörs av åtgärden enligt Lessebos bostadsförsörjningsprogram, (2017-04-
26) planeras det för perioden 2018 – 2021 för 195 bostäder och för perioden 2022–2025 
för ytterligare 15 bostäder 
 

Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Strategiskt område 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 
Mål 2025 
Positiv till: Ökad attraktivitet 
Negativt till: Klimatpåverkan ska minska 
Strategiskt område 2:Vi växer av en cirkulär ekonomi med ett ökat humankapital 
Mål 2025 
Positivt till: Produktiviteten ska öka 
Positivt till: Balanserad tillväxt – fler arbetstillfällen 
Positivt till: Förbättrad matchning 
Neutralt till: Ett ökat humankapital 
Positivt till: På väg mot ett plusenergilän 
 
Stödjer följande prioritering: 
1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet 
2. En plats att vilja leva och bo på 
 
Bidrar till följande insatsområde:  
 Klimatsmart transportsystem  
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 Ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för näringslivet  
 Stärkt tillgänglighet i Kronoberg, och i Sydsverige i stort 
 Utveckla flexibla kollektivtrafik- och trafiklösningar i länets glesa miljöer och lands-

bygder 
 Fler bostäder - utveckla boendemiljöer och öka mervärdet av infrastruktursatsningar 

 
Enligt SEB bidrag till: 
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel 

Enligt SEB bidrag till: 
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet 

Nytta enligt SEB: 
Nettonuvärde: -71 Sammanvägning av ej värderbara effekter 

Negativ 

Underlag: SEB 2017-01-12 
TRV 2016/59617 
Ny SEB förväntas komma under 2021 

ÅVS 2020-06-02 
TRV 2020/564006 
Finns tidigare utredning från 2011 

Kommentar till åtgär-
den 
 

Region Kronoberg anser att den SEB 2017 som tagits fram av Trafikverket inte korrekt 
återspeglar nyttan med åtgärden i Hovmantorp. Framförallt vill vi peka på att SEB har ta-
gits fram före det att Lessebos bostadsförsörjningsprogram var tillgängligt.  
 
Region Kronoberg anser det anmärkningsvärt att flera av bedömningarna av den trans-
portpolitiska målanalysen har bedömts med negativt bidrag eller inget bidrag. Enligt vår 
bedömning bör den regionala nyttan vara positiv framförallt då Hovmantorp är en stor 
utpendlingsort. Tillgängligheten till kollektivtrafik kommer att bli bättre och bidra positivt 
till rörligheten i länet Åtgärden kommer också att bidra till en säkrare miljö i anslutning 
till järnvägen vilket således borde bidra till en förbättrad trafiksäkerhet. 
 
Det är viktigt att påpeka att SEB endast är en analysmetod och ett hjälpmedel, vilken inte 
enbart beräkningsmässigt fångar in alla nyttor som kan uppstå. För denna åtgärd bör 
också hänsyn tas till den beskrivande texten för åtgärden. En uppdaterad SEB är under 
framtagande och förväntas färdigställas under tidig höst 2021. 
 
Region Kronoberg ser det också som viktigt att åtgärden innehåller en bra eller accepta-
bel lösning för cyklister. 
 

Tillbaka till: 2.4 Större investering väg 
 
 
RV 27 Etapp 2 Tegnaby-Skir Inkl. Förbi Bramstorp och tpl. till S Länken 
Åtgärden är en del av Rv 27 Säljeryd-Växjö  

Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår i stråk 4 och 9, vilken bl.a. utgörs av riksväg 27, en del av Baltic-Link 

Funktion:  Rv 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona och norrut till Växjö och vidare mot Rv 40 
(Borås och Göteborg) och E4. Sträckan ingår i Baltic-Link och via hamnarna i Blekinge 
skapas en länk till Europa. Vilket stödjer de övergripande slutsatser som finns på Europe-
isk nivå där man påtalar vikten av att hitta nya transportsätt och alternativa transportkor-
ridorer för att undvika den så kallade trafikinfarkten i Tyskland.  
Aktuell sträcka är också mycket viktig för arbetspendling.  

Nuläge och brister:  Rv 27 har bitvis dålig plan- och profilstandard, saknar mitträcke och har otillfredsstäl-
lande trafiksäkerhet. Passagen genom utkanten av Ingelstad och genom Bramstorp inne-
bär olycksrisker samt negativ miljöpåverkan för de boende. Hela sträckan Säljeryd-Växjö 
är 20 km lång och har övervägande 90 km/h som skyltad hastighet men riskerar att sän-
kas utan mötesseparering. Vid Ingelstad och Bramstorp är skyltad hastighet 50–70 km/h. 
 

Åtgärd:  Genom åtgärden ska vägen mötessepareras i befintlig sträckning. Syftet med åtgärden är 
att öka trafiksäkerheten och förbättra regional tillgänglighet. Översyn av 
korsningar, anslutningar och sidoområde ska ske.  
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Tidplan:  Trafikverket har inte angett någon tidsplan, men bedömning är att åtgärden kommer att 
genomföras i slutet av planperioden 2025 - 2033  

Kostnad:  Till länstransportplanen 2018–2029 angav Trafikverket att kostnaden för hela sträckan 
Säljeryd-Växjö låg på 196 miljoner kronor i 2017 års prisnivå. Inför planeringen av Läns-
transportplanen 2022–2033 anger Trafikverket att kostnaden ligger på 601 miljoner kro-
nor i 2021 års prisnivå.  
 
RV 27 Etapp 2 Tegnaby-Skir Inkl. Förbi Bramstorp och tfp. till S Länken är i senaste 
uppskattningen satt till 276 miljoner kronor. Hela åtgärden kan inte prioriteras i länstrans-
portplanen 2022–2033. I planen avsätts 188,2 miljoner kronor för åtgärden. Åtgärden 
kommer att bli en låsning till kommande planer. 
 
Region Kronoberg ansökte (18RGK1436) 2018 om medel från trafiksäkerhets miljarden. 
Länet erhåll 63,7 miljoner kronor till standardhöjningen av Rv 23 Huseby-Marklanda. I 
ansökan angavs att frigjorda medel skulle användas till standardhöjningen av Rv 27 Sälje-
ryd-Växjö. 
 

Förväntad effekt:  Trafikmängden kommer att vara oförändrad. Hastigheten kan höjas till 100 km/h.  

Effekter bostad: Inga planer finns för utpekade bostäder i åtgärdens närhet. Ingelstad erbjuder emellertid 
ett attraktivt boende och flera pendlar till Växjö. I Ingelstad bor ca 2 000 inv. Tingsryd 
som ligger ca 4 mil söder om Växjö kommer att öka sin attraktivitet som bostadsort ge-
nom åtgärden. Området sydöst om Växjö är också intressant för tätortsnära landsbygds-
boende. Trafikplatsen, som ingår i åtgärden, gör att Södra Länken kan byggas. Detta möj-
liggör en bostadsutveckling i Växjös södra delar. 

Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Strategiskt område 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 
Mål 2025 
Positiv till: Ökad attraktivitet 
Negativt till: Klimatpåverkan ska minska 
Strategiskt område 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med ett ökat humankapital 
Mål 2025 
Positiv till: Produktiviteten ska öka 
Positiv till: Balanserad tillväxt – fler arbetstillfällen 
Positiv till: Förbättrad matchning 
Neutralt till: Ett ökat humankapital 
Negativt till: På väg mot ett plusenergilän 
 
Stödjer följande prioritering: 
1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet 
 
Bidrar till följande insatsområde:  

• Ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för näringsli-
vet  

• Stärkt tillgänglighet i Kronoberg, och i Sydsverige i stort 
 

Enligt SEB bidrag till: 
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel 

Enligt SEB bidrag till: 
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet 

Nytta enligt SEB: 
Nettonuvärde: 382 

Sammanvägning av ej värderbara effekter 
Negativ 

Underlag: SEB 2017-01-09 
TRV 2016/59617 

ÅVS 2020-06-10 
TRV 2019/30222 

Kommentar till åtgär-
den 

Region Kronoberg har framfört att åtgärden måsta innehålla en bra lösning för cyklister 
och bra hållplatser för kollektivtrafikresenärer. 

Tillbaka till: 2.4 Större investering väg 
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Bilaga 2: Samlad effektbedömning, SEB 
 
 
 
 

Bilaga 3: Hållbarhetsbedömning 
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Bilaga 2 Samlad effektbedömning, SEB 
Samtliga större åtgärder som tas med i Länstransportplanen ska genomgå en samlad effektbedömning 
(SEB) vilken utförs av Trafikverket. Den samlad effektbedömning är ett sammanfattande 
underlagsmaterial om ett åtgärdsförslag eller åtgärdspaket med syfte att utgöra ett stöd för planering, 
beslut och uppföljning. Metoden kan användas på olika typer av investeringsåtgärder, 
myndighetsåtgärder, driftåtgärder, underhållsstrategier, sektorsåtgärder, styrmedelsåtgärder eller paket 
av åtgärder som samverkar till att lösa ett identifierat behov. 
 
I den samlade effektbedömningen beskrivs åtgärdens effekter ur tre beslutsperspektiv: 
• Samhällsekonomisk analys (prissatta och ej prissatta effekter) 
• Transportpolitisk målanalys (hur påverkas de transportpolitiska målen) 
• Fördelningsanalys (hur fördelar sig nyttorna på olika grupper) 
 
Den samhällsekonomiska analysen består ofta av såväl prissatta som ej prissatta effekter. De effekter 
som inte prissätts beskrivs och dess påverkan på den samhällsekonomiska lönsamheten kan enbart 
bedömas. Den transportpolitiska målanalysen och fördelningsanalysen består till stora delar av 
bedömningar, ibland med stöd av beräkningar. Trafikverket har i uppdrag att ta fram samlade 
effektbedömningar till länsplanerupprättarna. 
 
Den fullständiga effektbedömningen omfattar cirka 25 – 30 sidor och finns för nerladdning på 
Trafikverkets hemsida under ”Samhällsekonomiskt beslutsunderlag”. 
 
I denna bilaga presenteras kortversionen av samlade effektbedömning för: 
 

Större samfinansieringsåtgärder väg och järnväg 
1. K-t-K Alvesta - Växjö KtK Dubbelspår Räppe-Växjö Etapp 1 
2. Räppe station inkl. planskild korsning S Räppevägen   
3. Norrleden 2+2 inkl. tfp Helgevärma Etapp 2 
4. Sydostlänken mötesstation    Endast äldre version finns 
 

Större investeringar - Vägobjekt 
5. RV 23 Huseby-Marklanda 
6. Trafikplats Räppe     Ej klar 
7. Väg 941 Lillagården-Stenbrohult 
8. Väg 834 Hovmantorp Korsning mellan jvg, väg och cykel  
9. RV 27 Etapp 2 Tegnaby-Skir Inkl. Förbi Bramstorp och tpl. till S Länken  Ej klar 
 

Bilaga 2

492



Objektnummer: JSY2203 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/16039
Kontaktperson: Wall Krister, PLsyu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-27

Samlad effektbedömning

Räppe-Växjö, dubbelspår

Räppe-Växjö, dubbelspår

Nuläge och brister:
Kust till kust-banan är en enkelspårig, elektrifierad och fjärrblockerad bana som sträcker sig hela vägen mellan Göteborg, Kalmar och
Karlskrona via Borås, Värnamo, Alvesta, Växjö och Emmaboda. Den trafikeras både interregionalt, regionalt och lokalt. 

I Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 pekas hela Kust till kustbanan ut som en (1) av sexton (16) namngivna brister.
Utpekandet avser brister i kapacitet, punktlighet och robusthet. 
Banan har en betydande brist i kapacitet mellan Alvesta och Växjö på grund av ett mycket högt kapacitetsutnyttjande och otillräckliga
mötesmöjligheter vilket begränsar möjligheten att utveckla trafiken.

Samlad effektbedömning Sida 1 av 9

Bilaga 2
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Banlängd (km): Kust till kustbanan ca 400 km, delen Räppe-Växjö 3,8 km.

Banstandard: Enkelspårig, elektrifierad och fjärrblockerad bana som sträcker sig hela vägen mellan
Göteborg, Kalmar och Karlskrona via Borås, Värnamo, Alvesta, Växjö och Emmaboda.
Sth för delen Växjö-Kalmar varierar mellan 140-2000 km/h. För hela sträckningen gäller
största tillåtna axellast 22,5 ton och lastprofil A, dock är flera av tunnlarna på sträckan
angivna som trånga.

Bantrafik (tåg per dygn): Mellan Räppe och Växjö går det 106 persontåg per dygn och 2 antal godståg per dygn i
JA 2040.

Banflöde (milj resenärer
perår/ milj nettoton per år):

3,00 miljoner tågresenärer per år mellan Växjö och Räppe i JA 2040.

Åtgärdens syfte:
Syftet med åtgärden är att förbättra kapaciteten och möjliggöra för ökad gods- och persontrafik på sträckan Räppe-Växjö. Åtgärderna
innebär utbyggnad till dubbelspår på sträckan.

Förslag till åtgärd:
Kostnaden är 519,49 mnkr i prisnivå 2019-06
Åtgärden omfattar Dubbelspår Räppe-Växjö C inkluderande 3800 m nytt spår samt 4 nya växlar, 1150 m tillkommande geotekniska
åtgärder, 3750 m bullerskyddsplank, 3250 m panelstängsel.

Banlängd: 3,8 km

Banstandard: Dubbelspår

Bantrafik (tåg per dygn): Mellan Räppe och Växjö går det 132 persontåg per dygn och 2 antal godståg per dygn i
UA 2040.

Banflöde (milj resenärer
perår/ milj nettoton per år):

3,03 miljoner tågresenärer per år mellan Växjö och Räppe i UA 2040.

Samlad effektbedömning Sida 2 av 9
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Objektnummer: JSY2203 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/16039
Kontaktperson: Wall Krister, PLsyu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-27

Samlad effektbedömning
Tabell 2 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Effekt

Beräknad Ej beräknad

Nuvärde
(mnkr)

Bedömning Beskrivning

Resenärer 283 Försumbart -

Godstransporter -1 Positivt Åtgärden ger minskade förseningar för godstrafiken, då
dubbelspår möjliggör en mer flexibel trafikering och

möjlighet att hantera störningar.

Persontransportföretag 26 Försumbart -

Trafiksäkerhet 2 Försumbart -

Klimat 1 Försumbart -

Hälsa 0 Positivt Åtgärder omfattar bullerskyddsåtgärder längs hela sträckan,
vilket leder till minskat buller.

Landskap - Försumbart Det tillkommer ett spår, men det bedöms som försumbart då
det redan finns järnväg i området.

Övriga externa effekter -6 Försumbart -

Budgeteffekter 5 Försumbart -

Inbesparade JA-kostnader - Försumbart -

Drift, underhålls- och
reinvesteringskostnader
under livslängd

-99 Försumbart -

Samhällsekonomisk
investeringskostnad

697

Nettonuvärde Sammanvägning av ej värderbara effekter

-486 Positivt

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning

Huvudanalys < 0 -486 Enligt valideringen har det setts att modellen överskattar
kollektivtrafikresandet. Sampers har också svårt att fånga
patient- och besöksresorna till sjukhuset. Effekterna av
åtgärden bedöms därmed inte fångas helt i den
samhällsekonomiska kalkylen.

KA högre invkostnad < 0 -695

KA Trafiktillväxt 0% < 0 -815 Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet

Samlad effektbedömning Sida 3 av 9
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Trafiktillväxt +50% < 0 -411 Den samhällsekonomiska kalkylen visar ett negativt
resultat, i såväl huvudanalysen som i samtliga
standardiserade känslighetsanalyser. De ej monetärt
värderade effekterna är positiva i och med förbättrad
flexibilitet och hantering av störningar på godstrafiken
samt minskat buller till följd av bullerskyddsåtgärder,
men bedöms inte påverka den sammanvägda
lönsamheten.

Sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet Olönsam

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning

Samlad effektbedömning Sida 4 av 9
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Objektnummer: JSY2203 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/16039
Kontaktperson: Wall Krister, PLsyu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-27

Samlad effektbedömning
Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Fördelningsaspekt Störst nytta/fördel Störst negativ nytta/nackdel

Kön Neutralt Neutralt

Lokalt/regionalt/nationellt/internationellt Regionalt Neutralt

Län Kronoberg Neutralt

Kommun Växjö Neutralt

Näringsgren Neutralt Neutralt

Trafikslag Spår Neutralt

Åldersgrupp Vuxna: 25-65 år Neutralt

- Ej bedömt Ej bedömt

Kommentar till fördelningstabellen
Åtgärden anses gynna både män och kvinnor. Både långväga och kortväga resenärer gynnas i och med att då kapaciteten
förbättras på Kust till kustbanan. 

Samlad effektbedömning Sida 5 av 9
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Objektnummer: JSY2203 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/16039
Kontaktperson: Wall Krister, PLsyu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-27

Samlad effektbedömning
Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET

Medborgarnas resor Tillförlitlighet Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag

Näringslivets transporter Tillförlitlighet Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag

Tillgänglighet regionalt/länder Pendling Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad Positivt bidrag

Interregionalt Positivt bidrag

Jämställdhet Jämställdhet transport Inget bidrag

Lika möjlighet Inget bidrag

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Inget bidrag

Barn och unga Skolväg Inget bidrag

Kollektivtrafik, gång och cykel Gång & cykel, andel Inget bidrag

Kollektivtrafik, andel Positivt bidrag

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET

Klimat Mängd person- och lastbilstrafik Inget bidrag

Energi per fordonskilometer Inget bidrag

Energi bygg, drift, underhåll Negativt bidrag

Hälsa Människors hälsa Positivt bidrag

Befolkning Positivt bidrag

Luft Positivt bidrag

Vatten Inget bidrag

Mark Inget bidrag

Landskap Landskap Inget bidrag

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Inget bidrag

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse Inget bidrag

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter
Åtgärden bedöms bidra till en effektiv och hållbar transportförsörjning då åtgärden innebär ökad kapacitet på järnväg, vilket ger
minskad restid och överflyttning från väg till järnväg.

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet. Hur bidrar åtgärden till detta mål:

Samlad effektbedömning Sida 6 av 9
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Den samhällsekonomiska kalkylen visar ett negativt resultat, i såväl huvudanalysen som i samtliga standardiserade
känslighetsanalyser. De ej monetärt värderade effekterna är positiva i och med förbättrad flexibilitet och hantering av störningar
på godstrafiken samt minskat buller till följd av bullerskyddsåtgärder, men bedöms inte påverka den sammanvägda lönsamheten.

Åtgärden bidrar till ekologisk hållbarhet genom att göra kollektivtrafiken attraktivera vilket leder till överflyttning från väg- till
tågtrafik. Detta reducerar utsläpp från vägtrafiken.

Den samhällsekonomiska kalkylen visar ej på lönsamhet trots res- och förseningstidsvinster. Detta främst på grund av
investeringskostnad och ökat drift och underhåll. Kronoberg och Regionsamverkan lyfter fram Alvesta-Växjö som kritisk för
arbetsmarkandsförstoringen i Södra Sverige.

Åtgärden bedöms bidra till social hållbarhet genom att tillgängligheten i kollektivtrafiken ökar för alla, men särskilt för personer
med mindre resurser.

Samlad effektbedömning Sida 7 av 9
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Objektnummer: JSY2203 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/16039
Kontaktperson: Wall Krister, PLsyu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-27

Samlad effektbedömning
Bilagor och referenser

Bilagor

AKK

Bilaga 2 Grov kostnadsindikation (GKI)

Klimatkalkyl

Bilaga 3 Resultat från framtagen klimatkalkyl

SEA

Bilaga 4a SEK-importkälla

Bilaga 4b Kalkylsammanställning

Bilaga 4c Bansek

Bilaga 6 Arbets PM Sampers/Samkalk

Underlag till Bilaga 4 - HA HA - Av- och påstigande - Räppe-Växjö_dubbelspår - JA

Underlag till Bilaga 4 - HA HA - Av- och påstigande - Räppe-Växjö_dubbelspår - UA

Underlag till Bilaga 4 - HA Effektberakning_forseningar_samperssamkalk -Räppe-Växjö - HA

Underlag till Bilaga 4 - HA Förseningsberäkningar i ett prognosscenario rev 04_06 - Räppe-Växjö - JA - HA

Underlag till Bilaga 4 - HA Förseningsberäkningar i ett prognosscenario rev 04_06 - Räppe-Växjö - UA - HA

Underlag till Bilaga 4 - HA R138_Sydost_JA_Samkalk_Räppe-Växjö_dsp_HA

Underlag till Bilaga 4 - HA R143_Sydost_UA_Samkalk_Räppe-Växjö_dsp_HA

Underlag till Bilaga 4 - HA SK46_Räppe-Växjö_dsp_HA_210329

Underlag till Bilaga 4 - KA0 Av- och påstigande - Räppe-Växjö_dubbelspår - JA - KA0

Underlag till Bilaga 4 - KA0 Av- och påstigande - Räppe-Växjö_dubbelspår - UA - KA0

Underlag till Bilaga 4 - KA0 Effektberakning_forseningar_samperssamkalk -Räppe-Växjö - KA0

Underlag till Bilaga 4 - KA0 Förseningsberäkningar i ett prognosscenario rev 04_06 - Räppe-Växjö - JA - KA0

Underlag till Bilaga 4 - KA0 Förseningsberäkningar i ett prognosscenario rev 04_06 - Räppe-Växjö - UA - KA0

Underlag till Bilaga 4 - KA0 R138_Sydost_JA_Räppe-Växjö_dsp_KA0

Underlag till Bilaga 4 - KA0 R143_Sydost_UA_Räppe-Växjö_dsp_KA0

Underlag till Bilaga 4 - KA0 SK46_Räppe-Växjö_dsp_KA0

Underlag till Bilaga 4 - KA50 SK46_Räppe-Växjö_dsp_KA50

Övrigt

Bilaga 1 Effektbedömning av åtgärden

Bilaga 5 Lathund för att beräkna och dokumentera indexomräkning av investeringskostnad.

Referenser

Samlad effektbedömning Sida 8 av 9
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Beteckning Beskrivning

Referens 1 Riggnings sampers: Bas för huvudanalys "Person2040_Rappe-Vaxjo_dsp_210326” (finns
på Samekan).

Referens 2 Riggnings sampers: Bas för känslighetsanalys 0% trafiktillväxt " Ka0_Person2017_Rappe-
Vaxjo_dsp_210401”

System-ID, nummer för identifikation i databas: 912b160d-0dca-403d-b662-54effae9bed5

Utskriftsdatum : 2021-05-27

Samlad effektbedömning Sida 9 av 9
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Objektnummer: JSY2204 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/16039
Kontaktperson: Wall Krister, PLsyu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-24

Samlad effektbedömning

Räppe, ny station

Räppe, ny station

Nuläge och brister:
Region Kronoberg har fattat ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt sjukhus i stadsdelen Räppe strax utanför stadskärnan i Växjö.
Det nya sjukhuset kommer ligga cirka 4 km väster om nuvarande stadskärna, vilket påverkar trafiken till och från sjukhuset och vilket
färdmedel de anställda, patienter och besökande nyttjar. Regionen önskar etablera en ny station i Räppe i närheten av nya sjukhuset.
Stationen antas kunna placeras längs befintligt mötesspår i Räppe.

Samlad effektbedömning Sida 1 av 9
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Banlängd (km): Avstånd från Räppe till Växjö station är ca 4,5km. Befintligt mötesspår/möteslängder i
Räppe är 254 - 956 meter.

Banstandard: Enkelspår

Bantrafik (tåg per dygn): Mellan Växjö och Alvesta går 106 persontåg per dygn och 2 antal godståg per dygn i JA
2040.

Banflöde (milj resenärer
perår/ milj nettoton per år):

1,46 miljoner påstigande per år vid Växjö station i JA 2040.

Åtgärdens syfte:
Skapa god tillgänglighet och ett utbud på hållbara färdmedel till och från Sjukhuset.

Förslag till åtgärd:
Kostnaden är 99,1 mnkr i prisnivå 2019-06
Åtgärden innebär en ny järnvägsstation vid Räppe vid befintligt mötesspår och i anslutning till nytt regionsjukhus. Stationen har
antagits utformas med två sidoplattformar inklusive plattformsutrustning. Plattformarna antas ha en längd av 170 meter och bredd på
4,5 meter. Åtgärden inkluderar en planskildhet vid Stora Räppevägen samt en planskild gång- och cykelförbindelse.

Banlängd: -

Banstandard: -

Bantrafik (tåg per dygn): Mellan Växjö och Alvesta går 106 persontåg per dygn och 2 antal godståg per dygn i UA
2040, varav 44 persontåg per dygn stannar vid Räppe station.

Banflöde (milj resenärer
perår/ milj nettoton per år):

Totalt är det 1,51 miljoner påstigande per år vid Växjö station och Räppe station i UA
2040, varav 0,08 miljoner stiger på vid Räppe station.
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Objektnummer: JSY2204 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/16039
Kontaktperson: Wall Krister, PLsyu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-24

Samlad effektbedömning
Tabell 2 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Effekt

Beräknad Ej beräknad

Nuvärde
(mnkr)

Bedömning Beskrivning

Resenärer -76 Positivt Resenärers tillgänglighet till sjukhuset förbättras,
givet sjukhusflytten.

Godstransporter 1 Positivt Tidsvinster för vägtrafiken då plankorsning med
bommar byggs om till planskildhet.

Persontransportföretag -107 Försumbart -

Trafiksäkerhet -11 Positivt Ökade trafiksäkerhetseffekter när befintlig
plankorsning byggs om till planskildhet.

Klimat -3 Försumbart -

Hälsa 0 Försumbart -

Landskap - Negativt Landskapsbilden förändras i och med ny station
och planskildhet.

Övriga externa effekter 2 Försumbart -

Budgeteffekter -1 Försumbart -

Inbesparade JA-kostnader - Försumbart -

Drift, underhålls- och
reinvesteringskostnader under livslängd

3 Försumbart -

Samhällsekonomisk investeringskostnad 131

Nettonuvärde Sammanvägning av ej värderbara effekter

-323 Positivt

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning

Huvudanalys < 0 -323 Enligt valideringen har det noterats att modellen
överskattar kollektivtrafikresandet samtidigt som
prognoserna för 2040 visar att kollektivtrafikresandet
med givna prognosförutsättningar ökar med 148%. Den
grova områdesindelningen i nationella modellen kan
medföra att effekten på det långväga resandet
underskattas. Sampers har också svårt att fånga patient-
och besöksresorna till sjukhuset. Effekterna av åtgärden
bedöms därmed inte fångas helt i den
samhällsekonomiska kalkylen. Vid kodning av UA infördes
ingen koppling mellan den nya stationen och bussnätet.
Ett test med en sådan koppling gjordes i efterhand och
visade på marginell ökning av nyttorna, men det
övergripande resultatet bedöms ej påverkas.

KA högre invkostnad < 0 -362

KA Trafiktillväxt 0% < 0 -332 Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet
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Trafiktillväxt +50% < 0 -367 Den samhällsekonomiska kalkylen visar ett tydligt
negativt resultat, i såväl huvudanalysen som i samtliga
standardiserade känslighetsanalyser. De ej monetärt
värderade effekterna är positiva i och med förbättrad
tillgänglighet till sjukhuset och förbättrad trafiksäkerhet
för oskyddade trafikanter, men bedöms inte påverka den
sammanvägda lönsamheten.

KA - Orginal
markanvändning

< 0 -411

Sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet Olönsam

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning
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Objektnummer: JSY2204 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/16039
Kontaktperson: Wall Krister, PLsyu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-24

Samlad effektbedömning
Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Fördelningsaspekt Störst nytta/fördel Störst negativ nytta/nackdel

Kön Kvinnor Neutralt

Lokalt/regionalt/nationellt/internationellt Regionalt Nationellt

Län Kronoberg Neutralt

Kommun Växjö Neutralt

Näringsgren Hälso- och sjukvård Neutralt

Trafikslag Spår Neutralt

Åldersgrupp Vuxna: 25-65 år Neutralt

Ej relevant Ej bedömt Ej bedömt

Kommentar till fördelningstabellen
Åtgärden anses gynna både män och kvinnor. Den största nyttan bedöms tillfalla regionen och för anställda, patienter och
besökande vid regionsjukhuset och dess närområde. 
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Objektnummer: JSY2204 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/16039
Kontaktperson: Wall Krister, PLsyu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-24

Samlad effektbedömning
Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET

Medborgarnas resor Tillförlitlighet Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag

Näringslivets transporter Tillförlitlighet Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet Inget bidrag

Tillgänglighet regionalt/länder Pendling Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad Positivt bidrag

Interregionalt Positivt bidrag

Jämställdhet Jämställdhet transport Inget bidrag

Lika möjlighet Inget bidrag

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Positivt bidrag

Barn och unga Skolväg Positivt bidrag

Kollektivtrafik, gång och cykel Gång & cykel, andel Positivt bidrag

Kollektivtrafik, andel Positivt bidrag

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET

Klimat Mängd person- och lastbilstrafik Negativt bidrag

Energi per fordonskilometer Inget bidrag

Energi bygg, drift, underhåll Negativt bidrag

Hälsa Människors hälsa Positivt bidrag

Befolkning Positivt bidrag

Luft Negativt bidrag

Vatten Inget bidrag

Mark Positivt & negativt

Landskap Landskap Negativt bidrag

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Inget bidrag

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse Positivt & negativt

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter
Åtgärden bedöms bidra till en effektiv och hållbar transportförsörjning då åtgärden skapar bättre användbarhet, tillgänglighet och
trafiksäkerhet vid resor till och från regionsjukhuset och dess närområde. Åtgärden ger dock ett ökat trafikarbete på väg.

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet. Hur bidrar åtgärden till detta mål:
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Den samhällsekonomiska kalkylen visar ett tydligt negativt resultat, i såväl huvudanalysen som i samtliga standardiserade
känslighetsanalyser. De ej monetärt värderade effekterna är positiva i och med förbättrad tillgänglighet till sjukhuset och
förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, men bedöms inte påverka den sammanvägda lönsamheten.

Åtgärden bidrar till ekologisk hållbarhet genom att genom att ny station uppmuntrar kollektivt resande till sjukhuset, samt att ny
planskildhet byggs för gång- och cykeltrafik.

Den samhällsekonomiska kalkylen visar ej på lönsamhet, främst på grund av restidsförluster på grund av nytt uppehåll för
resandetåg.

Åtgärden bedöms bidra till social hållbarhet genom att tillgängligheten till sjukhuset ökar, särskilt för personer med små resurser
som inte har något alternativ att välja andra transportslag.
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Objektnummer: JSY2204 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/16039
Kontaktperson: Wall Krister, PLsyu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-24

Samlad effektbedömning
Bilagor och referenser

Bilagor

AKK

Bilaga 2 Grov kostnadsindikation (GKI)

Klimatkalkyl

Bilaga 3 Resultat från klimatkalkyl

SEA

Bilaga 4a SEK-importkälla

Bilaga 4b Kalkylsammanställning Räppe

Underlag till Bilaga 4 - HA Av- och påstigande - Räppe - UA

Underlag till Bilaga 4 - HA Av- och påstigande - Räppe - JA

Underlag till Bilaga 4 - HA Effektberakning_forseningar_samperssamkalk -Räppe

Underlag till Bilaga 4 - HA Förseningsberäkningar i ett prognosscenario rev 04_06 - Räppe - JA

Underlag till Bilaga 4 - HA Förseningsberäkningar i ett prognosscenario rev 04_06 - Räppe - UA - HA

Underlag till Bilaga 4 - HA R138_Sydost_JA_Samkalk_Räppe

Underlag till Bilaga 4 - HA R143_Sydost_UA_Samkalk_Räppe

Underlag till Bilaga 4 - HA SK46_Räppe_HA

Underlag till Bilaga 4 -
KA_OrigMA

Av- och påstigande - Räppe - KA_origMA - JA

Underlag till Bilaga 4 -
KA_OrigMA

Av- och påstigande - Räppe - KA_origMA - UA

Underlag till Bilaga 4 -
KA_OrigMA

Effektberakning_forseningar_samperssamkalk -Räppe - KA_origMA

Underlag till Bilaga 4 -
KA_OrigMA

Förseningsberäkningar i ett prognosscenario rev 04_06 - Räppe - JA - KA_origMA

Underlag till Bilaga 4 -
KA_OrigMA

Förseningsberäkningar i ett prognosscenario rev 04_06 - Räppe - UA - KA_origMA

Underlag till Bilaga 4 -
KA_OrigMA

R138_Sydost_JA_Samkalk_Räppe

Underlag till Bilaga 4 -
KA_OrigMA

R143_Sydost_UA_Samkalk_Räppe

Underlag till Bilaga 4 -
KA_OrigMA

SK46_Räppe_KA_origMA_210205

Underlag till Bilaga 4 - KA0 Av- och påstigande - Räppe - KA0 - JA

Underlag till Bilaga 4 - KA0 Av- och påstigande - Räppe - KA0 - UA
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Underlag till Bilaga 4 - KA0 Effektberakning_forseningar_samperssamkalk -Räppe - KA0

Underlag till Bilaga 4 - KA0 Förseningsberäkningar i ett prognosscenario rev 04_06 - Räppe - JA - KA0

Underlag till Bilaga 4 - KA0 Förseningsberäkningar i ett prognosscenario rev 04_06 - Räppe - UA

Underlag till Bilaga 4 - KA0 R138_Sydost_JA_Samkalk_Räppe_KA0

Underlag till Bilaga 4 - KA0 R143_Sydost_UA_Samkalk_Räppe_KA0

Underlag till Bilaga 4 - KA0 SK46_Räppe_KA0

Underlag till Bilaga 4 - KA50 SK46_Räppe_KA50

Övrigt

Bilaga 1 Effektbedömning av åtgärden

Bilaga 5 Lathund för att beräkna och dokumentera indexomräkning av investeringskostnad.

Bilaga 6 Arbets-PM upprättat för att ge en djupare förståelse av de antagande och indata som
har använts vid den samhällsekonomiska kalkylen.

AKK

Referenser

Beteckning Beskrivning

Referens 1 Riggning sampers: Bas för huvudanalys "Person2040_Rappe_210219"

Referens 2 Riggning sampers: Bas för känslighetsanalys 0% trafiktillväxt
"Ka0_Person2017_Rappe_210226"

System-ID, nummer för identifikation i databas: 32ed9571-1770-498f-8ffd-b61823aa46d6

Utskriftsdatum : 2021-05-24
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Objektnummer: VSY2201 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Wall Krister, PLsyu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-15

Samlad effektbedömning

Rv 25 Norrleden i Växjö, inkl. trafikplats

Nuläge och brister:
Väg 25 är en nationell stamväg som sträcker sig mellan Halmstad och Kalmar. Vägen är delvis gemensam med väg 23 och 27, och utgör
även en del av transportkorridoren Baltic-Link. Norrleden i Växjö är viktig för långväga person- och godstransporter samt för
arbetspendling. Den utgör huvudstråk för transporter och pendling till/från men även inom Växjö. 

Sträckan har betydande kapacitetsproblem med tidvis köbildning, vilket begränsar framkomligheten och förlänger restiden. Det finns
även betydande brister i trafiksäkerhet, främst i trafikplatser.

Väglängd: 4,4 km

Vägstandard: Mötesfri motortrafikled 2+1 kf, 13 m, 90 km/h

Vägtrafik (fordon per dygn): 14 000 – 19 000 f/d varav 14 % lastbilar (2017)

Samlad effektbedömning Sida 1 av 7

Bilaga 2

511



Åtgärdens syfte:
Att förbättra framkomligheten för såväl den långväga trafiken som för transporter inom staden samt att förbättra trafiksäkerheten.
Ombyggnaden av tpl Helgevärma förbättrar tillgängligheten till och från Norrleden.

Förslag till åtgärd:
Kostnaden är 358,28 mnkr i prisnivå 2019-06
Breddning av Norrleden för att bygga om till mötesfri 2+2 väg. Breddning av 4 broar längs sträckan. Trafikplats Helgevärma
kompletteras med de ramper som saknas. I trafikplatserna Araby och Hovshaga byggs parallellavfarter och parallellpåfarter.

Väglängd (km): 4,4 km

Vägstandard: Mötesfri motortrafikled 2+2 kf, 18 m, 100 km/h

Vägtrafik: 14 000 – 19 000 f/d varav 14 % lastbilar (2017)
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Objektnummer: VSY2201 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Wall Krister, PLsyu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-15

Samlad effektbedömning
Tabell 2 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Effekt

Beräknad Ej beräknad

Nuvärde
(mnkr)

Bedömning Beskrivning

Resenärer 442 Försumbart -

Godstransporter 68 Försumbart -

Persontransportföretag - Försumbart -

Trafiksäkerhet 216 Försumbart -

Klimat 0 Försumbart -

Hälsa 0 Försumbart -

Landskap - Försumbart -

Övriga externa effekter - Försumbart -

Budgeteffekter - Försumbart -

Inbesparade JA-kostnader - Försumbart -

Drift, underhålls- och reinvesteringskostnader under
livslängd

-63 Försumbart -

Samhällsekonomisk investeringskostnad 481

Nettonuvärde Sammanvägning av ej värderbara
effekter

182 Försumbart

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning

Huvudanalys 0,33 182 Kalkylen omfattar de stora effekterna (d v s restider och
trafiksäkerhet). Den är dock förenklad i och med att den
bortser av ruttvalsförändringar vilket underskattar
nyttan. Å andra sidan finns osäkerhet om effektsamband
för olika typer av mötesfria vägtyper och vid högt
kapacitetsutnyttjande. Om nyttan under- eller
överskattas är dock osäkert.

KA högre invkostnad 0,06 38

KA Trafiktillväxt 0% - - Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet

Trafiktillväxt +50% - - Även om osäkerhet finns om kalkylens kvalitet bedöms
åtgärden vara lönsam. Med högre kostnad är dock
lönsamheten osäker.

Sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet Lönsam
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Objektnummer: VSY2201 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Wall Krister, PLsyu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-15

Samlad effektbedömning
Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Fördelningsaspekt Störst nytta/fördel Störst negativ nytta/nackdel

Kön Neutralt Neutralt

Lokalt/regionalt/nationellt/internationellt Lokalt Neutralt

Län Kronoberg Neutralt

Kommun Växjö Neutralt

Näringsgren Neutralt Neutralt

Trafikslag Bil Neutralt

Åldersgrupp Vuxna: 25-65 år Neutralt

- Ej bedömt Ej bedömt

Kommentar till fördelningstabellen
Framförallt arbetspendling med bil gynnas.
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Objektnummer: VSY2201 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Wall Krister, PLsyu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-15

Samlad effektbedömning
Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET

Medborgarnas resor Tillförlitlighet Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag

Näringslivets transporter Tillförlitlighet Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag

Tillgänglighet regionalt/länder Pendling Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad Inget bidrag

Interregionalt Positivt bidrag

Jämställdhet Jämställdhet transport Inget bidrag

Lika möjlighet Inget bidrag

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Inget bidrag

Barn och unga Skolväg Inget bidrag

Kollektivtrafik, gång och cykel Gång & cykel, andel Negativt bidrag

Kollektivtrafik, andel Negativt bidrag

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET

Klimat Mängd person- och lastbilstrafik Negativt bidrag

Energi per fordonskilometer Inget bidrag

Energi bygg, drift, underhåll Negativt bidrag

Hälsa Människors hälsa Inget bidrag

Befolkning Positivt bidrag

Luft Negativt bidrag

Vatten Inget bidrag

Mark Inget bidrag

Landskap Landskap Inget bidrag

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Negativt bidrag

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse Negativt bidrag

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter
Tillgänglighet för resenärer och näringsliv förbättras men det kan bidra till ökad biltrafik och därmed ökade utsläpp.

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet. Hur bidrar åtgärden till detta mål:
Även om osäkerhet finns om kalkylens kvalitet bedöms åtgärden vara lönsam. Med högre kostnad är dock lönsamheten osäker.
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Högre hastighet och ökad kapacitet kan på marginalen bidra till ökad biltrafik och ökade utsläpp. Det kan i viss mån motverkas av
minskade köer.

Förbättrad framkomlighet i staden kan gynna den lokala utvecklingen. Växjö har dock redan en positiv utveckling och det kan ske
på bekostnad av utvecklingen i omlandet eller andra delar av landet med svagare utveckling. Åtgärden bedöms vara
samhällsekonomiskt lönsam.

Högre vägstandard förbättrar trafiksäkerheten. Minskad trafik på det kommunala gatunätet kan förbättra förutsättningarna för
oskyddande trafikanter men den effekten bedöms vara begränsad.
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Objektnummer: VSY2201 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Wall Krister, PLsyu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-15

Samlad effektbedömning
Bilagor och referenser

Bilagor

AKK

4a Kostnadskalkyl

4b Indexomräkning kostnad

4c Indexomräkning kostnad hög

Klimatkalkyl

2 Klimatkalkyl

SEA

1a SEK-importkälla

1b EVA-fil

1c SEK-importkälla, justering

3 Arbets-PM EVA

5 Justering EVA-kalkyl

Referenser
Saknas

System-ID, nummer för identifikation i databas: 1dc54b7b-e9dd-49d4-aad9-b1ddaed1d063

Utskriftsdatum : 2021-06-15
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, JSY202
Kontaktperson: Christina Ripa, Trafikverket, christina.ripa@trafikverket.se
Skede: Äldre fysisk planering.
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Sydostlänken, JSY202

Sydostlänken blir en ny länk mellan Södra stambanan, Älmhult, och Blekinge kustbana mot 

Karlshamn. Pilen på kartan illustrerar sträckan med nybyggd järnväg.  

Nuläge och brister: Den 41 km långa befintliga banan mellan Älmhult och Olofström är 

oelektrifierad, saknar ATC och saknar fjärrblockering. Banan används till Volvos 

transporter till och från Olofström med ca 13 tåg per dygn. Längs sträckan finns flertalet 

obevakade plankorsningar vid vilka incidenter regelbundet inträffar.

Åtgärdens syfte: Åtgärden syftar till att:
• Avlasta Södra stambanan
• Öka flexibiliteten och robustheten i transportsystemet
• Möjliggöra miljövänliga gods- och persontransporter
• Möjliggöra näringslivsutveckling

Den samlade effektbedömningen tas fram som ett underlag till prioritering av objekt i Nationell 
plan 2018-2029. 

På sträckan Älmhult-Olofström görs en upprustning av den befintliga banan inklusive 
elektrifiering och tre nya mötesstationer, plankorsningsåtgärder, samt åtgärder för 
resandeuppehåll i Älmhult, Lönsboda och eventuellt Vilshult. På sträckan Olofström-Blekinge 
kustbana byggs en ny ca 16 km lång enkelspårig järnväg med en ny mötesstation och 
åtgärder för resandeutbyte i Karlshamn och Olofström. 
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Tabell 1 Samhällsekonomiskt analysresultat - sammanfattning

Kalkylresultat: 
Nettonuvärde, mnkr

2110

Miljöeffekter som ej 
värderats i kalkylen

Negativt

Övriga effekter som 
ej värderats i 
kalkylen

Positivt

+
Sammanvägd 
Samhällsekonomisk lönsamhet

2652,9 mnkr i prisnivå  2015-06.Förslag till åtgärd: Kostnaden 
är
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2 110

Ålders-
grupp

Lokalt/ 
Regionalt/ 
Nationellt/I
nter-
nationellt

Landskap

Möjliggör nya persontrafikupplägg

0,53

Positivt

Försumbart

Trafiksäkerhet

Berörd/påverkad av effekt

Positivt

Omledningsmöjlighet Älmhult-Olofström vid 
byggtiden

NNK-i=

Landskapseffekter får inte ingå i denna tabell

Olofström

NeutraltNeutralt Ej 
relevant

Godstrans
porter

Störst 
nytta/ 
fördel

(störst) 
negativ 
nytta/ 
nackdel

Neutralt

Neutralt

Åtgärds-
specifik 
för-
delnings 
aspekt

Trafikslag

Ej relevantNationellt

1 577

Nyckeltal utifrån prissatta effekter

Närings-
gren

Ej 
relevant

Ej relevant

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Positivt

Positivt

Diagram

Ökade trafikeringskostnader för persontrafik

Ökad trafiksäkerhet pga. plankorsningsåtgärder

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Ökad trafiksäkerhet och möjliggörande av 
persontrafik på järnväg.

Exempel på effekter år 2040

Tågdriftskostnader

Resenärer

Godstransporter

M
il

jö

Kortfattad beskrivning och bedömning

Informationsvärde NNK =0,57

Neutralt

Län
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Blekinge
Färdiga 
industripro
dukter

Gods-
järnväg

NeutraltIngenNeutralt

Negativt
Försumbart

Ökat intrång i landskapet
Ökade bullerstörningar

-2 970

Klimat

8

Sammanvägt effekter som ej ingår i 
nuvärde

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning

SamEk Inv.

Drivmedelsskatt
-3 697

0

Godstransporter

Reskostnad väg

Nuvärde 
(mnkr)

Övrigt

Hälsa

Landskap

224

Effekter som har värderats  i kalkylen

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Annuitetskostnad: 148,2 mnkr/år

6 698

Nettonuvärde

Försumbart

Bedömning
Sammanvägd 

bedömning

Ö
vr

ig
t

NNK-iKA*= NNK-idu=0,34

            *Känslighetsanalys med högre kostnad; successivkalkyl 85% eller motsvarande

Övrigt

Trafi-
kanter, 
trans-
porter, 
externt 
berörda

LÅGT

Utsläpp av klimatgaser.

Persontransp.företag

Resenärer

Pga överflytt av transporter från väg till 
jvg.Trafiksäkerhet

Ingen effekt

Bullerstörningar (överflyttning till järnväg)

Kommun

270

Positivt

Negativt

Persontransportföretag

Klimat

Hälsa Negativt

Effekter som inte har värderats  i kalkylen

För-   
del-
nings-
aspekt

Kön: 
restid, 
res-
kostn, 
restidso
säkerhe
t
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, JSY202
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Skede: Äldre fysisk planering.
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Döda & svårt skadade

Landskap

Trafiksäkerhet

Medborgarnas resor
Tillförlitlighet
Tryggt & bekvämt
Tillförlitlighet
Nöjdhet & kvalitet
Pendling
Tillgänglighet storstad
Interregionalt
Jämställdhet transport
Lika möjlighet
Kollektivtrafiknätet

Landskap

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv

Forn- och Kulturlämningar, Annat 
kulturarv, Bebyggelse

Bidrag till 
HÄNSYNSMÅLET

Kollektivtrafik, gång och cykel
Gång & cykel, andel
Kollektivtrafik, andel

Mängd person- och lastbilstrafik

Energi per fordonskilometer
Energi bygg, drift, underhåll

Klimat

Hälsa

Människors hälsa
Befolkning
Luft
Vatten
Mark
Materiella tillgångar

Positivt bidrag

Positivt bidrag

Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Inget bidrag
Positivt
Negativt

Negativt

Negativt

Negativt

Positivt bidrag

Positivt bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Inget bidrag.

Positivt bidrag
Inget bidrag.
Inget bidrag

Positivt bidrag

4
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ra
n
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o
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o
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k 

m
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ys

Målkonflikter

Bidrag till 
FUNKTIONSMÅLET

Skolväg

Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt/ länder

Jämställdhet

Funktionshindrade

Barn och unga

Negativt bidrag

Bedöms inte fn

Positivt bidrag
Inget bidrag.

Positivt bidrag

Inget bidrag

De positiva bidragen till funktionsmålen och trafiksäkerheten står i konflikt med negativa 

bidrag till miljön avseende vatten, landskap, biologisk mångfald, växtliv samt djurliv, forn- 

och kulturlämningar, annat kulturarv och bebyggelse.

Åtgärden bidrar till ekologisk hållbarhet då den gynnar ekologiskt hållbara transporter.

Då nyttorna överstiger kostnaderna och de ej kvantifierade effekterna sammantaget 

bedöms positiva bedöms åtgärden bidra till samhällsekonomisk hållbarhet. 

Åtgärden bidrar till social hållbarhet då den medför förbättrade förutsättningar för 

kollektivtrafik. 

Inget bidrag
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4.2 Skickad av (kontaktperson):

Christina Ripa, Trafikverket, christina.ripa@trafikverket.se

5.2 Godkänd av:

2017-06-26 Peo Nordlöf, cSamhällsekonomi, Trafikverket

6.1 Samlad effektbedömning kvalitetsgranskad av enheten för Strategisk planering:

2017-08-23 Agnes von Koch, Lars Eriksson, strategiska planerare, Trafikverket

6.2 Godkänd av:

2017-08-23 Håkan Persson, cStrategisk planering, Trafikverket

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, JSY202
Kontaktperson: Christina Ripa, Trafikverket, christina.ripa@trafikverket.se
Skede: Äldre fysisk planering.
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5.1 Samhällsekonomisk kalkyl kvalitetsgranskad av enheten för Samhällsekonomi och 
trafikprognoser:

2017-06-26 Pär Ström, samhällsekonom, Trafikverket

4.1 Skickad till kvalitetsgranskning:

2017-08-23

5  Process, Bilagor & Referenser

2. Upprättare av preliminära förslag på texter och bedömningar: 

5.1 Process för denna Samlade effektbedömning:

3. Expertgrupp som granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar:

2016-10-26; Tom Hedlund, Trafikanalytiker, WSP Sverige AB

Expertprupp 1 2016-11-02: 

Anne Andersson (regional miljöstrateg), Trafikverket

Ingegerd Johansson (bullerhandläggare) Trafikverket

Kristina Johansson (utredare trafiksäkerhet) Trafikverket

Magnus Gustafsson (utredare godstransporter) Trafikverket

Peter Olander (kapacitetsanalytiker) Trafikverket

Christina Ripa (trafikanalytiker) Trafikverket

Tom Hedlund (trafikanalytiker) WSP

Peter Jörgensen (samhällsekonomisk analytiker) WSP

Expertgrupp 2 2017-04-07:

Magnus Gustafsson (utredare godstransporter) Trafikverket

Malin Dahlberg (regional samhällsplanerare) Trafikverket

Bo Svensson (regional samhällsplanerare) Trafikverket

Christina Ripa (trafikanalytiker) Trafikverket

1. Samhällsekonomisk kalkyl genomförd av:

2017-03-31; Tom Hedlund, Trafikanalytiker, WSP Sverige AB (Handkalkyl, Bansek), Christina 

Ripa, Trafikanalytiker, Trafikverket (Plankorsningsmodellen), Fredrik Bärthel, 

Utredningsledare, Trafikverket (handkalkyl)

7. Status:

Granskad och godkänd av Trafikverket
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, JSY202
Kontaktperson: Christina Ripa, Trafikverket, christina.ripa@trafikverket.se
Skede: Äldre fysisk planering.
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Bilaga 1: Introduktion till Samlad effektbedömning

Trafikverket, 2016-04-01. Inledande information om Samlad effektbedömning

Bilaga 14: Kalkylinformation Älmhult-Olofström

Fredrik Bärthel, Trafikverket, 2017-05-19. Älmhult-Olofström resonemang (bilaga 14a) med 

bilaga Bok 1 (bilaga 14b).

Darvish Fatthi, Trafikverket, 2012-10-10. JSY202 Sydostlänken, FKS

Bilaga 3: Klimatkalkyl

Helena Nilsson, Plsys Trafikverket, 2016-08-17. klimatkalkyl. 

Bilaga 3a JSY202 Sydostlänken, klimatkalkyl 160817

Bilaga 3b JSY202 Sydostlänken, indata klimatkalkyl

Bilaga 2: Kostnadsunderlag

5.2 Bilagor och referenser

Bilaga 5: Effektbeskrivning trafik Älmhult-Olofström

Tore Edbring, Trafikverket, 2016-06-09. Kapacitetscenters bedömning  JSY1804 Älmhult  

Olofström elektrifiering

Bilaga 6: Samhällsekonomisk kalkyl

Tom Hedlund, WSP Sverige AB, 2017-03-31. SEK Sydostlänken 170331 rev 20170602

Bilaga 7: Arbets-PM Sydostlänken

Bilaga 4: Bansekkalkyl

Tom Hedlund, WSP Sverige AB, 2017-03-31. Bilaga 4 BanSek_original_43_rev_0502_rev 

res_N8001_Ber. av reinvesteringskostnad JA

Tom Hedlund, WSP Sverige AB, Christina Ripa, Trafikverket, Fredrik Bärthel, Trafikverket,  2017-

03-31. Arbets-PM Sydostlänken 20170331 rev 20170531

Bilaga 9: Förseningsdokumentation

Trafikverket, 2012-10-05. Förseningsberäkning121005

Bilaga 8: Verktyg - Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning 

Peter Jörgensen, WSP Sverige AB, 2016-12-14. fkb_sydostlänken_20161214

Bilaga 13: Känslighetsanalys

Fredrik Bärthel, Trafikverket, 2017-05-19. Volvotåget_Sexaxliga lok.

Bilaga 12: Plankorsningsmodell

Christina Ripa, Trafikverket, 2017-03-22. Plankorsningsmodell_20160401_v1_0_rev20160915

Bilaga 11: Samhällsekonomisk kalkyl

Fredrik Bärthel, Trafikverket, 2017-03-20. Volvotåget_ORG

Bilaga 10: Kapacitetsberäkning Älmhult-Olofström

Tom Hedlund, WSP Sverige AB, 2016-10-17. Bilaga 10 

TDTmodell_NY_BAS_REV_Sydostlänken_Älmhult_Olofström
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, JSY202
Kontaktperson: Christina Ripa, Trafikverket, christina.ripa@trafikverket.se
Skede: Äldre fysisk planering.
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Region Blekinge, 2013-06-12. Blekingestrategin 2014–2020

Referens 4: Järnvägsutredning Olofström - Blekinge kustbana 

Referens 6: Regionala mål Kronoberg

Gröna Kronoberg 2025 - Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län (RUS)

Referens 7: Regionala mål Blekinge

5.3 Noteringar om mellanliggande versioner inom aktuellt skede:

Referens 5: Underlagsrapport Systemanalys Sydostlänken Älmhult-Olofström-Blekinge 

kustbana

Trafikverket, 2013-05-16. Underlagsrapport Systemanalys Sydostlänken Älmhult-Olofström-

Blekinge kustbana

Referens 1, Miljökonsekvensbeskrivning

Trafikverket, 2012-11-15. Miljökonsekvensbeskrivning till Järnvägsutredning Sydostlänken 

Olofström-Blekinge kustbana 

Referens 3: Förstudie Älmhult-Olofström

Trafikverket, 2013-05-16. Förstudie Sydostlänken Älmhult-Olofström

Trafikverket, 2013-05-16. Järnvägsutredning Sydostlänken Olofström - Blekinge kustbana

Referens 2: PM Samhällsekonomi Sydostlänken Älmhult-Olofström-Blekinge kustbana

Trafikverket, 2013-05-16. PM Samhällsekonomi Sydostlänken Älmhult-Olofström-Blekinge 

kustbana

Namn, datum Notering
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Nuläge och brister:

Objektnummer: VSO069, Ärendenummer: TRV 2018/29831
Kontaktperson: Chris Thórisson, projektledare Trafikverket, 010-124 16 50
Skede: Plan inför granskning
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2019-01-16 Samlad Effektbedömning

Samlad effektbedömning v 1.17

Rv 23 Huseby - Marklanda, VSO069
Infoga diagram, figur eller bild här

Väg 23 utgör en viktig regional led som förbinder Småland med Skåne och vidare mot kontinenten, Mellan 
Hässleholm och Växjö har vägen etappvis mötesseparerats men bland annat delen Huseby – Marklanda 
återstår, På grund av avsaknad av mötesseparering är trafiksäkerhetsstandarden låg och hastigheten till stor del 
begränsad till 80 km/h, Automatisk trafiksäkerhetskontroll med kamera (ATK) finns på sträckan.

1.
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176,6 mnkr i prisnivå 2015-06.Förslag till åtgärd: Kostnaden är
Vägen mötessepareras i befintlig sträckning. Breddning krävs på hela sträckan och vissa profiljusteringar görs. 
Korsningar med väg 692 och väg 697 dras ihop och ändras till endast högersvängar tillåtna med en port under 
väg 23. Korsningar väg 693 och 711 behålls som vänstersvängfält och övriga anslutningar ses över.

Åtgärden syftar till att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet,
Åtgärdens syfte:

Väglängd: 10,5 km arbetsplan (9,9 km 2+1-väg, 0,6 anpassning till vanlig väg)
Vägstandard: Mötesfri landsväg 2+1, 13 m, 100 km/h
Vägtrafik: 5300-6100 (2014), 13 % lastbilar

Väglängd: 10,5 km
Vägstandard: Vanlig väg, 8 m, 80-90 km/h
Vägtrafik: 5300-6100 (2014), 13 % lastbilar
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Effekten fångas i den samhällsekonomiska 
kalkylen

Nuvärde (mnkr)

Negativt

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska 
kalkylen

Effekten fångas i den samhällsekonomiska 
kalkylen

-

491

-13

1

-

LönsamSammanvägd Samhällsekonomisk lönsamhet

KA Trafiktillväxt 0%

KA Trafiktillväxt +50%

 -  -

Eva-kalkylen ger att åtgärderna är samhällsekonomiskt 
lönsamma och de övriga effekterna bedöms inte vara tillräckligt 
stora för att väga upp det.

KA Trafiktillväxt -12% 
Klimatscenario

Ej angett

Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet

Beräknade effekter

Klimat Försumbart

Hälsa Försumbart

Landskap

Ej beräknade effekter

547

521

Liten trafikomfördelning och en vanlig åtgärd med relativt bra 
effektsamband gör att kvaliteten på på den samhällsekonomiska 
kalkylen bedöms vara hög. Eftersom åtgärden följer befintlig 
sträckning bedöms intrånget bli begränsat och kalkylen omfatta 
ganska stor del av effekterna.

-

242

547

Ej relevant

Nettonuvärde

Övrigt Försumbart

Samhällsekonomisk 
investeringskostnad

Nettonu-
värdeskvot

Netto-nuvärde Kvalitetsbedömning

2,02

1,76

Sammanvägning av ej värderbara effekter

Huvudanalys

Negativt

KA högre invkostnad

KA CO2 3,50 kr/kg

Växjö

NeutraltNeutralt

Åtgärds-
specifik så 
som     t ex 
inkomst-
grupp

Trafikslag

Ej relevantRegionalt

Närings-
gren

Försumbart

Lokalt/ 
Regionalt/ 
Nationellt/I
nter-
nationellt

Störst nytta/ 
fördel

(störst) negativ 
nytta/ nackdel

Fördelnings-
aspekt

Ej relevant

Län

Kronoberg Kunskap 
saknas Bil

NeutraltNeutraltNeutralt
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Tabell 2 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Bedömning

Resenärer

3.
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ö
rd
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in
g

sa
n

al
ys

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

KommunKön

Män

Neutralt

Ålders-
grupp

Vuxna: 18-
65 år

Neutralt

Kommentar till fördelningstabellen

Åtgärden gynnar biltrafik och förbättrade pendlingsmöjligheter.

Försumbart

Godstransporter

Drift och underhåll -29 Försumbart

Marginell påverkan

Effekten fångas i den samhällsekonomiska 
kalkylen

Effekten fångas i den samhällsekonomiska 
kalkylen

Persontransp.ftg Försumbart

Trafiksäkerhet

324

15

Kortfattad beskrivning och bedömning

Effekten fångas i den samhällsekonomiska 
kalkylen

Ökat intrång och barriär p g a breddning och 
viltstängsel.   
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Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2019-01-16 Samlad Effektbedömning

Döda & svårt skadade

Landskap

Trafiksäkerhet

Medborgarnas resor
Tillförlitlighet
Tryggt & bekvämt
Tillförlitlighet
Nöjdhet & kvalitet
Pendling
Tillgänglighet storstad
Interregionalt
Jämställdhet transport
Lika möjlighet
Kollektivtrafiknätet

Landskap
Biologisk mångfald, växtliv, djurliv
Forn- och Kulturlämningar, Annat 
kulturarv, Bebyggelse

Positivt bidrag

Inget bidrag
Inget bidrag

Positivt bidrag

Inget bidrag

Åtgärden bedöms samhällsekonomiskt lönsam med ökad trafiksäkerhet och minskade restider. Åtgärderna 
påverkar inga naturvärden men kan påverka riksintresse för kulturmiljö. Ökad framkomlighet med ökad hastighet 
ger ökade utsläpp av klimatgaser.

Gång & cykel, andel
Kollektivtrafik, andel

Negativt bidrag
Negativt bidrag

Positivt bidrag

Positivt bidrag

Negativt bidrag

Luft
Vatten
Mark

Positivt bidrag
Inget bidrag

Bidrag till 
HÄNSYNSMÅLET

Kollektivtrafik, gång och cykel

Positivt bidrag
Positivt bidrag

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Mängd person- och lastbilstrafik
Energi per fordonskilometer
Energi bygg, drift, underhåll

Klimat

Hälsa

Människors hälsa
Befolkning

Positivt&Negativt

Negativt bidrag

Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt/ länder

Jämställdhet

Funktionshindrade

Barn och unga

Negativt bidrag

Inget bidrag
Inget bidrag
Inget bidrag

4
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Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter

Eva-kalkylen ger att åtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma och de övriga effekterna bedöms inte vara 
tillräckligt stora för att väga upp det.
Åtgärderna medför ökad klimatpåverkan till följd av högre hastighet och utsläpp under byggnation. Den 
föreslagna sträckningen påverkar inga utpekade ekologiska värden men kan medföra intrång i landskapet och 
ökad barriäreffekt för djurliv.
Åtgärden uppvisar positiv samhällsekonomisk lönsamhet och bidrar till ökad framkomlighet i en region relativt 
långt från storstadsregionerna.
Ökad trafiksäkerhet bidrar på ett positivt sätt till social hållbarhet. 

Inget bidrag

Inget bidrag

Inget bidrag
Positivt bidrag
Inget bidrag

Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning

Bidrag till 
FUNKTIONSMÅLET

Skolväg
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4.2 Kontaktperson SEB:

Chris Thórisson, projektledare Trafikverket, 010-124 16 50

5.2 Godkänd av:

2018-12-20; Peo Nordlöf, tf Avdelningschef Expertcenter, Trafikverket

6.1 Samlad effektbedömning kvalitetsgranskad av enheten för Strategisk planering:

2019-01-15; Abel Tefera Strategisk planerare, Trafikverket

6.2 Godkänd av:

2019-01-16; Håkan Persson, Enhetschef Strategisk planering, Trafikverket

4.3 SEB-ansvarig:

Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37

Objektnummer: VSO069, Ärendenummer: TRV 2018/29831
Kontaktperson: Chris Thórisson, projektledare Trafikverket, 010-124 16 50
Skede: Plan inför granskning
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2019-01-16 Samlad Effektbedömning

5.1 Samhällsekonomisk kalkyl kvalitetsgranskad av enheten för Samhällsekonomi och 
trafikprognoser:

2018-12-20, Camilla Granholm, Samhällsekonom, Trafikverket

4.1 Skickad till kvalitetsgranskning:

2018-06-19

5  Process, Bilagor & Referenser

2. Upprättare av preliminära förslag på texter och bedömningar: 

Process för denna Samlade effektbedömning:

3. Expertgrupp som granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar:

2018-06-07, Gabriel Rye-Danjelsen, Sweco, gabriel.rye-danjelsen@sweco.se

Ingen regional expertgrupp har granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar. Regional 

granskning och godkännande av slutliga bedömningar är gjorda 2018-06-19 av Niklas Alvaeus, 

Trafikverket

1. Samhällsekonomisk kalkyl genomförd av:

2018-11-28, Gabriel Rye-Danjelsen, Sweco, gabriel.rye-danjelsen@sweco.se

7. Status:

Granskad och godkänd av Trafikverket

Samlad effektbedömning v 1.17
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Objektnummer: VSO069, Ärendenummer: TRV 2018/29831
Kontaktperson: Chris Thórisson, projektledare Trafikverket, 010-124 16 50
Skede: Plan inför granskning
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2019-01-16 Samlad Effektbedömning

Bilaga 1: Introduktion till Samlad effektbedömning

Trafikverket, 2016-04-01. Inledande information om Samlad effektbedömning

a) Chris Thórisson, Murisa Catak, Trafikverket, 2018-11-13. VSO069_FKS_Huseby-Marklanda

b) Gabriel Rye-Danjelsen, 2018-11-28, VSO069_indexomr_invkostnad_181006

c) Gabriel Rye-Danjelsen, 2018-11-28, VSO069_indexomr_invkostnad_hog_181006.

Bilaga 3: Klimatkalkyl

Hanna Frisk, 2018-04-04. VSO069_Klimatkalkyl 180404

Bilaga 2: Kostnadsunderlag två delar

Noteringar om mellanliggande versioner inom aktuellt skede:

Bilagor och referenser

Bilaga 5: EVA-resultat

Gabriel Rye-Danjelsen, 2018-11-28, vso069_rv_23_huseby_-_marklanda_eva_resultatrapport

Bilaga 6: Beräknimg

Gabriel Rye-Danjelsen, 2018-05-31, VSO069_ATK-justering

Bilaga 4: Arbets-PM

Gabriel Rye-Danjelsen, 2018-11-28, VSO069_Arbetspm_181128

Referens 1, Miljökonsekvensbeskrivning

Ej upprättat

Namn, datum Notering

TMALL 0370 v 2.0 Samlad effektbedömning Sida 5 av 5 SEB version 1.17 (Grundmall)
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Samlad effektbedömning, SEB 
 

 

För Rv 23 Trafikplats Räppe är ännu inte klar. 
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Objektnummer: VSY1879 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2018/41187
Kontaktperson: Gäderlund Anna, IVsy2, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-20

Samlad effektbedömning

Lv 941 Lillagården - Stenbrohult

Nuläge och brister:
Vägen trafikeras bland annat av virkestransporter. Den begränsade vägbredden gör att möte mellan två fordon, särskilt mellan
lastbilar, är problematiskt. Vid de smalaste delarna måste de mötande sakta ner och använda vägens ytterkanter. Vid flera tillfällen har
då något fordon kommit för långt ut. Delar av sträckan bärighetsförstärktes 2010-2011. Då gjordes även partiell breddning till 6,5 meter
genom byggande av 13 långa mötesplatser med en sammanlagd längd av ca 4 km. Resterande del av vägen har en bredd på 5 m.

Väglängd: 11,2

Vägstandard: Vanlig väg, 4,8-6,5 m, 70 km/h

Vägtrafik (fordon per dygn): 190 f/d varav 20 % lastbilar (2016)
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Åtgärdens syfte:
Minska risken för avåkningar och förbättra framkomligheten för framförallt lastbilstrafiken.

Förslag till åtgärd:
Kostnaden är 54,72 mnkr i prisnivå 2019-06
Vägen breddas i sin helhet till 6,5 m. Detta bedöms medföra att 25 lb/d flyttar från lv 930/949 till lv 941.

Väglängd (km): 11,2

Vägstandard: Vanlig väg, 6,5 m, 70 km/h

Vägtrafik: 220 f/d varav 30 % lastbilar (2016). Trafikprognosen är osäker, känslighetsanalyser är
gjorda.
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Objektnummer: VSY1879 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2018/41187
Kontaktperson: Gäderlund Anna, IVsy2, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-20

Samlad effektbedömning
Tabell 2 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Effekt

Beräknad Ej beräknad

Nuvärde
(mnkr)

Bedömning Beskrivning

Resenärer 0 Försumbart Ingår i samhällsekonomisk kalkyl.

Godstransporter 53 Försumbart Ingår i samhällsekonomisk kalkyl.

Persontransportföretag - Försumbart Ingen kollektivtrafik på sträckan.
Persontransporter påverkas marginellt.

Trafiksäkerhet 30 Försumbart Ingår i samhällsekonomisk kalkyl.

Klimat 2 Försumbart Ingår i samhällsekonomisk kalkyl.

Hälsa 0 Försumbart Ingår i samhällsekonomisk kalkyl.

Landskap - Negativt Ökat intrång.

Övriga externa effekter - Försumbart Ej relevant

Budgeteffekter - Försumbart Ej relevant

Inbesparade JA-kostnader - Försumbart Ej relevant

Drift, underhålls- och
reinvesteringskostnader under livslängd

2 Försumbart Ingår i samhällsekonomisk kalkyl

Samhällsekonomisk investeringskostnad 71

Nettonuvärde Sammanvägning av ej värderbara effekter

17 Negativt

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning

Huvudanalys 0,25 17 Förutsatt trafikomfördelningen bedöms
effektberäkningen vara relativt bra och omfatta större
delen av effekterna. Osäkerheten är dock stor vad gäller
trafikomfördelningen. Både vad gäller hur stort flöde som
påverkas och vilka vägar trafiken tar idag. Viss osäkerhet
finns även om trafiksäkerhetseffekten av breddningen.

KA högre invkostnad < 0 -4

KA Trafiktillväxt 0% - - Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet

Trafiktillväxt +50% - - Osäkerheten vad gäller trafikomfördelningen är stor och
avgörande för lönsamheten. De ej beräknade effekterna
bedöms sammantaget vara negativa men relativt små.KA1 < 0 -43

KA2 1,13 76

Sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet Osäker lönsamhet
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Objektnummer: VSY1879 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2018/41187
Kontaktperson: Gäderlund Anna, IVsy2, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-20

Samlad effektbedömning
Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Fördelningsaspekt Störst nytta/fördel Störst negativ nytta/nackdel

Kön Män Neutralt

Lokalt/regionalt/nationellt/internationellt Regionalt Neutralt

Län Kalmar Neutralt

Kommun Uppvidinge Neutralt

Näringsgren Rundvirke till sågverk Neutralt

Trafikslag Gods-väg Neutralt

Åldersgrupp Vuxna: 18-65 år Neutralt

- Ej bedömt Ej bedömt

Kommentar till fördelningstabellen
Framförallt skogsindustrins vägtransporter på får nytta av åtgärden.
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Objektnummer: VSY1879 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2018/41187
Kontaktperson: Gäderlund Anna, IVsy2, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-20

Samlad effektbedömning
Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET

Medborgarnas resor Tillförlitlighet Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag

Näringslivets transporter Tillförlitlighet Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag

Tillgänglighet regionalt/länder Pendling Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad Inget bidrag

Interregionalt Positivt bidrag

Jämställdhet Jämställdhet transport Inget bidrag

Lika möjlighet Inget bidrag

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Inget bidrag

Barn och unga Skolväg Inget bidrag

Kollektivtrafik, gång och cykel Gång & cykel, andel Positivt bidrag

Kollektivtrafik, andel Inget bidrag

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET

Klimat Mängd person- och lastbilstrafik Positivt bidrag

Energi per fordonskilometer Positivt bidrag

Energi bygg, drift, underhåll Negativt bidrag

Hälsa Människors hälsa Positivt bidrag

Befolkning Positivt bidrag

Luft Positivt bidrag

Vatten Positivt bidrag

Mark Inget bidrag

Landskap Landskap Negativt bidrag

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Negativt bidrag

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse Negativt bidrag

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter
Förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet men ökat intrång.

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet. Hur bidrar åtgärden till detta mål:
Osäkerheten vad gäller trafikomfördelningen är stor och avgörande för lönsamheten. De ej beräknade effekterna bedöms
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sammantaget vara negativa men relativt små.

Ökat intrång till följd av breddning men minskat trafikarbete ger lägre koldioxidutsläpp.

Förbättrad tillgänglighet för skogsindustrin bidrar till den regionala utvecklingen i ett glesbygdsområde.

Olycksrisken minskar och möjligheten för oskyddade att färdas längs vägen förbättras.
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Objektnummer: VSY1879 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2018/41187
Kontaktperson: Gäderlund Anna, IVsy2, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-20

Samlad effektbedömning
Bilagor och referenser

Bilagor

AKK

2a Kostnadskalkyl

2b Indexomräkning kostnad

2c Förutsättningar kostnadskalkyl

Klimatkalkyl

3a Klimatkalkyl

3b Underlag klimatkalkyl

SEA

4 Arbets-PM EVA

5a SEK-importkälla

5b EVA resultatfil känslighetsanalys 1

5c EVA resultatfil känslighetsanalys 2

5d EVA-fil huvudanalys

5e EVA-fil känslighetsanalys 1

5f EVA-fil känslighetsanalys 2

5g SEK-importkälla HA, justering

5h SEK-importkälla KA1, justering

5i SEK-importkälla KA2, justering

6 Justering EVA-kalkyl

Referenser

Beteckning Beskrivning

Referens 1 Trafikverket 2018. Åtgärdsvalsstudie Länsväg 941 Kronobergs län (utkast 2018-12-17)

SEB-ID, ursprunglig SEB Systemid: 1deb546d-de6a-4134-8260-be076344a08d

System-ID, nummer för identifikation i databas: 7943e5e7-ced6-4c63-a1f4-633f0a06fa76

Utskriftsdatum : 2021-06-20
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Objektnummer: VSY1872 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Olsson Jakob, PLsyå, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-09-03

Samlad effektbedömning

Lv 834 Hovmantorp, korsning jvg

Nuläge och brister:
Väg 834 går igenom centrala Hovmantorp och korsar järnvägen i plan strax öster om stationen. Vägen är viktig, då den utgör enda
förbindelsen mellan södra och centrala Hovmantorp samt väg 25. 

Korsningen med järnvägen är en betydande barriär i samhället. Den högt trafikerade Kust- till kustbanan med många bomfällningar
ger framkomlighetsproblem. Trafiken på vägen förväntas även öka till följd av exploatering i södra delen. Det finns risk för spårspring
särskilt vid långa bomfällningstider t ex vid oplanerade tågmöten som blockerar bommarna.

Väglängd: 0,8

Vägstandard: Vanlig väg, 9 m, 40 km/h

Vägtrafik (fordon per dygn): 1 030 f/d, 2% lastbilar (2017)
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Åtgärdens syfte:
Förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikslag.

Förslag till åtgärd:
Kostnaden är 69,34 mnkr i prisnivå 2019-06
Väg 834 får ny sträckning på en ny bro över järnvägen och ansluts direkt till befintlig väg (Storgatan) i söder och via Järnvägsgatan och
Fabriksgatan i norr. Gång- och cykelmöjlighet ges på den nya bron samt en planskild järnvägsövergång i ett mer stationsnära läge.

Väglängd (km): 0,6

Vägstandard: Vanlig väg, 8 m, 40 km/h

Vägtrafik: 1 030 f/d, 2% lastbilar (2017)
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Objektnummer: VSY1872 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Olsson Jakob, PLsyå, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-09-03

Samlad effektbedömning
Tabell 2 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Effekt

Beräknad Ej beräknad

Nuvärde
(mnkr)

Bedömning Beskrivning

Resenärer -15 Försumbart Tågen på sträckan påverkas postivit av minskad risk för
problem med bomanläggningen och spårspring.

Godstransporter -2 Försumbart Tågen på sträckan påverkas postivit av minskad risk för
problem med bomanläggningen och spårspring

Persontransportföretag - Försumbart -

Trafiksäkerhet -15 Positivt Positiv effekt för gång- och cykeltrafikanter då delar av
åtgärden innebär flytt från blandtrafik till friliggande gång-

och cykelbana.

Klimat -1 Försumbart -

Hälsa -2 Försumbart -

Landskap - Negativt Ökat intrång i miljön i området

Övriga externa effekter - Försumbart -

Budgeteffekter - Försumbart -

Inbesparade JA-kostnader - Försumbart -

Drift, underhålls- och
reinvesteringskostnader under
livslängd

-2 Försumbart -

Samhällsekonomisk
investeringskostnad

90

Nettonuvärde Sammanvägning av ej värderbara effekter

-126 Positivt

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning

Huvudanalys < 0 -126 Effekterna har beräknats med EVA och
plankorsningsmodellen. De negativa resultaten kan delvis
kopplas till att körsträckan ökar och att antalet
korsningar blir fler. Osäkerheter i trafikomfördelningen
kan ha stor påverkan på resultatet. Åtgärdens effekt för
tågen på kust-till-kust-banan har endast bedöms
översiktligt i form av restid för resenärer och godståg.

KA högre invkostnad < 0 -153

KA Trafiktillväxt 0% - - Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet

Trafiktillväxt +50% - - Åtgärden bedöms som olönsam då NNK är negativt.

Sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet Olönsam
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Objektnummer: VSY1872 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Olsson Jakob, PLsyå, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-09-03

Samlad effektbedömning
Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Fördelningsaspekt Störst nytta/fördel Störst negativ nytta/nackdel

Kön Neutralt Neutralt

Lokalt/regionalt/nationellt/internationellt Lokalt Neutralt

Län Kronoberg Neutralt

Kommun Lessebo Neutralt

Näringsgren Neutralt Neutralt

Trafikslag Fordonstrafik Neutralt

Åldersgrupp Unga vuxna: 18-25 år Neutralt

- Ej bedömt Ej bedömt

Kommentar till fördelningstabellen
Det är främst lokal trafik i Hovmantorp som gynnas av åtgärden.
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Objektnummer: VSY1872 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Olsson Jakob, PLsyå, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-09-03

Samlad effektbedömning
Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET

Medborgarnas resor Tillförlitlighet Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag

Näringslivets transporter Tillförlitlighet Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag

Tillgänglighet regionalt/länder Pendling Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad Inget bidrag

Interregionalt Inget bidrag

Jämställdhet Jämställdhet transport Inget bidrag

Lika möjlighet Inget bidrag

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Inget bidrag

Barn och unga Skolväg Positivt bidrag

Kollektivtrafik, gång och cykel Gång & cykel, andel Positivt bidrag

Kollektivtrafik, andel Inget bidrag

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET

Klimat Mängd person- och lastbilstrafik Negativt bidrag

Energi per fordonskilometer Inget bidrag

Energi bygg, drift, underhåll Negativt bidrag

Hälsa Människors hälsa Inget bidrag

Befolkning Positivt bidrag

Luft Negativt bidrag

Vatten Inget bidrag

Mark Positivt bidrag

Landskap Landskap Negativt bidrag

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Negativt bidrag

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse Inget bidrag

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter
Målkonflikt uppstår mellan påverkan på stadasmiljö och minskad restidsosäkerhet. 
Åtgärden leder till ökad klimatpåverkan genom att körsträckan ökar. Samtidigt minskar behovet av tomgångskörning vid
bomfällning.

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
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för medborgarna och näringslivet i hela landet. Hur bidrar åtgärden till detta mål:
Åtgärden bedöms som olönsam då NNK är negativt.

Åtgärden leder till ökad kilmatpåverkan genom att körsträckan ökar. Samtidigt minskar behovet av tomgångskörning vid
bomfällning. 
Åtgärden ökar ingreppet i landskapet.

På grund av längre körsträcka ger åtgärden ett negativt NNK. Samtidigt bidrar också åtgärden till regional utveckling genom
minskad barriär i samhället och minskad restidsosäkerhet.

Åtgärden bidrar till ökad trafiksäkerhet i samband med passagen av järnvägen. Åtgärden bedöms kunna ge ett positivt bidrag till
social hållbarhet genom att gång- och cykel gynnas samt minskad barriär i samhället. På så sätt ökar tryggheten för grupper i
samhället utan bil.
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Objektnummer: VSY1872 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Olsson Jakob, PLsyå, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-09-03

Samlad effektbedömning
Bilagor och referenser

Bilagor

AKK

Bilaga 2a GKI

Bilaga 2b Indexomräkning

Klimatkalkyl

Bilaga 3 Klimatkalkyl

SEA

Bilaga 1a Omräkning av nyttor

Bilaga 1b PM omräkning av nyttor

Bilaga 1c Resultatrapport från EVA

Bilaga 4 ArbetsPM

Bilaga 5 JSON

Bilaga 6 Trafikomfördelning

Bilaga 7 Plankorsningsmodellen

Referenser
Saknas

System-ID, nummer för identifikation i databas: 66ee4c3b-832e-4dd7-967d-56a8639971fd

Utskriftsdatum : 2021-09-03

Samlad effektbedömning Sida 7 av 7

Bilaga 2

543



Samlad effektbedömning, SEB 
 

 

För RV 27 Etapp 2 Tegnaby‐Skir Inkl. Förbi Bramstorp och tpl. till S Länken 

är ännu inte klar. 

 

Det finns en äldre version från 2017 som bedömer hela sträckan Rv 27 Säljeryd 

– Växjö. 
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Förord 

Region Kronoberg har under våren 2021 arbetat med en ny länsplan för regional 

transportinfrastruktur 2022–2033. Trivector Traffic AB anlitades under våren 

2021 för att genomföra en strategisk miljöbedömning och hållbarhetsbedömning 

av länsplanen. Bedömningen redovisas i detta dokument. Den strategiska miljö-

bedömningen omfattar en miljökonsekvensbeskrivning som uppfyller kraven i 

miljöbalken. I hållbarhetsbedömningen inkluderas också en social konsekvensa-

nalys inklusive barnrättsperspektiv och en enkel prövning av barnets bästa. 

Från Trivectors sida har Björn Wendle varit projektledare. I arbetet har Hanna 

Wennberg varit kvalitetsansvarig. Övriga medverkande i uppdraget har varit Oli-

via Dahlholm, Kristen Koehler och Kristoffer Levin. Huvudsakliga kontaktper-

soner för Region Kronoberg har varit Per Hansson, Camilla Ottosson och Elsa 

Anderman, men även ytterligare tjänstepersoner har varit involverade och kon-

sulterade i hållbarhetsbedömningen. 

Lund, 7 september 2021 
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1. Inledning 

Region Kronoberg ansvarar för att ta fram en ny länsplan för regional transport-

infrastruktur 2022–2033. En strategisk miljöbedömning och hållbarhetsbedöm-

ning ska genomföras av länsplanen och redovisas i detta dokument. Den strate-

giska miljöbedömningen omfattar en miljökonsekvensbeskrivning som uppfyller 

kraven i miljöbalken. I hållbarhetsbedömningen inkluderas också sociala konse-

kvenser inklusive barnrättsperspektiv och en enkel prövning av barnets bästa. 

1.1 Länsplan för regional infrastrukturplanering 

Den långsiktiga statliga planeringen av infrastruktur i Sverige sker genom nat-

ionell plan för transportinfrastruktur samt länsplaner för regional transportinfra-

struktur (hädanefter: länsplan). De långsiktiga planerna gäller för 12 år, men re-

videras vart fjärde. De nya planer som nu tas fram kommer att gälla för perioden 

2022–2033. 

Varje region i Sverige ansvarar för att ta fram länsplan. I Kronobergs län är det 

Region Kronoberg som är länsplaneupprättare. Länsplanerna hanterar investe-

ringar på statliga regionala vägar samt statlig medfinansiering till investeringar 

på kommunala vägar. Investeringarna delas in större vägombyggnader, kollek-

tivtrafik, trafiksäkerhet och miljö samt gång- och cykelvägar. Kollektivtrafikåt-

gärder planeras tillsammans med varje läns regionala kollektivtrafikmyndighet. 

Länsplanens investeringsmedel kan också användas för samfinansiering till ob-

jekt i nationell plan. Vad som kan ingå i en länsplan styrs av Förordning 

(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.1 

Nationella planen omfattar investeringar på nationella vägar (Europavägar) och 

järnvägsnätet samt drift- och underhåll på det statliga väg- och järnvägsnätet.  

1.2 Strategisk miljöbedömning 

En strategisk miljöbedömning ska genomföras om en plan antas medföra bety-

dande miljöpåverkan. En länstransplan innebär alltid en betydande miljöpåver-

kan enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och miljö-

bedömningar. Den ska resultera i en miljökonsekvensbeskrivning av det planför-

slag som tas fram och ska genomföras så att lagkraven enligt 6 kap miljöbalken2 

uppfylls. Syftet är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så 

att en hållbar utveckling främjas. 

 
1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1997263-om-
lansplaner-for-regional_sfs-1997-263  
2 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-
1998-808  
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I miljöbalken 6 kap. 2 § finns en uppräkning av olika delar av miljön som miljö-

effekter kan uppstå på och dessa delar av miljön brukar kallas miljöaspekter. 

 
6 kap. 2 § miljöbalken: Med miljöeffekter avses i detta kapitel direkta eller indirekta effekter 
som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte ku-
mulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på 
1. befolkning och människors hälsa, 
2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt, 
3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö, 
4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, 
5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller  
6. andra delar av miljön. Lag (2017:955) 
 

 

Andemeningen i de lagkrav som finns är att den strategiska bedömningen ska 

påverka innehållet i planen. Bedömningar av betydande miljöpåverkan bör göras 

tidigt i processen, när det finns alternativa inriktningar till planförslag framtagna. 

Detta för att bedömningarna ska kunna vara en del av beslutsunderlaget och 

vägas mot andra mål. 

 
Strategisk miljöbedömning av länsplaner  
innebär följande moment: 
 
Avgränsningssamråd. Avgränsning av MKB 
skickas till berörda remissinstanser. Formellt 
samrådsmöte med berörd Länsstyrelse. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram som 
biläggs det planförslag som går ut på remiss.  
 
Beaktande av remissvar. Hänsyn ska tas till 
miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna 
synpunkter innan planen antas.  
 
Planrevidering. Om länsplanen uppdateras in-
för redovisning till regeringen eller slutlig fast-
ställelse ska också miljökonsekvensbeskriv-
ningen uppdateras. 
 
Särskild sammanfattning. När det slutliga plan-
förslaget antas ska en särskild sammanfatt-
ning tas fram som beskriver: 
1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen 

eller programmet, 
2. hur hänsyn har tagits till miljökonsekvens-

beskrivningen och inkomna synpunkter, 
3. skälen för att planen eller programmet har 

antagits i stället för de alternativ som över-
vägts och 

4. vilka åtgärder som planeras för att övervaka 
och följa upp den betydande miljöpåverkan 
som genomförandet av planen eller pro-
grammet medför. Lag (2017:955) 

 

 
Miljökonsekvensbeskrivningen  
ska innehålla: 
 
• Sammanfattning av planens innehåll. 

• Identifiering, beskrivning och bedömning av 
rimliga alternativ. 

• Nollalternativ (miljöns sannolika utveckling 
om planen eller programmet inte genom-
förs). 

• Nulägesbeskrivning (miljöförhållandena i de 
områden som kan antas komma att påver-
kas betydligt och befintliga miljöproblem 
som är relevanta för planen eller program-
met. 

• Identifiering, beskrivning och bedömning av 
de betydande miljöeffekter som genomfö-
randet av planen kan antas medföra. 

• Beskrivning av åtgärder som planeras för 
att förebygga, hindra, motverka eller av-
hjälpa betydande negativa miljöeffekter. 

• Sammanfattning av de överväganden som 
har gjorts bakom val av alternativ. 

• Redogörelse för de åtgärder som planeras 
för uppföljning och övervakning av den be-
tydande miljöpåverkan som genomförandet 
av planen medför. 

• Sammanfattning av punkterna ovan. 
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1.3 Regionens hållbarhetsverktyg 

Region Kronberg har arbetat fram olika verktyg för att beakta och hantera olika 

hållbarhetsaspekter inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet och trans-

portplaneringen. I den hållbarhetsbedömning som gjorts för länsplanen har tre 

verktyg varit en utgångspunkt: hållbarhetssäkringsverktyget, social konsekvens-

analys i regional transportplanering samt barnrättsbaserat beslutsunderlag. Ne-

dan presenteras regionens verktyg översiktligt. I avsnitt 2.3 finns mer detaljerad 

information om hur hållbarhetsbedömningen genomförts. 

Hållbarhetssäkringsverktyget 

Enligt den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 ska hållbarhet 

genomsyra alla led i det regionala utvecklingsarbetet. Kronoberg har ett 

övergripande angreppssätt för sitt hållbarhetsarbete, en hållbarhetssäkring, som 

syftar till att lyfta, diskutera och bedöma hållbarhetsfrågor i en tidig fas. 

Säkringen består av fyra delar, som avslutas med en samlad bedömning: A: 

Görna Kronobergsäkring, B: Hållbarhetsanalys, C: Hållbarhetsnycklar och D: 

Åtgärder och indikatorer, se Figur 1-1.3  

 

Figur 1-1 Hållbarhetssäkring enligt Regin Kronobergs modell. 

Social konsekvensanalys i regional transportplanering 

Det finns inga lagkrav på att göra social konsekvensanalys (SKA) av planer 

såsom det finns för miljöbedömning. Numera efterfrågas dock alltmer en 

belysning av de sociala konsekvenserna av åtgärder och planer i nationell och 

regional infrastrukturplanering. 

Det centrala i en social konsekvensanalys är att bidra till att transportplaneringen 

kan tillgodose olika befolkningsgruppers förutsättningar och värderingar. Det är 

viktigt att ställa frågor såsom: Vem får del av samhällets investeringar? Vem 

gynnas respektive missgynnas av åtgärderna i planen? Vilka sociala positiva och 

negativa sociala konsekvenser bidrar vi till? Hur kan vi bidra till att utjämna 

skillnader mellan grupper? Det finns en betydande potential att genom åtgärder 

i transportsystemet påverka social hållbarhet. 

 
3 https://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/arbetsmetod/hallbarhetssakring  
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Den sociala konsekvensanalysen för länsplanen är strukturerad enligt en modell 

som Region Kronoberg utvecklat tillsammans med Trivector och White Arkitek-

ter.4 Denna SKA-modell bygger på liknande tillvägagångssätt och aspekter som 

modeller för social konsekvensanalys som flera av de större kommunerna tilläm-

par, men är anpassad för regional transportplanering. Metodiken för den sociala 

konsekvensanalysen följer i stort sett hållbarhetssäkringens metodik. 

Enligt SKA-modellen genomförs en social konsekvensanalys i sex steg: (1) be-

hovsbedömning, (2) nulägesbeskrivning, (3) sociala knäckfrågor, (4) sociala 

nycklar, (5) konsekvensbedömning och (6) kompletteringar. De olika stegen ut-

går från fyra sociala aspekter: 

 Inkluderande – Ledord: Makt och delaktighet 

 Sammanhållen – Ledord: Sociala och rumsliga samband 

 Tillgänglig – Ledord: Vardagsliv och räckvidd 

 Hälsofrämjande – Ledord: Hälsa, trygghet och säkerhet 

En behovsbedömning (steg 1) genomförs i uppstarten av SKA-processen och ska 

kort dokumentera omfattning, ansvarsfördelning, ramar och bakgrund. Avstamp 

görs också genom nulägesbeskrivningen (steg 2) för att identifiera sociala knäck-

frågor (steg 3), det vill säga sociala utmaningar som regionen har och som kan 

påverkas genom länsplanen. Sociala nycklar blir då de mål som länsplanen ska 

arbeta i riktning mot för att hantera knäckfrågorna (steg 4). Olika geografiska 

analyser görs i GIS för att ytterligare belysa nuläget och för att utgöra underlag 

för den konsekvensbedömning av åtgärderna i länsplanen som görs (steg 5). Kon-

sekvensanalysen görs för såväl namngivna objekt som för åtgärder i potter med 

utgångspunkt i bedömningskriterier som svarar mot de olika sociala aspekterna 

med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv (utifrån kön, ålder, funktionsför-

måga, socioekonomi och etnicitet). Slutligen görs en jämförande analys av alter-

nativen utifrån de sociala konsekvenserna och slutsatser dras. Behov av eventu-

ella kompletterande åtgärder identifieras (steg 6). 

Inom ramen för bedömning av de sociala konsekvenserna vävs även en analys in 

av tre olika perspektiv i enlighet med Kronobergs SKA-modell: 

 Befolkningsperspektivet beskriver vilka som kan komma att beröras av 

en åtgärd och ska hanteras eftersom effekterna av resultat blir olika bero-

ende på vem vi är som person. Detta perspektiv hanteras genom att be-

dömningar görs utifrån vilka befolkningsgrupper som nås av åtgärder med 

fokus på grupper utifrån kön, ålder, funktionsförmåga och socioekono-

miska förutsättningar. 

 Geografiska perspektivet beskriver strukturen i regionens olika delar ef-

tersom detta skiljer sig och ger olika förutsättningar beroende på var man 

bor, arbetar eller har sin fritid. Detta perspektiv hanteras genom att be-

dömningar görs utifrån vilka geografiska socioekonomiska områden i reg-

ion som nås av åtgärder samt i vilket utsträckning kvinnodomine-

rade/mansdominerade arbetsplatser respektive barns målpunkter nås. 

 Mobilitetsperspektivet beaktar vilka färdsätt och trafikantgrupper som 

gynnas av en åtgärd och är relevant eftersom vi förflyttar oss och har 

 
4 https://www.regionkronoberg.se/contentassets/82e2a25c02d440d6bc0580a7cd8a104d/ska-i-regional-trans-
portplanering.pdf 
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möjlighet att förflytta oss på olika sätt. Detta perspektiv hanteras genom 

att bedömningar görs utifrån kriterier för hur åtgärderna gynnar olika 

gruppers resande och tillgänglighets- och mobilitetsförutsättningar. Det 

kan handla om åtgärderna gynnas bilresande, kollektivtrafik eller gång 

och cykel.  

Barnrättsbaserat beslutsunderlag 

Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020 och gäller för alla verksamheter 

inom Region Kronoberg. Ett av de tydligaste kraven i barnkonventionen gäller 

artikel 3 om barnets bästa: ”Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand 

beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.” Vid beslut i nämnder, regionsty-

relsen och regionfullmäktige som påtagligt och direkt rör barn, samt vid verk-

samhetsförändringar som rör barn, ska en prövning av barnets bästa göras och 

dokumenteras. Region Kronoberg ska ta fram barnrättsbaserade beslutsunderlag 

(BARBBU) vid beslut som påverkar barn och unga. Regionen använder tre ni-

våer av prövningar av barnets bästa: (1) Enkel prövning av barnets bästa, (2) 

Prövning av barnets bästa och (3) Fördjupad prövning av barnets bästa.5  

Barnrättsperspektivet är integrerat i hållbarhetsbedömningen genom att de be-

dömningskriterier som tillämpas även avser hur barn påverkas av åtgärderna i 

länsplanen (se avsnitt 2.3 för mer information en bedömningskriterier). Denna 

rapport presenterar en samlad bedömning av sociala konsekvenser för barn, äldre 

och personer med funktionsnedsättning. Därutöver återfinns en ifylld mall för 

enkel prövning av barnets bästa i bilaga 3. 

1.4 Genomförande av hållbarhetsbedömning för länsplanen 

Den pågående revideringsomgången styrs av infrastrukturproposition och rege-

ringens direktiv från den 23 juni 2021. Samtliga län ska redovisa sin länsplan för 

regeringen senast 30 april 2022. Dessförinnan ska planerna ha remitterats och 

reviderats utifrån inkomna remissvar. I samband med att länsplan skickas på re-

miss kommer miljökonsekvensbeskrivningen av planen att vara ute på samråd. 

Trafikverket ansvarar för att ta fram ett förslag till nationell plan. Den redovisas 

till regeringen 30 november 2021 och sänds ut på remiss. Remissyttrandena ska 

inkomma till regeringen senast 28 februari 2022. Regeringen tar därefter beslut 

om definitiva ramar för både länsplaner och nationell plan. 

Den strategiska miljöbedömningen löper parallellt och integrerat med framtagan-

det av en ny länsplan, vilket sammanfattas i nedanstående processbild.  

Den sociala konsekvensanalysen inklusive barnrättsperspektivet lyder inte under 

liknande formaliserad process. Där har regionens SKA-process strukturerat ar-

betet. Följande hållpunkter i processen kan noteras: 

 Startmöte den 2 juni 2021 – svarar mot SKA-processens steg 1 

 Workshop om nuläge, knäckfrågor och nycklar den 23 juni – svarar mot 

SKA-processens steg 2–4 

 
5 https://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/manskliga-rattigheter-och-barnets-rat-
tigheter/barnets-rattigheter/  

Bilaga 3

553

https://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/manskliga-rattigheter-och-barnets-rattigheter/barnets-rattigheter/
https://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/manskliga-rattigheter-och-barnets-rattigheter/barnets-rattigheter/


6 

 Trivector Traffic 

 

 Bedömningsworkshop den 24 augusti 2021 med diskussion om målkon-

flikter, knäckfrågor och kompletterande åtgärder– svarar mot SKA-pro-

cessens steg 5–6 

 

 

  

feb-april 2021

• Kommundialog i ett tidigt skede där frågställningar om följande områden  
ingått: övergripande hållbarhet, större investeringar, cykelvägar samt 
bidragsobjekt.

mars-juni-juli

• Dialogmöte och avgränsningssamråd där Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
samt kommunerna i Kronoberg, har haft möjlighet att yttra sig över 
avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen. Synpunkter från 
samrådet har dokumenterats i en remissbilaga och beaktats i den fortsätta 
processen. 

sep-nov 2021

• Remiss av länsplan för Kronoberg och i samband med detta också 
samråd av tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 

jan-feb 2022

• Yttranden över miljökonsekvensbeskrivningen sammanställs i en 
samrådsredogörelse. I denna framgår hur inkomna synpumkter har 
beaktats beaktas i revideringen av länsplan och 
miljökonsekvensbeskrivning.

30 april 2022

• En remitterad länsplan redovisas till regeringen.

hösten

2022

• Slutligt besked om ekonomiska ramar för planperioden 2022-2033 och 
fastställande av slutlig länsplan. En sammanfattande redogörelse tas fram 
som beskriver MKB-processen och hur miljöaspekterna har integrerats i 
planeringsprocessen.
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1.5 Läsanvisning 

I kapitel 1–2 beskrivs avgränsningen och bedömningsgrunderna för den strate-

giska miljöbedömningen och sociala konsekvensanalysen inklusive barnrättsper-

spektivet. En översikt ges för relevanta nationella och regionala mål.  

I kapitel 3 presenteras en nulägesbeskrivning utifrån de demografiska och socio-

ekonomiska förutsättningarna i regionen och om tillgänglighet, resande och mo-

bilitetsförutsättningar, trafik och infrastruktur samt för miljö och hälsa.  

I kapitel 4 presenteras samlade bedömningar av länsplanens betydande miljöpå-

verkan och sociala konsekvenser inklusive barnrättsperspektivet. 

I kapitel 5 finns en bedömning av det slutliga planförslaget. Länsplanens knäck-

frågor och nycklar när det gäller hållbarhet diskuteras liksom vilka målkonflikter 

som finns. Kapitlet ger också en beskrivning av åtgärder som planeras för att 

förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan liksom kom-

pletterande åtgärder för att hantera sociala konsekvenser. 
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2. Mål, avgränsning och bedömningsgrunder 

I detta kapitel redovisas mål som är styrande för hållbarhetsbedömningen. Med 

styrande mål menas att målen ligger till grund för de bedömningsgrunder som 

tagits fram (se nedan) och att det i hållbarhetsbedömningen redovisas om en åt-

gärd går i positiv respektive negativ riktning i förhållande till målen. I kapitlet 

redovisas också vilka avgränsningar som gjorts för hållbarhetsbedömningen. 

2.1 Styrande nationella och regionala mål 

I detta avsnitt beskrivs styrande nationella och regionala mål samlat, eftersom de 

i många fall är gemensamma för MKB och SKA. De mål som är styrande speci-

fikt för den strategiska miljöbedömningen har dessa markerats med en grön 

stjärna (). 

Agenda 2030 

Sverige har, liksom 192 andra länder, antagit FN-resolutionen Agenda 2030 för 

hållbar utveckling. Resolutionen syftar till att år 2030 uppnå en socialt, miljö-

mässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. En hållbar utveckling 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlig-

heter att tillfredsställa sina behov. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 

169 delmål som följs upp med indikatorer, se Figur 2-1 för en överblick för må-

len. Målen är universella, integrerade och odelbara.6  

 

Figur 2-1 Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. 

Transportsystemet kan enligt Trafikverket bidra till 11 av Agenda 2030-målen 

för ett håll-bart samhälle, vilka ä Mål 3 – God hälsa och välbefinnande, Mål 5 – 

Jämställdhet, Mål 7 – Hållbar energi för alla, Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor 

 
6 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/  
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och ekonomisk tillväxt, Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 

Mål 10 – Minskad ojämlikhet, Mål 11 – Hållbara städer och samhällen, Mål 12 

– Hållbar konsumtion och produktion, Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna, 

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald, Mål 16 – Fredliga och inklude-

rande samhällen och Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap. 

Transportpolitiska mål 

Sveriges transportpolitiska mål presenterades i propositionen "Mål för framti-

dens resor och transporter" (Prop. 2008/09:93) och antogs av Riksdagen 2009. 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och nä-

ringslivet i hela landet. Därutöver finns ett funktionsmål och ett hänsynmål:7 

 Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet 

med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 

landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot 

kvinnors respektive mäns transportbehov. 

 Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, 

bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvali-

tetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa. Preciseringar/etappmål till hän-

synsmålet är: 

 Etappmålet för klimat antogs av Riksdagen i juni 2017 inom ramen 

för prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Kli-

matlagen trädde i kraft i januari 2018. Förutom att etappmålet ingår 

som del i de transportpolitiska målen ingår etappmålet också i miljö-

målssystemet. Etappmålet innebär att växthusgasutsläppen från inri-

kes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70 pro-

cent senast 2030 jämfört med 2010. 

 Etappmålet för trafiksäkerhet antogs av Regeringen februari 2020. 

Etappmålet innebär att antalet omkomna till följd av trafikolyckor 

inom vägtrafiken, sjöfarten respektive luftfarten ska halveras till år 

2030. Antalet omkomna inom bantrafiken ska halveras till år 2030. 

Antalet allvarligt skadade inom respektive trafikslag ska till år 2030 

minska med minst 25 procent. 

Transportsystemet ska utvecklas mot det övergripande transportpolitiska målet. 

Funktions- och hänsynsmålen är jämbördiga. För att det övergripande transport-

politiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom 

ramen för hänsynsmålet. 

Det finns preciseringar av såväl funktionsmålet som hänsynsmålet. Trafikanalys 

har på uppdrag åt regeringen genomförts en översyn av preciseringarna.8 De nu-

varande preciseringarna för funktionsmålet är följande: 

 
7 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruk-
tur/  
8 https://www.trafa.se/uppdrag/transportpolitiska-mal/preciseringsoversynen/  
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 Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och 

bekvämlighet. 

 Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internat-

ionella konkurrenskraften.  

 Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige 

och övriga länder.  

 Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken med-

verkar till ett jämställt samhälle.  

 Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med 

funktionsnedsättning.  

 Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, 

och vistas i trafikmiljöer, ökar.  

 Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. 

Generationsmål / Miljökvalitetsmål  

Det transportpolitiska hänsynsmålet rörande miljö innebär att de transportpoli-

tiska målen pekar på och inkluderar även de sexton nationella miljökvalitetsmå-

len för Sverige9, som riksdagen antog hösten 2005. Miljökvalitetsmålen anger 

det tillstånd i den svenska miljön som anses nödvändigt för en hållbar utveckling. 

Miljökvalitetsmålen är: 

 Begränsad klimatpåverkan  

 Frisk luft 

 Bara naturlig försurning 

 Giftfri miljö 

 Skyddande ozonskikt 

 Säker strålmiljö 

 Ingen övergödning 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 Myllrande våtmarker 

 Levande skogar 

 Ett rikt odlingslandskap 

 Storslagen fjällmiljö 

 God bebyggd miljö 

 Ett rikt växt- och djurliv 

Klimatmål  

Riksdagen har beslutat om ett klimatmål för transportsektorn. Målet innebär att 

växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska 

med minst 70 % senast 2030 jämfört med 2010. Ska klimatmålet nås behöver 

funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. Med detta 

avses att den samlade utvecklingen inom transportsystemet ska leda till att kli-

matmålet för transporter nås. Det innebär inte att varje enskild åtgärd som vidtas 

i transportsystemet måste bidra till att uppfylla klimatmålet.10 

 
9 Proposition. 2004/05:150 svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag.  
10 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruk-
tur/  
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Övriga nationella mål  

Jämställdhetspolitiska målen 

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha 

samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Utifrån det övergripande målet 

arbetar regeringen efter sex delmål:11  

1) En jämn fördelning av makt och inflytande: Kvinnor och män ska ha 

samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma vill-

koren för beslutsfattandet. 

2) Ekonomisk jämställdhet: Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 

villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet 

ut. 

3) Jämställd utbildning: Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 

möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig 

utveckling. 

4) Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet: Kvinnor och 

män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få 

omsorg på lika villkor. 

5) Jämställd hälsa: Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma för-

utsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika vill-

kor. 

6) Mäns våld mot kvinnor ska upphöra: Kvinnor och män, flickor och pojkar, 

ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

Funktionshinderpolitiska mål 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsned-

sättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jäm-

ställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.12 

Barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta 

kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratifi-

cerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Sedan den 1 januari 2020 är 

barnkonventionen en del av svensk lag. Barnkonventionens grundprinciper är 

följande: 

 Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får dis-

krimineras. 

 Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad 

som bedöms vara barnets bästa. 

 Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psy-

kiskt, andligt, moraliskt och socialt. 

 
11 Regeringskansliet, Mer om jämställdhetspolitikens mål: https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/mer-om-
jamstalldhetspolitikens-mal/  
12 Regeringskansliet, Mål för funktionshinderspolitiken: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/funktions-
hinder/mal-for-funktionshinderspolitiken/  
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 Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i 

alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till 

barnets ålder och mognad. 

Ytterligare information om Barnkonventionen och de 54 artiklarna i konvent-

ionen finns på Unicefs webbplats.13 

Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund (kön, köns-

överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder). Lagen förbjuder sex former av diskriminering (direkt 

diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och 

sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera). Diskrimineringslagen 

förbjuder diskriminering inom flera samhällsområden, till exempel arbetsliv, ut-

bildning, hälso- och sjukvård, handel med varor, tjänster och bostäder. 14 

Folkhälsomål 

Det folkhälsopolitiska ramverket består av ett övergripande, nationellt folkhäl-

sopolitiskt mål och åtta målområden. Det övergripande målet för folkhälsopoli-

tiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Målet är att folkhälsopolitiken ska 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolk-

ningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Folkhälsopo-

litikens målområden är följande:15 

1) Det tidiga livets villkor 

2) Kunskaper, kompetenser och utbildning 

3) Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

4) Inkomster och försörjningsmöjligheter 

5) Boende och närmiljö 

6) Levnadsvanor 

7) Kontroll, inflytande och delaktighet 

8) En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Regionala mål 

Nedan återges mål i regionens styrande dokument med relevans för hållbarhets-

bedömningen. Beskrivningen av målen struktureras utifrån övergripande mål re-

spektive mål som rör ekologisk respektive social hållbarhet. 

Regionala miljömål 2013–2020  

Kronoberg har tagit fram måldokumentet i syfte att förtydliga de nationella mil-

jömålen och dess preciseringar samt generationsmålet. Målen revideras under 

 
13 Unicef, Barnkonventionen: https://unicef.se/barnkonventionen  
14 Diskrimineringsombudsmannen, Diskrimineringslagen 2008:567: https://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimine-
ringslagen/  
15 Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsomål och målområden: https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-
god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nation-
ella-mal-och-malomraden/  
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2020 och 2021. Det finns 45 regionala mål som kompletterar de nationella pre-

ciseringarna, inom följande områden:16   

 Generationsmålet 

 Begränsad klimatpåverkan  

 Frisk luft  

 Bara naturlig försurning  

 Giftfri miljö  

 Skyddande ozonskikt  

 Säker strålmiljö  

 Ingen övergödning  

 Levande sjöar och vattendrag 

 Grundvatten av god kvalitet  

 Myllrande våtmarker  

 Levande skogar  

 Ett rikt odlingslandskap  

 God bebyggd miljö  

 Ett rikt växt- och djurliv  

Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur 

Systemanalysen syftar till att definiera en transportstruktur som är långsiktigt 

stabil och ger förutsättningar för en önskad samhällsutveckling. Systemanalysen 

utgör i första hand underlag för de regionala långsiktiga infrastrukturplanerna 

och skall även beaktas av Trafikverket i den nationella infrastrukturplanen. 

Övergripande mål  

Ett robust transportsystem med minskad klimatpåverkan 

Sydsvenska prioriteringar 2021 

Utifrån underlaget som framkom genom systemanalysen arbetade de sex 

sydsvenska länen fram ett gemensamt positionspapper. Ett enat Sydsverige 

skapar ett starkt Sverige. 

Övergripande mål 

 Nationell och internationell tillgänglighet 

 Sammanknutet Sydsverige 

 Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter 

Regional utvecklingsstrategi för Kronoberg 

Strategin syftar till att skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling. EU 

2020 och den nationella strategin för regional tillväxt och attraktions-kraft 2014–

2020 är vägledande för RUS. särskilt. Jämställdhets- och mångfaldsintegrering 

är en förutsättning i arbetet. 

Övergripande mål 

 
16 https://www.lansstyrelsen.se/download/18.728c0e316219da813518cf/1526067863613/Regionala-miljomal-
Kronobergs-lan-2013-2020-med-nya-etappmal-2014-webb.pdf 
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Kronoberg växer i öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga.  

 Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 

 Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga 

Mål som rör ekologisk hållbarhet  

 Klimatpåverkan ska minska. Utsläpp av koldioxid i Kronobergs län från 

fossila bränslen ska till år 2025 ha minskat till 1,5 ton per år och länsin-

vånare.  

 På väg mot ett plusenergilän. Minst 80 % av den totala energianvänd-

ningen i Kronobergs län kommer år 2025 från förnybara källor. 

Mål som rör social hållbarhet 

 Ett ökat humankapital. Den självskattade hälsan för kvinnor och män, 

flickor och pojkar ska förbättras och könsskillnaderna minska. 

Trafikförsörjningsprogrammet för Kronobergs län 

Programmet syftar till att tillhandahålla långsiktiga mål och riktlinjer för hur kol-

lektivtrafiken ska fungera i länet för kvinnor och män, pojkar och flickor i olika 

åldrar och för att stödja regionalt hållbar tillväxt. 

Övergripande mål 

Hållbar kollektivtrafik för alla 

Mål som rör ekologisk hållbarhet  

Miljö och hälsa 

 Kollektivtrafiksystemet ska bli mer resurseffektivt och bidra till en mins-

kad klimatpåverkan 

 Kollektivtrafiksystemet ska bidra till ökad hälsa 

Mål som rör social hållbarhet 

Tillgänglighet för regional tillväxt  

 Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös 

region 

Attraktivitet och användbarhet 

 Fler och nöjdare resenärer 

 Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda 

 Kollektivtrafiksystemet ska vara robust och pålitligt 

Cykla i gröna Kronoberg 

Strategin pekar ut inriktningen för vilka cykelvägar som bör utvecklas i länet. 

Genom avsatta medel i planen kan regionen tillsammans med kommunerna börja 

arbetet med ett sammanhållet cykelvägnät i Kronoberg för både vardagscykling 

och turism. 
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Övergripande mål 

Cykling medverkar till att uppnå målet om hållbar utveckling genom att vara en 

miljöriktig transport som också ger bättre hälsa, ökad besöksnäring och 

attraktivitet för att bo såväl i tätort som på landsbygd. 

Länsgemensam folkhälsopolicy - En god hälsa för alla!  

Dokumentet är en länsgemensam vision som utgår från nationella folkhälsopoli-

tikens övergripande mål 

Övergripande mål 

En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län 

Mål som rör ekologisk hållbarhet  

 Miljöer och produkter  

 Fysisk aktivitet  

Mål som rör social hållbarhet 

 Delaktighet och inflytande i samhället  

 Ekonomiska och sociala förutsättningar  

 Barns och ungas uppväxtvillkor  

 Hälsa i arbetslivet  

 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård  

 Skydd mot smittspridning  

 Sexualitet och reproduktiv hälsa  

 Matvanor och livsmedel  

 Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

2.2 Avgränsning  

För att en effektiv och ändamålsenlig besluts- och genomförandeprocess med 

relevant och rimligt beslutsunderlag krävs att miljökonsekvensbeskrivningen 

avgränsas, så att fokus ligger på områden där länsplanen kan bidra till betydande 

miljöpåverkan. Vad som är betydande miljöpåverkan måste bedömas utifrån 

planens rådighet.  

Det finns inte motsvarande lagstadgad process för social konsekvensanalys, men 

även denna behöver avgränsas på ett rimligt och relevant sätt utifrån de 

påverkansmöjligheter och rådighet som finns för en länsplan. Avgränsningen för 

den sociala konsekvensanalysen har gjorts med utgångspunkt i aspekter som lyfts 

fram i styrande mål (se avsnitt 2.1) och kunskap om vilka möjligheter som finns 

genom transportåtgärder att påverka social hållbarhet. 

Utredningens innehåll och detaljeringsgrad 

Länsplanen delas in i ett antal namngivna objekt. Ett namngivet objekt är en 

åtgärd med kostnad över 50 Mkr. För dessa ställs specifika krav i form av 

Samlade effektbedömningar och samhällsekonomiska kalkyler. Åtgärder som 

underskrider 50 Mkr samlas i så kallade åtgärdsområden (potter). Bedömning av 

miljömässiga och sociala konsekvenser görs på samma nivå. 

Bilaga 3

563



16 

 Trivector Traffic 

 

Hållbarhetsbedömningen görs av länsplanen som helhet, men bygger på de 

utredningar och granskningar som gjorts av enskilda åtgärder tidigare i 

planprocessen, främst i åtgärdsvalsstudier. Hållbarhetsbedömningen fokuserar 

på de politiska beslut som är styrande för den långsiktiga utvecklingen av 

transportsystemet och på att lyfta fram sådant som är alternativskiljande, 

exempelvis om huruvida planeringen bidrar till transporteffektivitet eller inte, 

vilka grupper i samhället som får den största tillgänglighetsförbättringen, hur 

nyttan av olika åtgärder fördelar sig geografiskt inom länet, den långsiktiga 

påverkan på hälsofaktorer etcetera. 

Avgränsning i tid och rum 

Den aktuella planen som är föremål för analys omfattar åtgärder för 2022–2033. 

Förarbetena till miljöbalken anger att den betydande miljöpåverkan som ska 

identifieras och beskrivas i princip inkluderar: ”effekter på kort, medel-lång och 

lång sikt.” Vilka tidsgränser som ska sättas för olika effektbedömningar beror på 

vad som är relevant och rimligt. Eftersom miljöeffekter av investeringar och 

åtgärder kan sträcka sig längre än till år 2033, ska miljöbedömningen behandla 

effekter så långt det är relevant och rimligt även efter år 2033. 

Bedömningen av miljökonsekvenser och sociala konsekvenser omfattar hela 

Kronobergs län. Påverkan från internationella transporter bör om det bedöms 

relevant ingå i bedömningen. Syftet är att tydliggöra vilken del av problemen 

som svenska åtgärder råder över. Frågor kring sjöfartens och flygets 

miljöpåverkan förutsätts bli bedömda inom ramen för den nationella planen, 

förutsatt att den regionala planen inte nämnvärt berör dessa trafikslag. 

Allmänhetens intresse 

Det stora flertalet av Sveriges invånare kommer dagligen i kontakt med 

transportsystemet. Transportsystemet påverkar våra möjligheter att röra oss och 

nå olika målpunkter, men påverkar också vår fysiska omgivning och det 

ekosystem vi alla ingår i. Planförslaget har formellt sett ingen civilrättslig 

betydelse och är inget rättsligt bindande dokument som påverkar enskild 

egendom. Däremot pekar den ut vilka objekt som har politiskt beslutad 

finansiering och planeras att byggas och planen har därför en påverkan på 

enskilda. 

Antaganden om nollalternativ 

Miljökonsekvensbeskrivningen och den sociala konsekvensbeskrivningen är en 

redovisning av skillnaderna mellan de effekter som kan förväntas uppstå när 

planen genomförs och de effekter som kan förväntas uppstå i en situation utan 

någon plan. Den sociala- och miljöbedömningen förutsätter därför ett så kallat 

nollalternativ, en rimligt säker uppfattning om hur samhället och 

transportsystemet kommer att utvecklas utan effekterna från en ny plan. 

Nollalternativet utgår från nu gällande plan och dagens politik och kända beslut. 

Med hänsyn till att kostnaden för de vägobjekt som ligger i nu gällande plan 

förväntas öka markant sedan planen togs fram, kommer potterna för andra 

åtgärder att behöva minska kraftigt om alla de beslutade vägobjekten i den 

gällande planen genomförs. Gällande plan behöver därför revideras med hänsyn 

till detta och potterna minskas för att klara budgeten. 
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I miljökonsekvensbeskrivningen och den sociala konsekvensbeskrivningen 

studeras därmed alternativen utifrån förändringar jämtemot gällande plan med 

beslutade vägobjekt men där gällande plan reviderats så till vida att potterna 

minskats för att klara budgetramen. 

Betydande social- eller miljöpåverkan ska ses synonymt med 

riktningsförändring. Betydande positiv social- eller miljöpåverkan innebär att en 

åtgärd leder i riktning mot styrande mål och i positiv riktning i jämförelse med 

nollalternativet. Betydande negativ social- eller miljöpåverkan innebär att en 

åtgärd leder i riktning från uppsatta mål och i negativ riktning gentemot 

nollalternativet. 

2.3 Bedömningsgrunder 

Inom ramen för hållbarhetsbedömningen av länsplan 2022–2033 bedöms 

miljökonsekvenser respektive sociala konsekvenser med utgångspunkt i  

utpekade bedömningskriterier. Dessa bedömningskriterier utgår från de styrande 

nationella och regionala mål som bedömts relevanta i sammanhanget (se avsnitt 

2.1). Nedan presenteras bedömningskriterierna närmare liksom de metoder och 

underlag som använts i bedömningen av konsekvenser. 

Bedömning av miljökonsekvenser 

Betydande positiv eller negativ miljöpåverkan ska beskrivas enligt utpekade 

miljöaspekter i miljöbalken, se avsnitt 1.2. Det finns möjlighet att fokusera den 

strategiska miljöbedömningen på miljöaspekter där transportsystemet har störst 

miljöpåverkan. Ett särskilt fokus för miljökonsekvensbeskrivningen är att 

bedöma och beskriva i vilken mån de föreslagna åtgärderna bidrar till miljö- och 

klimatmål på nationell och regional nivå som beskrivits i tidigare avsnitt. 

Som utgångspunkt används Trafikverkets ”Metod för miljöbedömning av planer 

och program inom transportsystemet” (Trafikverket Publikation 2011:134) som 

pekar ut tre fokusområden för vilka transporterna har störst miljöpåverkan: 

klimat, hälsa och landskap. Dessa tre fokusområden kompletteras i denna 

bedömning av ett fjärde område, trafiksäkerhet, som är en del av hälsan enligt 

Agenda 2030, men lyfts fram separat i linje med hur trafiksäkerhet hanteras i det 

transportpolitiska hänsynmålet tillsammans med miljö och hälsa. Därutöver 

kompletteras även med kollektivtrafik, gång och cykel som ett fokusområde 

som rör relativ attraktivitet hos dessa mer hållbara färdsätt gentemot bil. 

Bedömningskriterier för respektive fokusområden presenteras i tabellerna nedan. 

Bedömning görs av riktningsförändring utifrån positiv, ingen respektive negativ 

miljöpåverkan. Betydande negativ miljöpåverkan innebär att en åtgärd leder i 

negativ riktning gentemot styrande mål och gentemot nollalternativet. 

Bedömningarna av miljökonsekvenser för vart och ett av bedömningskriterierna 

sammanställs i en samlad bedömningsmatris tillsammans med bedömningar av 

sociala konsekvenser, se bilaga 2 Bedömningsmatrisen visualiserar hur 

länsplanen påverkar de transportpolitiska målen samt övriga för länsplanen 

relevanta nationella och regionala mål. Matrisen visualiserar också hur 

respektive åtgärd i länsplanen bidrar antingen i negativ eller positiv riktning (i 

förhållande till bedömningskriterierna) i relation till satsade medel. De 
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bedömningskriterier som ingår i matrisen svarar mot de miljöaspekter som ska 

bedömas i den strategiska miljöbedömningen 

Tabell 2-1 Bedömningskriterier för MKB, fokusområde Klimat. 

Miljöaspekt Styrande mål Bedömningskriterier 

Klimat ► Hänsynsmålet miljö 

► Begränsad klimatpåver-
kan 

► Etappmål klimat 2030 

► Påverkan på mängden personbils- och lastbilstrafik i 
fordonskilometer 

► Påverkan på energianvändning per fordonskilometer 

► Påverkan på energianvändning vid byggande, drift 
och underhåll av infrastruktur 

 

Tabell 2-2  Bedömningskriterier för MKB, fokusområde Hälsa. 

Miljöaspekt Styrande mål Bedömningskriterier 

Människors 
hälsa 

► Hänsynsmålet hälsa 

► God bebyggd miljö 

► Folkhälsomål 

► Antalet personer exponerade för bullernivåer högre 
än riktvärden för Buller. Minskar ljudnivåerna för 
människor? 

► Antalet exponerade för höga bullernivåer, det vill 
säga bullernivåer högre än 10 dBA över riktvärdena 

► Betydelse för förekomst av områden med hög ljud-
miljökvalitet 

Befolkning ► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Hänsynsmålet hälsa  

► God bebyggd miljö 

► Folkhälsomål 

► Barnkonventionen 

► Diskrimineringslagen 

► Fysisk aktivitet i transportsystemet. 

► Påverkan på möjligheten för barn, personer med 
funktionsnedsättningar och äldre att på egen hand 
ta sig fram till sina målpunkter/aktiviteter. 

► Tillgängligheten med kollektivtrafik, till fots och med 
cykel till utbud och aktiviteter. 

Luft ► Hänsynsmålet hälsa  

► Frisk luft 

► Bara naturlig försurning 

► Vägtransportsystemets totala emissioner av NOx 
och partiklar (PM10) 

► Halter av NO2 och inandningsbara partiklar i tätor-
ter. Minskar utsläppen av NOx och partiklar i tätort? 

► Antalet personer exponerade för halter över MKN i 
tätorter. Minskar risken för överskridande av MKN 
för luftkvalitet? 

 

Tabell 2-3 Bedömningskriterier för MKB, fokusområde Landskap. 

Miljöaspekt Styrande mål Bedömningskriterier 

Mark  
Vatten 
Landskap 
Biologisk mång-
fald, växtliv 
samt djurliv 
Forn- och kul-
turlämningar, 
annat kulturarv, 
bebyggelse 

Hänsynsmålet mi 
Grundvatten av god 
kvalitet 
God bebyggd miljö 
Rikt- växt och djurliv 
Levande sjöar och vatten-
drag 
Levande skogar 
Ett rikt odlingslandskap 

Kvalitet på vatten ur ett dricksvattenförsörjningsper-
spektiv. Risk för påverkan från vattentäkt från vägsalt, 
spill/utsläpp från olyckor? 
Kvalitet på vatten och vattenförhållanden ur ekologisk 
synpunkt. Risk för påverkan från vattentäkt från väg-
salt, spill/utsläpp från olyckor? 
Betydelse för förorenade områden 
Betydelse för skyddsvärda områden 
Betydelse för bakgrundshalt metaller 
Betydelse för bakgrundshalt sulfidjordar 
Betydelse för skyddsvärda områden under driftskede 
Betydelse för areella näringar 
Betydelse för uppkomsten och hanteringen av avfall 
Betydelse för störning 
Betydelse för förekomst av livsmiljöer 
Betydelse för att värna den naturliga, inhemska biolo-
giska mångfalden 
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Betydelse för strukturomvandling 
Betydelse för förfall av infrastrukturens egna kulturmil-
jövärden respektive god skötsel av dessa värden 
Betydelse för utradering 

 

Tabell 2-4 Bedömningskriterier för MKB, fokusområde Trafiksäkerhet. Detta fokusområde rör både 
MKB och SKA. 

Miljöaspekt Styrande mål Bedömningskriterier 

Människors 
hälsa 

► Hänsynsmålet hälsa 

► God bebyggd miljö 

► Etappmål för vägtrafik-
säkerhet 2030 

► Åtgärden påverkar trafiksäkerheten för motortrafi-
kanter (inklusive MC, men ej mopedister) genom an-
talet omkomna eller allvarligt skadade personer från 
dessa trafikantgrupper. 

► Åtgärden påverkar trafiksäkerheten för gående, cy-
klister och mopedister genom antalet omkomna eller 
allvarligt skadade personer från dessa trafikantgrup-
per. 

 

Tabell 2-5 Bedömningskriterier för MKB, fokusområde Kollektivtrafik, gång och cykel (relativ attrak-
tivitet). Detta fokusområde rör både MKB och SKA. 

Miljöaspekt Styrande mål Bedömningskriterier 

Klimat 

Befolkning 

► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Etappmål klimat 2030 

► Folkhälsomålen 

► Jämställdhetspolitiska 
mål 

► Andel gång- & cykelresor av totala kortväga resor: I 
vilken utsträckning det blir mer attraktivt att gå och 
cykla relativt andra färdsätt. Bidrar åtgärden till en 
överflyttning? 

► Andel kollektivtrafik av alla resor (exklusive gång 
och cykel): I vilken utsträckning det blir mer attraktivt 
att åka kollektivt relativt bil. Bidrar åtgärden till en 
överflyttning av motoriserade transporter? 

► Kollektivtrafikens relativa attraktivitet: Minskar res-
tidskvot mellan kollektivtrafik och biltrafik i berörd re-
serelation/berört stråk/berört område? 

 

Bedömning av sociala konsekvenser 

Den sociala konsekvensanalysen utgår metodiken i Region Kronobergs modell 

för social konsekvensanalys som presenterats i avsnitt 1.3. De sociala aspekter 

som strukturerar denna SKA-modell (Inkluderande, Sammanhållen, Tillgänglig 

och Hälsofrämjande) har operationaliserats i form av bedömningskriterier med 

relevans för bedömning av konsekvenser av åtgärder i länsplanen.  

I tabellerna nedan ges en översikt för vilka bedömningskriterier som används för 

bedömning av sociala konsekvenser utifrån tre huvudsakliga perspektiv: 

 Jämställdhetsperspektiv 

 Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning 

 Socioekonomiska förutsättningar 

En särskild bedömning görs av barnets bästa. Barnrättsperspektivet ingår i flera 

av kriterierna i bedömningsmatrisen, men det görs även en särskild bedömning 

utifrån ett barnrättsperspektiv i en mall för enkel prövning av barnets bästa (se 

bilaga 3). 

Bedömningarna för vart och ett av bedömningskriterierna sammanställs i en sam-

lad bedömningsmatris tillsammans med bedömningarna av miljökonsekvenser, 
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se bilaga 2 Bedömning görs av riktningsförändring utifrån positiv, ingen respek-

tive negativ påverkan. Negativ påverkan innebär att en åtgärd leder i fel riktning 

gentemot styrande mål och gentemot nollalternativet vad gäller social hållbarhet. 

Tabell 2-6 Bedömningskriterier för SKA med relevans för jämställdhetsperspektivet. 

Fokusområde Styrande mål Bedömningskriterier 

Medborgarnas 
resor 

► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Jämställdhetspolitiska 
mål 

► Trygghet & bekvämlighet: Åtgärden påverkar trygg-
heten i trafikmiljöer och i transportsystemet. Ökad 
trygghet innebär minskad upplevd risk medan be-
kvämlighet innebär att resalternativet är attraktivt 
och ger en god komfort. 

Jämställdhet ► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Jämställdhetspolitiska 
mål 

► Lika möjlighet att utforma sina liv: Åtgärden påver-
kar tillgängligheten för kvinnor i regionen, till exem-
pel berör kvinnliga arbetsplatser och andra mål-
punkter, utifrån kvinnors transportefterfrågan. 

Kollektivtrafik, 
gång och cykel 
(relativ attrakti-
vitet) 

► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Folkhälsomålen 

► Jämställdhetspolitiska 
mål 

► Andel gång- & cykelresor av totala kortväga resor: I 
vilken utsträckning det blir mer attraktivt att gå och 
cykla relativt andra färdsätt. Bidrar åtgärden till en 
överflyttning? 

► Andel kollektivtrafik av alla resor (exklusive gång 
och cykel): I vilken utsträckning det blir mer attraktivt 
att åka kollektivt relativt bil. Bidrar åtgärden till en 
överflyttning av motoriserade transporter? 

► Kollektivtrafikens relativa attraktivitet: Minskar res-
tidskvot mellan kollektivtrafik och biltrafik i berörd re-
serelation/berört stråk/berört område? 

Hälsa ► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Hänsynsmålet hälsa  

► Folkhälsomål 

► Jämställdhetspolitiska 
mål 

► Tillgänglighet med kollektivtrafik, till fots och med cy-
kel till utbud och aktiviteter. 

Trafiksäkerhet ► Etappmål för vägtrafik-
säkerhet 2030 

► Jämställdhetspolitiska 
mål 

► Trafiksäkerhet för gående, cyklister och mopedister: 
Påverkan på antalet omkomna eller allvarligt ska-
dade personer från dessa trafikantgrupper. 

 

Tabell 2-7 Bedömningskriterier för SKA med relevans för barn, äldre och personer med funktions-
nedsättning. 

Fokusområde Styrande mål Bedömningskriterier 

Personer med 
funktionsned-
sättning 

► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Diskrimineringslagen 

► Tillgänglighet för personer med funktionsnedsätt-
ningar (nedsatt syn, hörsel, rörlighet eller kognitiv 
förmåga): Åtgärden påverkar tillgängligheten för per-
soner med funktionsnedsättningar utifrån olika funkt-
ionshindergruppers behov av hinderfria trafikmiljöer 
och transportsystem. 

Barnperspektiv ► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Barnkonventionen 

► Tillgänglighet för barn (0–17 år): Åtgärden påverkar 
barns möjlighet till självständig och säker mobilitet 
utifrån barns förutsättningar och värderingar. 

Äldreperspektiv ► Diskrimineringslagen ► Tillgänglighet för äldre personer (65+): Åtgärden på-
verkar äldre personers möjligheter att använda 
transportsystemet och påverkar äldres mobilitet uti-
från gruppens behov och förutsättningar. 
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Hälsa ► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Hänsynsmålet hälsa  

► Folkhälsomål 

► Barnkonventionen 

► Diskrimineringslagen 

► Påverkan på möjligheten för barn, personer med 
funktionsnedsättningar och äldre att på egen hand 
ta sig fram till sina målpunkter/aktiviteter. 

► Tillgänglighet med kollektivtrafik, till fots och med cy-
kel till utbud och aktiviteter. 

Trafiksäkerhet ► Etappmål för vägtrafik-
säkerhet 2030 

► Trafiksäkerhet för gående, cyklister och mopedister: 
Påverkan på antalet omkomna eller allvarligt ska-
dade personer från dessa trafikantgrupper. 

 

Tabell 2-8 Bedömningskriterier för SKA med relevans för personer med olika socioekonomiska förut-
sättningar. 

Fokusområde Styrande mål Bedömningskriterier 

Jämlikhet ► Diskrimineringslagen ► Inkluderingen av olika socioekonomiska grupper i 
arbetsformerna, genomförandet och resultaten av 
transportpolitiken som ska medverka till ett jämlikt 
samhälle: Åtgärden berör direkt socioekonomiskt 
svaga områden (eller områden med höga ohälsotal 
eller områden med hög andel utlandsfödda) eller 
fångar på andra sätt direkt nämnda gruppers förut-
sättningar och värderingar. 

► Sammanhållningen i regionen och möjlighet att 
stärka det sociala kapitalet för olika socioekono-
miska grupper (inklusive etnicitet): Åtgärden bidrar 
till att skapa möten och samspel mellan olika socio-
ekonomiska grupper i regionen. 

► Tillgänglighet för olika socioekonomiska grupper (in-
klusive etnicitet): Åtgärden bidrar till ökad tillgänglig-
het i regionen för socioekonomiskt svaga områden 
(eller områden med höga ohälsotal eller hög andel 
utlandsfödda). 

Hälsa ► Folkhälsomål 

► Diskrimineringslagen 

► Tillgänglighet med kollektivtrafik, till fots och med cy-
kel till utbud och aktiviteter. 

 

Därutöver görs också konsekvensanalys med avseende på generell tillgänglig-

het, det vill säga tillgänglighet som inte tydligt tillfaller specifika grupper eller 

perspektiv enligt ovan. Dessa bedömningskriterier svarar mot preciseringarna av 

det transportpolitiska funktionsmålet och hur tillgänglighet bedöms i samlade ef-

fektbedömningar. Det är dock diskutabelt om dessa kriterier rör den sociala kon-

sekvensanalysen. 

Tabell 2-9 Bedömningskriterier för generell tillgänglighet. Dessa kriterier svarar mot preciseringarna 
av det transportpolitiska funktionsmålet och hur tillgänglighet bedöms i samlade effektbe-
dömningar. Det är dock diskutabelt om alla dessa kriterier rör MKB eller SKA. 

Fokusområde Styrande mål Bedömningskriterier 

Medborgarnas 
resor 
 

► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Tillförlitlighet: Åtgärden påverkar tillförlitligheten i 
transportsystemet för persontransporter. En resa 
ska kunna utföras enligt utlovad kvalitet och vid rätt 
tidpunkt. 

► Trygghet & bekvämlighet: Åtgärden påverkar trygg-
heten i trafikmiljöer och i transportsystemet. Ökad 
trygghet innebär minskad upplevd risk medan be-
kvämlighet innebär att resalternativet är attraktivt 
och ger en god komfort. 
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Näringslivets 
transporter 

► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Tillförlitlighet: Åtgärden bidrar till att förbättra tillförlit-
ligheten för godstransporter. 

► Kvalitet: Åtgärden bidrar till att minska transporttider 
för gods i regionen och därmed till att öka kvaliteten 
i näringslivets transporter. 

Tillgänglighet 
regionalt och 
mellan länder 

► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Pendling: Åtgärden påverkar resmöjligheterna till lo-
kal och regional arbetspendling och bidrar till en 
hållbar regionförstoring. 

► Tillgänglighet storstad: Åtgärden påverkar tillgäng-
ligheten i större städer och längs strategiska stråk. 

► Tillgänglighet till interregionala resmål: Åtgärden bi-
drar till ökad tillgänglighet till knutpunkter och bytes-
punkten för internationella resor. 

 

Underlag för konsekvensbedömningar 

Samlade effektbedömningar 

För namngivna objekt utgår bedömningen från de samlade effektbedömningar 

som Trafikverket tagit fram medan bedömningen av smärre åtgärder görs för re-

spektive åtgärdsområde som helhet. Denna avgränsning görs eftersom åtgärds-

områdena (potterna) anger en inriktning för den kommande planperioden, medan 

valet av åtgärder bestäms under planperioden och följer Trafikverkets verksam-

hetsplanering. De objekt och åtgärdsområden som ingår i de olika alternativen 

beskrivs närmare under kapitel 4. 

Samlade effektbedömningar tas fram av Trafikverket för samtliga namngivna 

objekt i Nationell transportplan och i länsplanerna. De samlade effektbedöm-

ningarna innehåller en samhällsekonomisk analys (nettonuvärdeskvot samt ef-

fekter som inte kan värderas momentärt) liksom påverkan på trafiksäkerhet och 

emissioner, en fördelningsanalys, samt en analys av måluppfyllelse gentemot de 

transportpolitiska målen. I de fall en Samlad effektbedömning har funnits har 

denna legat till grund för bedömningen av ett specifikt namngivet objekt.  

I den samhällsekonomiska analysen redovisas ofta, men inte alltid, emissioner 

av CO2-ekvivalenter, partiklar, NOx samt en samhällsekonomisk värdering av 

emissionerna.17 Detta har dock endast bedömts för de namngivna objekten. Sam-

hällsekonomiska bedömningar från Trafikverket saknas avseende åtgärder inom 

åtgärdsområden (åtgärder mindre än 50 Mkr). Erfarenheter visar att åtgärder 

inom dessa kategorier har en positiv påverkan på klimat och luft och därför är 

det missvisande att sammanställa enbart de namngivna objektens effekter. 

De samlade effektbedömningarna är även en värdefull hjälp i konsekvensana-

lysen av den sociala hållbarheten. Transportpolitisk måluppfyllelse av funktions-

målet tillgänglighet analyseras utifrån kön, ålder, och funktionsnedsättning, samt 

en transportpolitisk målanalys där faktorerna kön och ålder analyseras. Den sam-

lade effektbedömningen bedömer även tillgängligheten för barn, äldre och per-

soner med funktionsnedsättning, under fokusområdet hälsa. Med andra ord kan 

 
17 Den samhällsekonomiska analysen baseras på trafikutvecklingstal enligt Trafikverkets basprognoser. 
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det konstateras att de samlade effektbedömningarna i viss grad belyser sociala 

konsekvenser. 

Antaganden om effektsamband 

Med undantag för namngivna objekt där en samlad effektbedömning funnits till-

gänglig har en egen översiktlig expertbedömning avseende varje åtgärdskatego-

ris betydande miljöpåverkan och inverkan på sociala aspekter genomförts.  

Klimat 

Trafikverket konstaterar i inriktningsunderlaget till transportinfrastruktur-plane-

ringen för 2022–2033 att utsläppen från inrikes transporter kan minskas på tre 

sätt: 

 energieffektivare och elektrifierade fordon och farkoster 

 förnybara drivmedel och el i stället för fossila drivmedel 

 minskad fossildriven trafik genom ett mer transporteffektivt samhälle. 

Trafikverket konstaterar att ”de största och snabbaste bidragen till att nå klimat-

målen bedöms komma från elektrifiering och förnybara drivmedel”, men konsta-

terar också att ”infrastruktursatsningar bör bidra till eller passa in i ett transport-

effektivt samhälle”, vilket kan definieras som ”nivån på tillgängligheten eller 

transportnyttan i förhållande till insatsen i form av trafikarbete”.18 

Vid anläggning av nya vägar fås en stor klimatpåverkan i bruksskedet av an-

läggningen genom den ökade trafik som den nya vägen ger. Även om utsläppen 

från trafiken kommer att minska efterhand är det dock viktigt att ta hänsyn också 

till de kumulativa effekterna av utsläppen från transporterna under övergången 

till en fossilfri fordonsflotta. Nya järnvägar och gång- och cykelvägar kan däre-

mot i bruksskedet ge positiv inverkan på klimatet om åtgärden innebär en över-

flyttning från vägtrafik till resande med kollektivtrafik eller med gång och cykel. 

Vid anläggning av ny infrastruktur fås alltid en påverkan av klimatet genom den 

energi som går åt för själva byggandet och vid framställning av byggmaterial. 

Detta gäller all anläggning av ny infrastruktur inklusive den av för järnvägar och 

gång- och cykelvägar. I en framtid där en högre andel av fordonsflottan drivs 

med förnybara drivmedel, kommer klimatpåverkan från anläggningen av infra-

struktur att stå för en större del av transportsystemets klimatpåverkan. Referens-

ramen som olika objekt och åtgärdsområden bedöms mot kommer med största 

sannolikhet att förändras under planperioden. Olika objekt och åtgärdsområden 

har en effekt på samhället som sträcker sig långt fram i tiden.  

Relativ attraktivitet 

Den relativa attraktiviteten mellan olika färdsätt är en ett kriterium för att bedöma 

betydande miljöpåverkan inom flera olika områden. En ökad relativ attraktivitet 

för biltrafik innebär med stor sannolikhet inducerad trafik, minskad transport-

snålhet, ökat bilresande på bekostnad av resor med gång, cykel och kollektivtra-

fik och därmed negativ påverkan på klimat och fysisk aktivitet. Sambanden är de 

 
18 Trafikverket 2020, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022 – 2033 och 
2022 − 2037 
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motsatta om en åtgärd bidrar till en förbättrad relativ attraktivitet för gång, cykel 

och kollektivtrafik. 

Hälsa 

För bedömning av påverkan på luft görs en uppskattad ökning eller minskning 

av transporter på gator som berörs av miljökvalitetsnormer för utsläpp. Planen 

har i detta sammanhang en möjlighet att påverka transportflöden i de större tät-

orternas centrala delar, vilket vanligtvis är områden som kan ha problem med 

hälsofarlig luft. Ökad relativ attraktivitet för gång, cykel och kollektivtrafik i tä-

tortsmiljö bedöms ge positiv påverkan på buller och luft.  

Åtgärder som bidrar till en ökad relativ attraktivitet för gång, cykel och kollek-

tivtrafik bedöms ge positiva effekter på fysisk aktivitet. Om en åtgärd bedöms 

bidra till överflyttning av resor från bil till kollektivtrafik har den också en positiv 

påverkan på fysisk aktivitet genom ökad mängd anslutningsresor med gång och 

cykel. 

Landskap 

Landskapseffekter är svåra att bedöma på en övergripande nivå. De bedömningar 

som gjorts för landskap är i första hand för de namngivna objekten för vilka sam-

lade effektbedömningar har gjorts. I övriga fall då objekten har en geografisk 

bestämd plats har bedömningar gjorts utifrån granskning av var skyddade områ-

den ligger, se Figur 2-2. 

 

Figur 2-2 En översikt av Kronobergs naturområden och utpekade områden för skydd av flora och fauna. 
Källa: Skyddad natur, Naturvårdsverket 

Generellt gäller det att vägar som innebär en helt ny sträckning ger negativ land-

skapspåverkan gällande markhushållning, barriärer och intrång (naturmiljö) och 

kulturmiljö. Ny infrastruktur som skapar barriärer och har en påverkan på utpe-

kade värdeområden har en potentiellt mycket negativ effekt som måste beaktas 
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på en strategisk nivå. Därför har de objekt som skapar denna typ av påverkan 

tydligt lyfts fram i bedömningen. Även utbyggnad till 2+1 och 2+2 vägar skapar 

tydliga barriäreffekter, som dock i viss utsträckning kan kompenseras med 

ekodukter. 

Huruvida infrastrukturen påverkar värdeområden (som ska bedömas enligt 7 kap 

MB) för natur- och kulturmiljö samt vattenskyddsområden har bedömts utifrån 

typ av åtgärd och närhet till skyddat område. Detta gäller även för aspekten Stör-

ning av livsmiljöer och habitat för olika arter, vilken dock är komplext och i hög 

grad beroende av lokala förutsättningar. Denna typ påverkan bör vidare bedömas 

i samband med andra planeringsskeden, ÅVS eller väg- och järnvägsplan.  

Bedömningar av sociala konsekvenser 

Utgångspunkten vid bedömning av de sociala konsekvenserna har varit bedöm-

ningarna i redan genomförda samlade effektbedömningar. För åtgärdsområden 

där samlade effektbedömningar saknas som underlag har bedömningar gjorts ut-

ifrån med generell kunskap om effekter av transportåtgärder och om olika grup-

pers resande, resmöjligheter och andra förutsättningar, till exempel utifrån en 

sammanställning av effekter och effektsamband för sociala nyttor som Trivector 

tagit fram för Trafikverket.19 

Som underlag för konsekvensanalysen har, som en del av nulägesbeskrivningen 

som presenteras i kapitel 3, även olika GIS-baserade underlag tagits fram som 

beskriver socioekonomiska och demografiska förutsättningar i Kronobergs län. 

Dessa förutsättningar kan kopplas till åtgärderna i länsplanen som underlag för 

en bedömning av vilka grupper och områdena som berörs av åtgärderna. Följande 

GIS-underlag har tagits fram (se kartbilder i avsnitt 3.2 och 4.3): 

 Socioekonomiskt index som är en sammanvägning av andel förvärvsar-

betande, andel invånare utan gymnasieexamen och andel hushåll med 

ekonomiskt bistånd. 

 Ohälsotal som innebär genomsnittligt antal utbetalda dagar med sjukpen-

ning. 

 Diversitetsindex baserat på andel utlandsfödda och antal nationaliteter 

inom området. 

 Dagbefolkning könsuppdelad som visar var det finns manliga respektive 

kvinnliga arbetsplatser i regionen. 

 Barns målpunkter som visar var platser som är viktiga för barn, så som 

skolor och fritidsaktiviteter, ligger geografiskt.  

Det socioekonomiska indexet är en sammanvägning av tre faktorer: andel för-

värvsarbetande, andel invånare utan gymnasieexamen och andel hushåll med 

ekonomiskt bistånd. För varje område i regionen (SCB:s demografiska statistik-

områden, DeSO) tilldelas poäng för respektive faktor, se Tabell 2-10. Områdenas 

sammanvägda socioekonomiska index erhålls genom att summera poängen inom 

de tre faktorerna. Indexet kommer att variera mellan 3 och 9, där ett högt värde 

innebär att området i jämförelse med övriga delar av regionen har hög 

 
19 Trafikverket Publikation 2020:240. Sociala nyttor och onyttor av transportåtgärder: Sammanställning av ef-
fektsamband. 
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sysselsättningsgrad, hög utbildningsnivå och liten andel hushåll med ekonomiskt 

bistånd, medan ett lågt värde innebär det motsatta. 

Tabell 2-10 Socioekonomiskt index. 

Faktor 3 poäng 2 poäng 1 poäng 

Arbete Området tillhör de 20 
% av områdena i länet 
med störst andel för-
värvsarbetande 

Området tillhör inte 
något av områdena 
med störst eller minst 
andel förvärvsarbe-
tande 

Området tillhör de 20 
% av områdena i länet 
med minst andel för-
värvsarbetande 

Utbildning Området tillhör de 20 
% av områdena i länet 
med störst andel invå-
nare med gymnasial 
examen 

Området tillhör inte 
något av områdena 
med störst eller minst 
andel invånare med 
gymnasial examen 

Området tillhör de 20 
% av områdena i länet 
med minst andel invå-
nare med gymnasial 
examen 

Ekonomiskt  
bistånd 

Området tillhör de 20 
% av områdena i länet 
med minst andel hus-
håll med ekonomiskt 
bistånd 

Området tillhör inte 
något av områdena 
med störst eller minst 
andel hushåll med 
ekonomiskt bistånd 

Området tillhör de 20 
% av områdena i länet 
med störst andel hus-
håll med ekonomiskt 
bistånd 
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3. Nulägesbeskrivning  

Nedan beskrivs nuläget i regionen vad gäller demografiska och socioekonomiska 

förutsättningar och tillgänglighet, resande och mobilitetsförutsättningar samt om 

trafik och infrastruktur. Därutöver ges en nulägesbild vad gäller förutsättningar 

rörande miljö och hälsa. Nulägesbeskrivningen är baserad på främst tidigare 

gjord nulägesanalys av jämställdhet och jämlikhet i Kronobergs transportplane-

ring, och har kompletterats med ytterligare regionala styrande dokument av rele-

vans för hållbarhetsbedömningen av länstransportplanen. 

3.1 Studerade dokument 

Studerade dokument och dess övergripande innehåll redovisas i Tabell 3-1. 

Tabell 3-1 Studerade dokument 

Dokument Innehåll 

Dymén, C., Wennberg, H., Smidfelt 
Rosqvist, L., Slotte, J. (2017) Jämställdhet 
och jämlikhet i Kronobergs transportplane-
ring: Nulägesbeskrivning. Trivector Traffic. 
PM 2017:52 

Gör en nulägesbeskrivning som beskriver vad 
ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i 
transportplaneringen i Kronoberg innebär, 
samt vilka faktorer som är viktiga att beakta 
då konsekvensanalyser utifrån jämställdhet 
och jämlikhet ska göras. 

Region Kronoberg (2019) Barns och 
ungas hälsa och levnadsvanor i Krono-
bergs län 2018. 

Enkätundersökningen genomförs vart tredje år 
och 2018 var sjätte gången som elever i års-
kurs 5, 8 och gymnasiet årskurs 2 besvarade 
enkäten. Syftet är att få en bild av hälsa, lev-
nadsvanor, livsvillkor och sociala faktorer 
bland barn och ungdomar i Kronobergs län. 

Region Kronoberg (2019) Ohälsa i Krono-
bergs län – resultat utifrån enkätundersök-
ningen Hälsa på lika villkor 

Syftet med rapporten är att beskriva ohälsa 
bland den vuxna befolkningen i Kronobergs 
län. Samtliga resultat är självskattningar. 

Region Kronoberg (2018) Tillitens villkor. 
Ungas röster om tillit och hur den kan stär-
kas i Kronobergs län. 

Syftet med rapporten är att bidra med en för-
djupad kunskap om ungas tillit med ett särskilt 
fokus på tilliten till vuxna. Studien genomför-
des med hjälp av fokusgruppsintervjuer som 
riktade sig till gymnasieungdomar i länet.  

Region Kronoberg (2020) Barnbokslut 
2020 

Barnbokslutet följer upp Region Kronobergs 
ansvar för att omsätta barnets rättigheter i 
barnkonventionen under verksamhetsåret 
2020 

Region Kronoberg (2016) Ortsutveckling i 
Kronobergs län  

Rapporten har som övergripande syfte att be-
skriva Kronobergs län ur ett funktionellt per-
spektiv. 

Region Kronoberg (2015) Trafikförsörj-
ningsprogram Region Kronoberg 2016–
2025 

Programmet syftar till att tillhandahålla lång-
siktiga mål och riktlinjer för hur kollektivtrafi-
ken ska fungera i länet för kvinnor och män, 
pojkar och flickor i olika åldrar och för att 
stödja regionalt hållbar tillväxt. Dokumentet är 
ett barnrättsbaserande beslutsunderlag.  
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3.2 Demografiska och socioekonomiska förutsättningar 

Befolkningsutveckling 

Det bor cirka 200 000 personer i Kronobergs läns 51 orter och har sedan början 

av 00-talet successivt ökat. Mellan 1990–2017 har antalet invånare i länet ökat 

med nästan 20 000 invånare. Drygt 90 procent av tillväxten har skett i Växjö 

kommun. De övriga procenten fördelas mellan, i rangordning, kommunerna 

Älmhult, Ljungby samt Alvesta. Främst beror länets befolkningstillväxt på att 

det invandrar fler till länet än vad som utvandrar. Under den senaste tioårspe-

rioden har 88 procent av befolkningstillväxten i länet bestått av ett positivt utrikes 

flyttnetto, resterande delar förklaras med ett positivt födelsenetto. Det kan vidare 

ses en hög äldrekvot i ett antal av länets orter, inte minst länets västra och syd-

västra delar. 20 

Kronobergs län har en gles befolkningsstruktur jämfört med andra län i södra 

Sverige med sin befolkningstäthet på 22,7 invånare per kvadratkilometer, jämfört 

med riksgenomsnittet på 24,2. Tätorterna i länet är generellt sett små och endast 

två av länets orter, Ljungby och Växjö, har över 10 000 invånare. Drygt var femte 

invånare i länet bor utanför en tätort, och ungefär 75 % av länets befolkning bor 

inom en 20 kilometers radie runt Växjö, Ljungby samt Älmhult. 21 

Det sociala landskapet 

Socioekonomi: sysselsättning, utbildning m.m. 

Mellan 2008–2014 har antalet anställda som bor i länet ökat i endast fem av or-

terna. Störst tillväxt har skett i Älmhult och Växjö. I 27 av orterna i länet uppgick 

sysselsättningsgraden under 2014 till över 80 %. I sexton av dem var den under 

75 %. Andelen av den sysselsatta befolkningen som pendlar över tätortsgräns för 

att arbeta ökade i 38 av tätorterna mellan 2008–201422. 

Koncentrationen av personer med eftergymnasial utbildning är högst runt det 

regionala- och de delregionala centrumen. I och runt Växjö och dess kringlig-

gande omland är andelen högutbildade relativt hög. I Älmhult och Ljungby syns 

en liknande struktur, men spridningen till omlandet är inte lika stor som i Växjö. 

På sikt kan koncentrationen av eftergymnasialt utbildade till de större orterna 

innebära att mindre orter kommer att möta stora utmaningar när det gäller kom-

petensförsörjning inom vård- och omsorg och industri.23  

Socioekonomiskt index är ett mått på social utsatthet och är en sammanvägning 

av tre kriterier: andel förvärvsarbetande, andel invånare utan gymnasieexamen 

och andel invånare med ekonomiskt bistånd. Ju högre index desto högre 

socioekonomisk status. Socioekonomisk utsatthet återfinns i större utsträckning 

i både tätorter och på landsbygd. De mest socialt utsatta områdena återfinns i 

tätorterna Lammhult, Alvesta, Kosta, Lessebo, Tingsryd, Ryd, Älmhult, 

Strömsnäsbruk och Braås, vilket visas i Figur 3-1. 

 
20 Ortsutveckling i Kronobergs län 
21 Ortsutveckling i Kronobergs län 
22 Ortsutveckling i Kronobergs län 
23 Ortsutveckling i Kronobergs län 
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Figur 3-1 Socioekonomiskt index för DeSO-områden i Kronobergs län. 

Folkhälsa 

En stor del av Kronobergs befolkning når inte upp till de rekommenderade nivå-

erna av fysisk aktivitet. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning når ungefär 

hälften av den vuxna befolkningen den rekommenderade fysiska aktivitetsnivån 

för att upprätthålla en god hälsa. 24  

Hälsan är därtill ojämnt fördelad i befolkningen. Ett mått på hälsostatusen i reg-

ionen är det så kallade ohälsotalet som är genomsnittligt antal utbetalda dagar 

med sjukpenning. Höga ohälsotal återfinns i flera av regionens större tätorterna 

samt på landsbygder. Som kartan visar så sammanfaller flera områden med höga 

ohälsotal med hög diversitet och/eller svag socioekonomi. Emellertid framträder 

även ytterligare ett antal platser med förhöjd risk för utsatthet på landsbygd, vil-

ket illustreras i Figur 3-2. 

 
24 Hållbarhetsprogram 2019–2023 
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Figur 3-2 Ohälsotal för DeSO-områden i Kronobergs län. 

Undersöks fördelningen i hälsa mellan gruppen så visar rapporten hälsa på lika 

villkor på små skillnader mellan både kön och ålder vad gäller en dålig allmän 

hälsa i den vuxna befolkningen. Emellertid har den dåliga allmänna hälsan ökat 

hos både män och kvinnor mellan 18–29 år sedan 2004. Liknande mönster ses 

hos barn och unga där de som har en bra eller mycket bra hälsa minskar över tid. 

Tydligast minskning ses bland flickor som också systematiskt rapporterar lägre 

grad av god hälsa jämfört med pojkar. Även personer som varken identifierar sig 

som pojke eller flicka, eller annan könsidentitet än sitt biologiska, sticker ut med 

lägre andel god självuppskattad hälsa. I Figur 3-3 visar andel av eleverna i års-

kurs Gy 2 som år 2018 mår bra eller mycket bra. 

 

Figur 3-3  Andel av eleverna i årskurs Gy 2 som år 2018 som mår bra eller mycket bra i kommunerna 
Älmhult, Alvesta, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. I regionens webbase-
rade verktyg Public Tableau finns resultat även för andra årskurser. 
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Etnicitet 

Diversitetsindex är en sammanvägning av antal födelseländer i ett område och 

andel utlandsfödda i förhållande till andra områden. I Kronobergs län är 19,4 

procent av befolkningen född i ett annat land än Sverige, jämfört med riksge-

nomsnittet på 18,5 procent25. Diversiteten är emellertid relativt låg i regionen 

med ett antal undantag. Höga diversitetsindexvärden, alltså områden med hög 

andel utlandsfödda och många representerade nationaliteter, återfinns framförallt 

i tätorter. Som Figur 3-4 visar sammanfaller flera områden med svag socioeko-

nomi med hög diversitet. 

 

Figur 3-4 Diversitetsindex för DeSO-områden i Kronobergs län. 

Trygghet, tillit och framtidstro 

Enligt rapporten Hälsa på lika villkor är bristen på tillit störst bland de yngsta 

och lägst bland de äldsta i befolkningen. Däremot är det små skillnader mellan 

män och kvinnor i de olika åldersgrupperna. I åldersgruppen 18–29 år anger näs-

tan hälften en avsaknad av tillit till andra människor. Bland män och kvinnor i 

den äldsta åldersgruppen (65–84 år) anger omkring var femte personer avsaknad 

av tillit till andra människor. Avsaknad av tillit uppdelat på ålder och kön illu-

streras i Figur 3-5. 

 
25 Regional utvecklingsstrategi  
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Figur 3-5  Andelen som i allmänhet inte litar på andra människor, utveckling över tid. Uppdelat på ålder 
och kön. Källa: Hälsa på lika villkor 

I rapporten Tillitens villkor uppges att majoriteten tjejer upplever otrygghet när 

de befinner sig i offentliga rum och att tilliten till okända killar (och män) är 

begränsad. Andel av eleverna i årskurs 8 som år 2018 som ofta eller alltid känner 

sig trygga offentliga miljöer illustreras i Figur 3-6. 

 

Figur 3-6  Andel av eleverna i årskurs 8 som år 2018 som ofta eller alltid känner sig trygga offentliga 
miljöer. 

Tilliten sjunker även över tid. När mätningarna startade år 2003 angav 53 procent 

av gymnasieungdomarna i årskurs 2 att de har många vuxna som de litar på, me-

dan undersökningen från år 2015 visar att siffran sjunkit till 43 procent. Resulta-

ten visar också att tjejer systematiskt rapporterar lägre nivåer av tillit till vuxna 

jämfört med killar. 

I alla årskurser såg eleverna generellt sett positivt på sin framtid och det var inga 

betydande skillnader mellan pojkar och flickor, detta illustreras i Figur 3-7. 
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Figur 3-7 Andel av eleverna i årskurs 8 som år 2018 ser ganska eller mycket positivt på framtiden. 

3.3 Tillgänglighet, resande och mobilitetsförutsättningar 

Nedan presenteras hur tillgänglighet, resande och mobilitetsförutsättningar ser ut 

i regionen generellt och för olika grupper. Informationen har hämtats från olika 

regionala dokument. Regionens underlag har också kompletterats med kunskap 

från andra studier, se exempel på sådana studier i en sammanställning av effekter 

och effektsamband för sociala nyttor som Trivector tagit fram för Trafikverket.26 

Resandeutveckling med kollektivtrafik 

Resandet med kollektivtrafik har utvecklats mycket positivt de senaste åren och 

främst är det stadstrafiken och tågtrafik som har en kraftig ökning av antalet re-

senärer. Den kraftiga resandeutvecklingen är delvis en följd av ett ökat utbud, 

däribland Öresundtågsystemet som startade 2009.27  

De senaste åren har kollektivtrafikresandet i Kronobergs län alltså ökat i stadig 

takt. Sedan 2006 har resandet ökat med 79 procent. 2019 låg ökningstakten på 

2,3 procent och det sammanlagda resandet låg på 10,6 miljoner resor. Flest resor 

sker i stadstrafiken, som under 2019 stod för 40 procent av alla kollektivtrafikre-

sor i regionen. Tågtrafiken och regionbusstrafiken har i stort sett lika stor andel, 

31 procent respektive 28 procent. Antalet resor per person och år har ökat från 

35 år 2011 till 53 år 2019, varav 37 resor per invånare görs i busstrafiken och 16 

resor per invånare görs i tågtrafiken.28 

Andelen som anser att det är enkelt att resa med Länstrafiken Kronoberg har ökat 

för varje år under programperioden och låg 2019 på 80 procent. Genomsnittet för 

riket som helhet låg på 76 procent under 2019, vilket innebär att Kronobergs län 

står sig väl i jämförelse med övriga län, se Tabell 3-2. Kundnöjdheten kopplat 

till senaste är dock lägre hos unga 74 % jämfört med 81 %.29   

 
26 Trafikverket Publikation 2020:240. Sociala nyttor och onyttor av transportåtgärder: Sammanställning av ef-
fektsamband. 
27 Regionalt trafikförsörjningsprogram 
28 Region Kronoberg (2019) Uppföljningsrapport Kollektivtrafik Kronoberg 2019 
29 Regionalt barnbokslut 
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Tabell 3-2 Andelen resenärer som anser att det är enkelt att resa med Länstrafiken Kronoberg 2014 – 
2019. Källa: Uppföljningsrapport kollektivtrafik Kronoberg 2019 

2014 2015 2016 2017 2019 2019 

73% 73% 75% 77% 78% 80% 
 

2020 och 2021 har präglats av coronapandemi med ändrade resvanor som följd, 

inte minst för kollektivtrafiken. Svensk Kollektivtrafik genomförde 2020 Kol-

lektivtrafikbarometern med tema coronapandemin.30 Barometern visade att un-

gefär en tredjedel av resenärerna har någon gång under året helt och hållet avstått 

från kollektivtrafikresor på grund av pandemin. Bland de som ändrat sina resva-

nor med kollektivtrafiken så löser majoriteten sina resebehov genom att resa med 

personbil i större utsträckning. För utvecklingen efter pandemin visar resultaten 

att 73 procent av de som någon gång reser med kollektivtrafiken anser det högst 

troligt att de igen kommer att resa med kollektivtrafiken på det sätt som de gjorde 

innan pandemin. Totalt 27 procent ser det som mindre troligt men endast en ti-

ondel ser mycket negativt på det. Vi kan alltså tänka oss att resandeutvecklingen 

med kollektivtrafiken kommer att se annorlunda ut i statistiken för åren 2020 och 

2021, och det troligtvis tar tid för utvecklingen att återhämta sig.  

Resande och mobilitetsförutsättningar 

Resvanor med bil 

En vanlig dag reser 25 % mer än 28 kilometer med bil och 5 % reser mellan 19–

28 km. 18 % reser upp till 19 km och hela 52 % reser inte alls med bil. 19 km per 

person och dag är det genomsnitt vi behöver ner till år 2050 enligt skattningar 

från Trafikverkets klimatscenario.31 Att det är få personer som gör en stor del av 

resandet gäller inte bara Kronoberg, utan hela Sverige. Antal kilometer bil per 

person och dag uppdelat på kön och ålder illustreras i Figur 3-8. 

 

Figur 3-8  Antal kilometer bil per person och dag uppdelat på kön och ålder. Källa: Trivectors bearbet-
ning av Resvaneundersökningen i sydöstra Sverige 2012, figuren avser endast Kronobergs 
län. 

 
30 Svensk kollektivtrafik (2020) Kollektivtrafikbarometern Tema 2020 - Coronapandemin 
31 Winslott Hiselius & Smidfelt Rosqvist (work in progress), Segmenting the current levels of vehicle mileage in 
the light of national sustainability targets - the Swedish case (working title) 
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Pendling 

Kronobergs län har den, i relation till folkmängd, högsta inpendlingen i Sverige. 

Totalt har antalet in- och utpendlare till- och från Kronobergs län ökat med 87 

procent mellan 1993–2014. Kronobergs län har starkast pendlingsrelationer med 

Skåne-, Jönköpings-, Kalmar- samt Blekinge län.32 

I 41 av orterna i länet pendlar mer än hälften av den sysselsatta befolkningen 

över en tätortsgräns för att arbeta. Av de tio starkaste pendlingsrelationerna (mel-

lan tätorter) i länet är åtta av dem i relation till Växjö.33 

Region Kronoberg har tillsamman med Energikontor Sydost och Länsstyrelsen 

Kronoberg genomfört ett projekt som syftar till mer hållbara arbetsresor. Upp-

följningen från 2020, tre år in i projektet, visar att 51 % av de tillfrågade reser 

ensamma i bil till arbetet, 5 % samåker, 28 % reser med cykel, 7 % reser kollek-

tivt och 8 % promenerar.34  

Kvinnor och män 

I en nulägesbeskrivning som Trivector gjort för Region Kronberg som underlag 

till länsplanen för perioden 2018–2029 beskrivs att det finns systematiska skill-

nader mellan kvinnor och män i länet när det gäller resvanor och därmed utsläpp 

av växthusgaser och aktiv mobilitet, attityder till bilanvändning, och representat-

ion i beslutande organ. Det påtalas också att kvinnor är generellt underrepresen-

terade i beslutande organ och har generellt värderingar och resvanor som är mer 

hållbara jämfört med män.35  

Därtill betonas att även om resmönster skiljer sig mellan olika grupper av män-

niskor i Kronoberg är bilen fortfarande det vanligaste färdmedlet. Detta innebär 

att invånarnas rörlighet och tillgänglighet i första hand varit anpassat till bilen. 

Emellertid lufts i det regionala trafikförsörjningsprogrammet att kvinnor i något 

högre utsträckning reser med kollektivtrafiken. Av de som säger sig vara regel-

bundna resenärer i kollektivtrafiken är drygt sex av tio kvinnor. Ur ett jämställd-

hets- och jämlikhetsperspektiv kan sägas att satsningar på framförallt kollektiv-, 

gång- och cykeltrafik framförallt gynnar de grupper av människor som, jämfört 

med exempelvis medelålders män, inte har lika hög tillgång till bilen och inte 

heller värderar bilen lika högt. Sådana grupper är, enskilt och i kombination, 

kvinnor, socioekonomiskt utsatta, yngre kvinnor och män, pojkar och flickor, 

samt utlandsfödda personer.  

Ett flertal resvaneundersökningar och transportpolitiska studier med kön som 

analysfaktor i Kronoberg såväl som i Sverige och internationellt visar att det 

finns skillnader mellan mäns och kvinnors resmönster. Skillnaderna i resmönster 

inom könen är stora och skiljer mycket beroende på ålder, inkomst, utbildning 

etc. Dessa skillnader är ofta större än de mellan könen. Även om resmönster 

varierar inom könen, så finns det genomgående och konstaterade skillnader 

 
32 Ortsutveckling i Kronobergs län 
33 Ortsutveckling i Kronobergs län 
34 Region Kronoberg (2021) Hur klimatsmart reser Kronoberg? En resvaneundersökning och slutrapport av 
satsningen Res Grönt i Gröna Kronoberg. 

35 Dymén, C., Wennberg, H., Smidfelt Rosqvist, L., Slotte, J. (2017) Jämställdhet och jämlikhet i Krono-
bergs transportplanering: Nulägesbeskrivning. Trivector Traffic. PM 2017:52 
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mellan män och kvinnor som grupp när det gäller val av färdmedel och 

reslängder.36 

Följande kan konstateras vad gäller kvinnors och mäns resande i Kronoberg: 

 Kvinnor gör något fler antal resor än män varje dag. 

 Kvinnor reser 20% färre kilometer per dag jämfört med män. 

 Andelen kvinnor som använder bil som huvudsakligt färdmedel är lägre 

jämfört med andelen män. 

 Andelen kvinnor som använder kollektivtrafik som huvudsakligt färdme-

del är högre jämfört med män. 

 Kvinnor reser ungefär 25 km bil per person och dag jämfört med män som  

reser runt 30 kilometer. 

 Starttiderna för kvinnor och män skiljer sig åt. Kvinnor har en större och 

något tidigare topp på morgonen, männen en större topp på eftermiddagen 

och en lite större del av kvinnornas resor sker mellan kl. 9-15 (se Figur 

3-9). En förklaring är att kvinnor i Kronoberg arbetar deltid och hämtar 

och lämnar barn i större utsträckning än män. 

 För kollektivtrafikresorna är männens resor något mer koncentrerade till 

rusningstid, medan kvinnornas resor är betydligt högre mellan rusningsti-

derna (se Figur 3-10). Skillnaden kan förklaras av att kvinnor i Kronoberg 

arbetar deltid i större utsträckning än män.  

 

Figur 3-9  Antal resor för män och kvinnor vid olika starttider. Källa: Trivectors bearbetning av Resva-
neundersökningen i sydöstra Sverige 2012, figuren avser endast Kronobergs län. 

 

 
36 Dymén, C., Wennberg, H., Smidfelt Rosqvist, L., Slotte, J. (2017) Jämställdhet och jämlikhet i Krono-
bergs transportplanering: Nulägesbeskrivning. Trivector traffic. PM 2017:52 
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Figur 3-10  Totalt antal resor för män och kvinnor med kollektivtrafik vid olika starttider. Källa: Trivectors 
bearbetning av Resvaneundersökningen i sydöstra Sverige 2012, figuren avser endast Kro-
nobergs län. 

Ålder 

Det finns stora skillnader i resmönster mellan olika åldersgrupper. Även om 

resmönster skiljer sig mellan olika grupper av människor i Kronoberg är bilen 

fortfarande det vanligaste färdmedlet. Detta innebär att invånarnas rörlighet och 

tillgänglighet i första hand varit anpassat till bilen. Från ett jämlikhetsperspektiv 

kan sägas att satsningar på kollektiv-, gång- och cykeltrafik framförallt gynnar 

de grupper av människor som, jämfört med exempelvis medelålders män, inte 

har lika hög tillgång till bilen och inte heller värderar bilen lika högt. För barn är 

möjligheten att cykla och åka kollektivt särskilt viktig.37,38 

I Sverige står cyklandet för 13 % av barns resor. Barn i stora och medelstora 

tätorter, särskilt de som bor nära stadskärnan, cyklar mer; barn på landsbygd åker 

mer bil och buss eller skolskjuts. 11-årsåldern är en brytpunkt då 4 av 5 barn får 

gå eller cykla själva till skolan.39,40, 41  

Följande kan konstateras vad gäller resande kopplat till ålder i Kronoberg42, 43: 

 
37 Trivector. (2013:52). Metod för jämställdhetskonsekvensbedömning av länsplanen 2014–
2025 i Stockholms län 

38 Sådana grupper är, enskilt och i kombination, kvinnor, socioekonomiskt utsatta, yngre kvinnor och 
män, pojkar och flickor, och utlandsfödda personer 
39 Slotte J, Wennberg H (2014). Mänskliga rättigheter och kollektivtrafik: Så påverkar ”Strategi för funkt-
ionshinderanpassning” andra resenärsgrupper. Uppdrag för Västra Götalandsregionen. Lund, Sverige: 
Trivector Rapport 2014:32. 
40 Wennberg H, Sundberg I (2016). Sänkt bashastighet i tätort: Konsekvenser för oskyddade trafikanter 
trafiksäkerhet och trygghet. Uppdrag för Trafikanalys. Trivector Rapport 2016:110. Lund, Sverige: Tri-
vector Traffic AB. 
41 Dymén, C., Wennberg, H., Smidfelt Rosqvist, L., Slotte, J. (2017) Jämställdhet och jämlikhet i Krono-
bergs transportplanering: Nulägesbeskrivning. Trivector traffic. PM 2017:52 

42 Dymén, C., Wennberg, H., Smidfelt Rosqvist, L., Slotte, J. (2017) Jämställdhet och jämlikhet i Krono-
bergs transportplanering: Nulägesbeskrivning. Trivector traffic. PM 2017:52 

43 https://geodata.kronoberg.se/portal/apps/MapSeries/index.html?ap-
pid=4b4ae0e1d70e42f99852b86fcc9246c0  
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 Gruppen äldre över 65 år gör generellt färre antal resor per dag, förutom 

resor som gäller inköp och service. 

 För äldre kvinnor och män över 65 år är resor kopplade till inköp och 

service de vanligaste (se Figur 3-11).  

 Den vanligaste resan för personer under 25 år och mellan 25 och 64 i Kro-

noberg är kopplad till arbete och skola (se Figur 3-11). 

 För samtliga åldersgrupper är bilen det vanligaste färdmedlet. Personer 

under 25 år använder kollektivtrafik, cykel och gång i större utsträckning 

än övriga grupper (se Figur 3-12). 

 När det gäller antal resta kilometer med olika färdmedel dominerar för 

gruppen 25–64 år bilkilometrarna (se Figur 3-13). 

 98 % av alla skolor ligger inom 1 km från en kollektivtrafikhållplats 

 Samtliga vårdcentraler i länet ligger inom 1 km från en kollektivtrafik-

hållplats. 

 

Figur 3-11  Antal resor per person och dag uppdelat på ärende och ålder. Källa: Trivectors bearbetning 
av Resvaneundersökningen i sydöstra Sverige 2012, figuren avser endast Kronobergs län. 

 

Figur 3-12  Antal resor per person och dag uppdelat på färdmedel och ålder. Källa: Trivectors bearbet-
ning av Resvaneundersökningen i sydöstra Sverige 2012, figuren avser endast Kronobergs 
län. 
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Figur 3-13  Reslängd i kilometer per person och dag uppdelat på ärende och ålder. Källa: Trivectors 
bearbetning av Resvaneundersökningen i sydöstra Sverige 2012, figuren avser endast Kro-
nobergs län. 

Socioekonomi och etnicitet 

Socioekonomiska faktorer påverkar resandet och mobilitetsförutsättningarna. 

Det finns studier som pekar på att låg inkomst, låg utbildning och bristande kun-

skaper i det svenska språket gör det svårt att ta körkort, skaffa bil eller flytta 

närmare arbete och skola. En väl fungerade kollektivtrafik är viktigt för delak-

tighet och integrering i samhället. För resenärer med begränsade ekonomiska re-

surser kan både enkel- och månadsbiljetter i kollektivtrafiken vara dyra att köpa. 

För de som arbetar kvällar, nätter och helger med flexibla arbetstider, och för de 

som arbetar på avsides belägna arbetsplatser, kan pendling med kollektivtrafiken 

utgöra en utmaning.  

I Trivectors nulägesanalys illustreras hur utlandsfödda kvinnor och män har, i 

mindre utsträckning än andra grupper, körkort eller tillgång till bil, och reser 

oftare tidigare morgnar och sena kvällar. De påverkas därför negativt av långa 

väntetider i kollektivtrafiken tidiga morgnar och sena kvällar. Emellertid 

konstaterar utlandsfödda generellt att trafiken på många sätt fungerar bättre än 

de är vana vid från sina hemländer. Inte minst gäller det personer som är födda 

utanför Europa som uppger att de inte är vana vid ett så välorganiserat och 

trafiksäkert transportsystem44. 

Funktionsnedsättning  

Personer med funktionsnedsättningar reser mindre än personer utan funktions-

nedsättningar, både på totalen och med kollektivtrafik. För personer med funkt-

ionsnedsättningar är tillgängligheten i kollektivtrafiken och trafikmiljöer avgö-

rande för mobiliteten, det vill säga att kollektivtrafiken och trafikmiljöer utfor-

mas hinderfria i linje med de tillgänglighetsriktlinjer som finns. Behoven ser lite 

olika ut beroende typ av funktionsnedsättning, till exempel om det handlar om 

nedsatt rörlighet, syn, hörsel eller kognitiv funktionsförmåga. 

 
44 https://geodata.kronoberg.se/portal/apps/MapSeries/index.html?ap-
pid=4b4ae0e1d70e42f99852b86fcc9246c0 
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Figur 3-14 och Figur 3-15 nedan visar att personer med funktionsnedsättning i 

Kronoberg generellt reser mindre än andra, både i antal resor och i antal 

kilometer. Detta indikerar att personer med funktionsnedsättning är mer 

begränsade i sin vardag än andra, och har därmed en sämre tillgänglighet till 

betalt och obetalt arbete, service, boende och rekreation. 45 

 

Figur 3-14  Antal resor per person och dag för olika ärenden. Källa: Trivectors bearbetning av RVU 
Sverige 2011–2014 för Kronoberg. 

 

Figur 3-15  Reslängd (km) per person och dag för olika ärenden. Källa: Trivectors bearbetning av RVU 
Sverige 2011–2014 för Kronoberg. 

Även färdsätt skiljer sig mellan personer med och utan funktionsnedsättning, vil-

ket illustreras i Figur 3-16 och Figur 3-17. 

 

 
45 Dymén, C., Wennberg, H., Smidfelt Rosqvist, L., Slotte, J. (2017) Jämställdhet och jämlikhet i Krono-
bergs transportplanering: Nulägesbeskrivning. Trivector traffic. PM 2017:52 
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Figur 3-16  Antal resor per person och med olika färdsätt. Källa: Trivectors bearbetning av RVU Sverige 
2011–2014 för Kronoberg. 

 

Figur 3-17  Reslängd (km) per person och dag med olika färdmedel. Källa: Trivectors bearbetning av 
RVU Sverige 2011–2014 för Kronoberg. 
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Resandet och mobilitetsförutsättningarna skiljer sig åt mellan människor som bor 

i städer och som bor på landsbygder. Studier visar att befolkningen i Sveriges 

landsbygdsområden har högre biltransportarbete per person, även om resandet i 

stads- och landsbygdskommuner kanske skiljer sig mindre än vad man skulle 

kunna tro. Befolkningarna reser lika ofta och gör ungefär lika många resor per 

dag. Däremot är resor i genomsnitt längre och tar längre tid att genomföra på 
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stad och landsbygd, dock finns det potential för ökat resande med gång-, cykel- 

och kollektivtrafik. 46 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet till arbete, utbildning och andra målpunkter i regionen 

Kronoberg har tidigare låtit genomföra en analys av kollektivtrafikens nåbarhet 

och tillgänglighet i regionen och visar på följande: 

 92% av befolkningen bor inom 1 km från en hållplats som trafikeras nå-

gon gång under dygnet. 

 88 % av platser för rekreation och fritid ligger inom 1 km från en hållplats. 

 8 % av alla skolor ligger inom 1 km från en hållplats. 

 100 % av alla vårdcentraler ligger inom 1 km från en hållplats.47 

 Systemanalysen för Sydsverige visar att Kronobergs län har dålig till-

gänglighet till universitetssjukhus.48 

 Av befolkningen i länet bor 73 % procent utmed de större vägarna, det 

vill säga E4:an och riksvägarna som finns inom länet.49 

Tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv 

En förutsättning för att alla i Kronoberg ska kunna använda kollektivtrafiken är 

att den är användbar och tillgänglig på ett trafiksäkert sätt. En stor utmaning är 

därför att skapa en kollektivtrafik med god tillgänglighet för personer med funkt-

ionsnedsättning. Själva fordonen är väl anpassade men däremot finns det behov 

av ytterligare tillgänglighetsanpassning av hållplatser och bytespunkter.50 

Kopplat till möjligheten att resa kollektivt för personer med funktionsnedsättning 

är hållplatsernas utformning väsentlig. År 2019 fanns det 287 hållplatslägen med 

fler än 4000 påstigande per år. I dagsläget finns det emellertid inte uppdaterad 

statistik på hur många av dessa som uppfyller de krav gällande tillgänglighet som 

den regionala kollektivtrafikmyndigheten har satt upp i trafikförsörjningspro-

grammet.51 

Tillgänglighet ur ett barnperspektiv 

Tillgänglighet ur ett barnperspektiv innebär att barn ska ha möjligheten att ta sig 

till viktiga målpunkter utan att bli utsatta för farliga trafiksituationer. Barns rö-

relsefrihet å andra sidan innebär att de kan ta sig runt på egen hand inom området. 

Barns rörelsefrihet är oftast begränsad av vuxna som tycker området är otryggt 

eller osäkert.  

Cykel och kollektivtrafik är två viktiga färdsätt för barn att kunna resa självstän-

digt. Två viktiga indikatorer är därför om det finns kollektivtrafikhållplatser i 

 
46 Dymén, C., Wennberg, H., Smidfelt Rosqvist, L., Slotte, J. (2017) Jämställdhet och jämlikhet i Krono-
bergs transportplanering: Nulägesbeskrivning. Trivector traffic. PM 2017:52 
47 https://geodata.kronoberg.se/portal/apps/MapSeries/index.html?ap-
pid=4b4ae0e1d70e42f99852b86fcc9246c0  
48 Systemanalys Sydsverige 
49 Ortsutveckling i Kronobergs län 
50 Regionalt trafikförsörjningsprogram 
51 Uppföljningsrapport kollektivtrafik 
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närområdet och är de säkra för barn att nå utan långa omvägar samt om det finns 

det tydliga och orienterbara gång- och cykelvägar i området. En tillgänglighets-

analys i länet visar exempelvis att 98 % av alla skolor ligger inom 1 km från en 

hållplats.  

Därtill har Länstrafiken tagit fram information till skolorna i länet om hur ele-

verna kan köpa biljetter, samt hur de kan bidra till att minska smittspridningen 

av Covid-19 och resa tryggare. Flyern finns på svenska, engelska, dari, arabiska, 

somaliska och tigrinja. Länstrafiken har även erbjudit en prismässigt kraftigt re-

ducerad fritidsbiljett för barn och ungdomar upp till 19 år för att underlätta själv-

ständig mobilitet.52 

Länstrafiken lanserade en ny kundapp för resesökning och biljettköp i den all-

männa kollektivtrafiken. Inför lanseringen testades produkten på ett antal olika 

testgrupper där ungdomar deltog för att lämna synpunkter. Utifrån denna testpe-

riod har länstrafiken samlat på sig ett antal förbättringsområden som organisat-

ionen kommer arbeta aktivt med 2021. 

Länstrafiken inhämtar ungdomars åsikter om kundnöjdhet. Ungdomar har lägre 

kundnöjdhet än för hela kundunderlaget sammantaget, men ligger på samma nivå 

som riket som helhet. När det gäller nöjdhet med senaste resa samt förarens be-

mötande är skillnaderna mindre och likafullt i nivå med det nationella snittet. 

3.4 Trafik och infrastruktur 

Infrastruktur 

I regionen är bilberoendet starkt vilket har sitt ursprung i befolknings- och 

boendestruktur. I Kronoberg finns totalt 360 mil statlig väg, 106 mil kommunala 

vägar, och 390 mil enskilda vägar.  

Cykelvägsstrukturen utanför tätorterna är relativt svag och förutsättningarna för 

cykling har försämrats på vägar som har byggts om till 2+1- eller 1+1-vägar. Det 

finns ett stort behov av att bygga cykelvägar i regionen, vilket också 

kommunernas önskemål om cykelvägar visar.53 Totalt finns det i regionen 65 km 

gång- och cykelväg.  

Trafik- och transportarbete idag 

År 2019 var körsträckan per bil i Kronoberg 1186 mil och den genomsnittliga 

körsträckan med bil per person låg på 721 mil, en minskning med cirka 1 % sedan 

året innan. Allt sedan 1999 när mätningen började har körsträckan per person 

varierat, nivån 2019 är dock den lägsta sedan 1999, vilket illustreras i Figur 

3-18.54  

 

 
52 Regionalt barnbokslut 
53 Region Kronoberg (2017) Cykla i Gröna Kronoberg 
54 Trafikanalys (2019) Resvaneundersökning - Tabell 2. Körsträcka (mil) per bil och per invånare 
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Figur 3-18 Körsträcka per person i Kronoberg. Källa: Trafikanalys (2019). 

Trafikutvecklingen framöver 

I och med den ökade befolkningsmängden är också ett ökat transportbehov att 

förvänta. En ökad befolkning medför generellt sett ökade transportbehov, vilket 

dock inte speglat av sig i utvecklingen av trafikarbetet i regionen som succesivt 

minskat, samtidigt som kollektivtrafikresandet ökar.   

I tidigare länsplan satsades dock medlen i huvudsak till åtgärder som ökar 

framkomligheten för biltrafiken och förväntas leda till ett ökat trafikarbete med 

bil och därmed gå i negativ riktning när det gäller klimatet. Även om inte åtgärder 

som bidrar till förbättrad framkomlighet och tillgänglighet med bil drabbar barn, 

äldre, personer med funktionsnedsättning, och olika socioekonomiskt utsatta 

grupper negativt, så kan kan större vägobjekt bidra till att skapa fler 

infrastrukturbarriärer mellan områden och exkludera grupper som inte har 

tillgång till körkort eller bil. 

Betydligt mindre medel stasades på investeringar i cykelvägnät, 

kollektivtrafikåtgärder och mobility management-åtgärder, åtgärder som leder 

till minskad biltrafik och i rätt riktning avseende klimatmålet, samt mer jämlik 

och jämställd tillgänglighet och mobilitet Mer satsningar på hållbara färdsätt och 

mindre (eller inget alls) på väg behövs både för att möta dagens och 

morgondagens sociala utmaningar och klimatutmaningar.  

3.5 Miljö och hälsa 

Klimat 

Om det ökade transportbehovet följer det senaste årtiondets trend med att 

tillgodoses av personbilar, kommer även utsläppen av skadliga ämnen att öka. 

Åtgärder som satsningar på kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar, satsningar 

på minskat personbilsberoende samt att andelen förnyelsebara transportbränslen 

ökar, minskar utsläppen från transportsektorn. För att möta de utmaningar som 

transportsektorn inom Kronobergs län står inför finns flera mål och strategiska 

dokument, se kapitel 2.1 Styrande nationella och regionala mål. 
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Transportsektorn står för nästan hälften av utsläppen i länet. Länets relativt glesa 

struktur bidrar till långa körsträckor. Tillsammans med de övriga Smålandslänen 

har Kronobergs län de längsta genomsnittliga körsträckorna i södra Sverige. 

Personbilstrafiken står för mer än hälften av transportsektorns utsläpp i länet. 

Hälsa 

Utöver klimatpåverkan har transportsektorn även stor betydelse för 

luftkvaliteten, särskilt i tätorter.  Luftkvaliteten i länet är god, och har förbättrats 

de senaste 20 åren, även om utsläppen från transporter måste minska snabbare. 

De påverkar klimatet, luften och bidrar till övergödning och innebär 

hälsoproblem för många människor. Satsningen på ökad tillgänglighet i länets 

skyddade natur ger goda förutsättningar att bidra till förbättrad folkhälsa. 

Runt två miljoner människor i Sverige utsätts vid sina bostäder för ljudnivåer 

som överskrider de riktvärden som riksdagen fastställt. Buller, främst från väg 

och järnväg, är den miljöstörning som berör flest människor och som enligt 

forskning har stark påverkan på vår hälsa. Buller påverkas bland annat av trafik-

mängd, hastighet, andel tunga fordon samt av vägbeläggning. 

Problemen med luftföroreningar är störst i intensiv trafikmiljö. Lokalt, och 

mestadels tillfälligt förekommer förhöjda halter av hälsoskadliga ämnen. 

Långdistanstransporterade ämnen och det faktum att länet är ett glesbygdslän där 

hög andel av invånarna använder egna bilar påverkar länets luftkvalitet negativt.  

Som på många andra håll i landet är det svårast att nå miljömål för partiklar, 

PM10, i tätorter. För att nå målet behöver utsläppen minska från vägtrafiken, 

energiproduktionen, industrin samt hushållens vedeldning. Halterna av PM2,5 

beror främst på långväga transport och vedeldning, medan PM10 är mer lokalt 

alstrade, från trafiken. 

Trots att luftkvaliteten bedöms vara god beräknas 126 personer dö i förtid varje 

år på grund av effekterna av partiklar (PM10) i Kronobergs län. Detta kan 

jämföras med att nio personer dog i trafikolyckor under 2019. Bättre luftkvalitet 

innebär bättre livskvalitet i form av minskad sjuklighet, mindre sjukfrånvaro och 

ökad livslängd.55 

Landskap 

Kronobergs län är en av Sveriges mest sjörika områden, sjöar och vattendrag 

täcker över 10% av länets yta. Kronobergs län är också skogsrikt och 

kännetecknas av många småskaliga odlingsmiljöer med stenmurar, rösen och 

lövträd. Under flera decennier har landskapet genomgått en förändring genom att 

många äldre odlingsmarker växt igen. De många sjöarna attraherar boende och 

turister och har blivit viktiga för att förse kommuner utanför länet med 

dricksvatten. Framöver förväntas klimatförändringar som orsakar 

översvämningar från skyfall, torka som kan orsaka grundvattensänkning och 

skogsbränder samt stormar som kan hota stora skogsbestånd och egendom.56 

 
55 Länsstyrelsen Kronobergs län (2020) Regional årlig uppföljning av miljömålen 2020 i Kronobergs län 
56 Region Kronoberg (2019) Integrerad landskapskaraktärsanalys för Kronobergs län 2019 05 31/rev 20200121 
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Trafiksäkerhet 

Trafikanalys sammanställer årlig statistik över vägtrafikskador per län. Utfallet 

för Kronobergs län 2020 var sex dödade och 25 personer svårt skadade personer. 

Detta är både en minskning i antalet dödade och framförallt svårt skadade sedan 

förra länsplanen. Minskningen av antalet dödade har minskat stadigt sedan 1985, 

vilket illustreras i Figur 3-19. 

I Kronoberg, likt övriga Sverige, så är det främst kvinnor som råkar ut för fallo-

lyckor. Fallolyckorna har minskat något under perioden 2010–2019 (se Figur 

3-20) men det är fortfarande ett stort antal varje år som skadas genom fall. 

 

Figur 3-19 Antal dödade i vägtrafiken 2018–2020, i Kronoberg. Källa: Trivectors bearbetning av Trafik-
analys statistik. 

 

Figur 3-20  Personer alla åldrar som är slutenvårdade för fallskador i Region Kronoberg. Källa: Social-
styrelsen. 
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4. Bedömning av planförslaget 

4.1 Beskrivning av länsplanens alternativ 

Länsplanen innebär ett planförslag som jämförs med ett nollalternativ. 

Nollalternativet utgör en rimligt säker uppfattning om hur samhället och 

transportsystemet kommer att utvecklas utan effekterna från de nya åtgärderna i 

planen. Nollalternativet tolkas i denna hållbarhetsbedömning som att 

implementering av den gällande länsplanen (för perioden 2018–2029) 

genomförs. Nedan beskrivs nollalternativet och planförslaget närmare. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär ett genomförande av de åtgärder som fastställts i den 

gällande länsplanen. En relativt stor del av de satsade medlen i den gällande läns-

planen går i huvudsak till åtgärder som ökar framkomligheten för biltrafiken och 

förväntas leda till ett ökat trafikarbete med bil. Mindre medel satsas på investe-

ringar i cykelvägnät och kollektivtrafikåtgärder. Tabell 4-1 listar de åtgärder som 

ingår i nollalternativet. 

Tabell 4-1 Åtgärder som ingår i nollalternativet. 

Åtgärd Budget, tkr (%) 

Större investeringar samfinansiering järnvägsobjekt 51 000 (7 %) 

Mötesspår Skruv 21 000 

Partiellt dubbelspår Alvesta-Växjö 30 000 

Större investeringar vägobjekt 394 000 (54 %) 

Rv 23 Älmhult-Ljungstorp Ink. Förbi Älmhult 60 000 

Rv 23 Huseby-Marklanda 177 000 

Lv 941 Lillagården-Stenbrohult 37 000 

Väg 834 Hovmantorp Korsning jvg, väg och cykel 40 000 

Rv 27 Säljeryd-Växjö, etappindelning 80 000 

Brister 41 583 (6 %) 

Att utreda/reservera 41 583 

Mindre investeringar 123 047 (17 %) 

Vägobjekt 56 759 

Cykelvägar 49 965 

Åtgärder enligt Cykla i Gröna Kronoberg 49 965 

Kollektivtrafik 12 556 

Diverse mindre åtgärder 12 556 

Påverkansåtgärder 3 767 

MM-projekt 3 767 

Bidragsobjekt 118 800 (16 %) 
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Trafiksäkerhet och miljö, Kollektivtrafik 72 000 

Enskilda vägar 20 400 

Driftbidrag flygplats 26 400 

Totalt 728 430 

Planförslag 

Även i planförslaget satsas en stor del av medlen till större till åtgärder som ökar 

framkomligheten för biltrafiken. Något mer medel satsas på cykel jämfört med 

nollalternativet genom att fler cykelåtgärder inkluderats. Även i planförslaget 

satsas mycket begränsade medel på kollektivtrafik. I övrigt satsas liknande andel 

medel till respektive åtgärdskategori. Tabell 4-2 listar de åtgärder som ingår i 

planförslaget. Åtgärdskategorin ”Brister” konsekvensbedöms inte då denna ka-

tegori innebär utredning och inga specifika åtgärder.  

Tabell 4-2 Åtgärder som ingår i planförslaget. 

Åtgärd Budget, tkr (%) 

Samfinansiering väg och järnväg * 85 000 (10 %) 

K-t-K Alvesta – Växjö dubbelspår Räppe-Växjö Etapp 1 20 000 

Räppe station inkl. planskild korsning S Räppevägen 20 000 

Norrleden 2+2 inkl. Tpl Helgevärma Etapp 2 20 000 

Sydostlänken mötesstation 25 000 

Större investeringar vägobjekt 464 200 (53 %) 

Rv 23 Huseby - Marklanda 63 000 

Tpl Räppe 84 000 

Lv 941 Lillagården-Stenbrohult  57 000 

Väg 834 Hovmantorp, Korsning jvg, väg och cykel 72 000 

Rv 27 Etapp 2 Tegnaby-Skir Inkl. Förbi Bramstorp och tpl. till S Län-
ken 

188 200 

Mindre investeringar 175 000 (20 %) 

Vägobjekt 75 000 

Lv 120 Göteryd - Älmhult, del 3 6 461 

Pott vägåtgärder / sekundära vägnätet / sidoområdesåtgärder / tä-
tortsåtgärder 

68 539 

Cykelvägar 80 000 

Lv 738 Moheda; sporthall-V. Järnvägsg. (Al 19) 1 850 

Lv 707 Alvesta-Hjortsberga; Rv 25-Rönnedalsvägen (Al15) 3 525 

Lv 847 Hovmantorp; Granv-Järnvägsstation (Le 1) 3 935 

Lv 557 Lagan; Trafikplats Lagan-Prästtorpsbron (Lj 119) 1 510 

Lv 555 Mjälen - (Hovdinge) Ljungby (Lj108) 10 500 

Lv 555 Mjälens badplats-Tannåker (Findala?) (Lj 109) 13 450 

Lv 517 Strömsnäsbruk; Röcklavägen-Landstigsgatan (Ma 7) 700 

Lv 783 Konga; Blomsterv-Idrottsplatsen (Ti 9) 2 500 

Lv 953 Lenhovda; Kalmarv-Kykrog (Up 2) 3 000 

Lv 846 Fureby; Kårev-Rv 25 (Vä 6) 1 600 
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Lv 600 Diö-Möckeln Etapp 1 av 3 (Äl1) 6 750 

Fördyrningar och div åtgärder enligt Cykla i gröna Kronoberg 30 680 

Kollektivtrafik 20 000 

Diverse mindre åtgärder 20 000 

Bidragsobjekt 126 800 (14 %) 

Trafiksäkerhet och miljö, Kollektivtrafik 72 000 

Enskilda vägar 28 400 

Driftbidrag flygplats 26 400 

Brister 30 000 (3 %) 

Att utreda/reservera 30 000 

Totalt för planförslaget 881 000 

*) Utöver samfinansiering på 85 miljoner kronor kommer även medfinansiering att ges med 
sammanlagt 113 miljoner kronor till tre av åtgärderna. 

4.2 Betydande miljöpåverkan 

I detta avsnitt görs en beskrivning av planens betydande miljöpåverkan och pekar 

ut de åtgärder som har särskild inverkan på aspekten. Avsnittet omfattar 

beskrivningar för miljöaspekterna klimat, hälsa, landskap, trafiksäkerhet, samt 

kollektivtrafik gång och cykel.  

Klimat 

Vid anläggning av ny infrastruktur fås alltid en påverkan på klimatet genom den 

energianvändning som går åt för själva byggandet och vid framställning av 

byggmaterial. Detta är den stora klimatpåverkan som fås vid anläggning av ny 

infrastruktur för järnvägar och gång- och cykelvägar. Vid anläggning av nya 

vägar fås dock också en stor klimatpåverkan i bruksskedet av anläggningen 

genom den ökade trafik som den nya vägen ger. Nya järnvägar och gång- och 

cykelvägar kan däremot i bruksskedet ge positiv inverkan på klimatet om 

åtgärden innebär en överflyttning från vägtrafik till resande med kollektivtrafik 

eller med gång- och cykel. 

Figur 4-1 visar bedömningen av betydande miljöpåverkan för fokusområdet 

klimat. Bedömningsmatrisen i sin helhet finns i bilaga 2. 

 

Figur 4-1  Bedömning av fokusområdet klimat för nollalternativet respektive planförslaget. 
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I Planförslaget, liksom Nollalternativet, satsas sammantaget en stor andel medel 

på åtgärder som går i negativ riktning när det gäller klimatet. 

I både Planförslaget likt Nollalternativet ger nästan samtliga åtgärder negativa 

effekter vid byggandet. Sett till andel medel så satsas det ungefär lika mycket på 

vägåtgärder i Planförslaget som i Nollalternativet. Men jämfört med 

nollalternativet satsas det i planförslaget mer pengar både på åtgärder som ger 

minskat trafikarbetet på väg och på åtgärder som ger ökat trafikarbete på väg. 

Detta genom att Planförslagets totala budget är större jämfört med 

nollalternativet. Olika åtgärder i planförslaget går alltså både i negativ och positiv 

riktning jämfört med planförslaget och det är svårt att göra en sammanvägd 

bedömning. 

Sett till åtgärder som ger effekt på emissionerna per körd kilometer går 

planförslaget i mer positiv riktning. Det beror främst på att Tpl Räppe som 

innebär jämnare körmönster, och Sydostlänken mötesstation som innebär 

övergång från diesel- till eldrift, ingår i Planförslaget. Därtill bedöms har det i  

de samlade effektbedömningarna bedömts att åtgärden LV 941 Stenbrohult – 

Lillagården, som har större budget i Planförslaget, ger jämnare hastighet vilket 

påverkar energianvändningen positivt. 

Sammantaget bedöms planförslaget inte innebära förändrad inriktning mot 

nollalternativet – planförslaget går generellt i samma riktning som tidigare plan.  

 

 

Åtgärder som bidrar positivt 

 Investering i järnväg, exempelvis Sydostlänken mötesstation, bedöms 

som positivt för klimat, med undantag för byggande, drift och underhåll 

av infrastruktur. 

 Större investeringar i vägobjekt, exempelvis Lv 941 Stenbrohult – 

Lillagården, bedöms i de samlade effektbedömningarna ge positiva ef-

fekter på mängden fordonskilometrar för energiintensiva trafikslag 

samt energianvändning per fordonskilometer. 

 Tpl Räppe bedöms ge positiva effekter på energianvändning per for-

donskilometer. 

 Samtliga cykelåtgärder bedöms som positivt för klimat, med undantag 

för byggande, drift och underhåll av infrastruktur. 

 Bidragsobjekt Trafiksäkerhet och miljö bedöms som positiv med hän-

syn till mängden fordonskilometrar för energiintensiva trafikslag. 

Åtgärder som bidrar negativt 

Vägobjekt har generellt sett negativ inverkan på klimat, exempelvis: 

 RV 27 Tegnaby-Skir  

 Rv 23 Huseby – Marklanda 

 Väg 834 Hovmantorp  

 Norrleden 2+2 

Även åtgärden Driftbidrag flygplats har negativ inverkan på klimat. 
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Hälsa 

Generellt kan vägåtgärder bidra till negativa hälsoeffekter, exempelvis genom 

ökade utsläpp, medan åtgärder för gång och cykel samt kollektivtrafik 

uppmuntrar till fysisk aktivitet. Vägåtgärder kan också ge ökade bullernivåer och 

utsläpp av emissioner. Men om vägåtgärderna innebär att trafik flyttas ut från 

staden kan vägåtgärden bidra till positiva effekter för bullernivåerna.  

Figur 4-2 visar bedömningen av betydande miljöpåverkan för fokusområdet 

hälsa. Bedömningsmatrisen i sin helhet finns i bilaga 2. 

 

Figur 4-2  Bedömning av betydande miljöpåverkan för fokusområdet hälsa för nollalternativet respek-
tive planförslaget. 

I planförslaget satsas mer medel på åtgärder som leder i rätt riktning avseende 

emissioner samtidigt som det satsas mer medel på åtgärder som går i fel riktning. 

Precis som inom fokusområde klimat beror detta på att Planförslagets totala 

budget är större jämfört med nollalternativet. Olika åtgärder i planförslaget går 

alltså både i negativ och positiv riktning jämfört med planförslaget och det är 

svårt att göra en sammanvägd bedömning. Bedömningen visar emellertid att det 

inte är några tydliga trendbrott i gällande plan gent emot tidigare planering, 

eftersom andelen vägåtgärder är i princip de samma. 

I planförslaget satsas mer medel på åtgärder som går i rätt riktning avseende 

personer som exponeras för buller. För de negativa effekterna är 

storleksordningen på satsade medel likvärdiga. Planförslaget bedöms 

sammantaget som något bättre jämfört med tidigare plan avseende buller, och 

beror främst på att det satsas mer medel på cykelåtgärder i planalternativet.  

När det gäller åtgärder som främjar fysisk aktivitet, barns möjlighet att resa på 

egen hand samt tillgänglighet till kollektivtrafiken satsas det i planförslaget mer 

medel och är därmed bättre ur det perspektivet.   

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet hälsa, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.  

Åtgärder med neutralt bidrag: 

 Inga åtgärder i Planalternativet saknar helt påverkan på klimat. 
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Landskap 

Ny infrastruktur som skapar barriärer och har en påverkan på utpekade 

värdeområden har en potentiellt mycket negativ effekt som måste beaktas på en 

strategisk nivå. Det finns ett antal åtgärder som bedöms som negativa både för 

barriärer och utpekade värdeområden och dessa listas i summeringen av 

bedömningarna nedan. Även utbyggnad till 2+1 och 2+2-vägar skapar tydliga 

barriäreffekter, som dock i viss utsträckning kan kompenseras med ekodukter.  

Figur 4-3 visar bedömningen av betydande miljöpåverkan för fokusområdet 

landskap. Bedömningsmatrisen i sin helhet finns i bilaga 2. Bedömning av 

kriterier med relevans för landskap har gjorts genom samlade effektbedömningar 

när sådana finns och genom Naturvårdsverkets karta över skyddade områden. 

Åtgärder som bidrar positivt 

 Samtliga cykelåtgärder bidrar positivt till aspekten hälsa och har heller 

inga negativa hälsoeffekter. 

 Bidragsobjekt Trafiksäkerhet och miljö 

 Räppe station 

 Lv 941 Stenbrohult - Lillagården 

Åtgärder som bidrar negativt 

Vägåtgärder har generellt sett negativ inverkan på transportsystemets totala 

emissioner, exempelvis: 

 Norrleden 2+2 

 RV 27 Etapp 2 Tegnaby-Skir och  

 Lv 120 Göteryd - Älmhult  

 Väg 834 Hovmantorp 

 Mindre investeringar väg 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

 Samtliga åtgärder har mer eller mindre positiv eller negativ påverkan 

på aspekten hälsa 

 Större vägobjekt har en generellt sett en relativt neutral påverkan på 

buller och fysisk aktivitet eftersom de i första hand berör trafikmiljöer 

utanför tätort. 
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Figur 4-3  Bedömning av betydande miljöpåverkan för fokusområdet landskap för nollalternativet re-
spektive planförslaget. 

I planförslaget satsas mer medel på åtgärder som ger negativa effekter på 

fokusområdet landskap och mindre medel som ger positiva effekter. Det kriteriet 

som går i mest negativ riktning är betydelse för upprätthållande och utveckling 

av landskapets utmärkande karaktär och kvaliteter. De negativa effekterna 

återfinns bland såväl väg-, järnväg som cykelåtgärder, då det återfinns åtgärder 

inom alla dessa åtgärdskategorier som berör skyddade områden på ett eller annat 

sätt. Emellertid är utbyggnad av cykelvägar mindre komplicerad och de har 

därför mindre negativ påverkan på dessa aspekter, något som inte 

bedömningsmatrisen visualiserar.  

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet landskap, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.  

 

 

Åtgärder som bidrar positivt 

 Lv 941 Stenbrohult – Lillagården har positiv inverkan ur ett dricksvat-

tenförsörjningsperspektiv. 

 Räppe station har positiv inverkan på förorenade områden och struk-

turomvandling. 

Åtgärder som bidrar negativt 

De flesta åtgärder i planen påverkar på något sätt aspekten landskap negativt. 

Särskilt negativ påverkan ses för åtgärder som bedöms som negativa för 

barriäreffekten samt negativt för utpekade värdeområden. Exempel på dessa 

är:  

 Sydostlänken mötesstation 

 Rv 23 Huseby-Marklanda 

 Tpl Räppe 

 Lv 941 Stenbrohult - Lillagården  

 Väg 834 Hovmantorp, korsning jvg 

En åtgärd i Planförslaget innebär utbyggnad till 2+2 väg 

 Norrleden 2+2 
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Trafiksäkerhet 

Ofta innebär om- och nybyggnation att även trafiksäkerheten höjs. I princip 

samtliga åtgärder i planen har någon positiv inverkan på aspekten trafiksäkerhet, 

antingen vad gäller motortrafikanter eller för gående, cyklister och mopedister 

(GCM-trafikanter).  

Figur 4-4 visar bedömningen av betydande miljöpåverkan för fokusområdet 

trafiksäkerhet. Bedömningsmatrisen i sin helhet finns i bilaga 2. 

 

Figur 4-4  Bedömning av betydande miljöpåverkan för fokusområdet trafiksäkerhet för nollalternativet 
respektive planförslaget. 

Det satsas mer medel i planförslaget som bidrar positivt till att trafiksäkerheten 

höjs och går i högre utsträckning i linje med intentionerna i etappmålet för 

trafiksäkerhet. Störst skillnad ses för trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, 

där de positiva bidragen är särskilt stora i Planförslaget i jämfört med 

Nollalternativet.  

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet trafiksäkerhet, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral 

inverkan.  

Åtgärder med neutralt bidrag: 

 Bidragsobjekt 

 K-t-K Alvesta  

Vissa cykelåtgärder cykelåtgärder har ingen känd påverkan på aspekten 

landskap, exempelvis: 

 Lv 783 Konga; Blomsterv-Idrottsplatsen   

 Lv 953 Lenhovda; Kalmarv-Kykrog   

 Lv 846 Fureby; Kårev-Rv 25  
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Kollektivtrafik, gång och cykel 

I planen är det i princip uteslutande rena gång, cykel och kollektivtrafikåtgärder 

som gynnar både andelen gång- och cykelresor, andel kollektivtrafik och 

kollektivtrafikens relativa attraktivitet. Endast en vägåtgärd innehåller åtgärder 

som gynnar även hållbart resande.  

Figur 4-5 visar bedömningen av betydande miljöpåverkan för fokusområdet 

kollektivtrafik, gång och cykel. Bedömningsmatrisen i sin helhet finns i bilaga 2. 

 

Figur 4-5  Bedömning av betydande miljöpåverkan för fokusområdet kollektivtrafik, gång och cykel 
för nollalternativet respektive planförslaget. 

Åtgärder som bidrar positivt 

I princip samtliga åtgärder bidrar positivt till ökad trafiksäkerhet för antingen 

motortrafikanter eller GCM-trafikanter. Det finns ett antal åtgärder som bidrar 

till ökad trafiksäkerhet för både motortrafikanter och GCM-trafikanter, bland 

annat: 

 Räppe station 

 Norrleden 2+2 Etapp 2  

 Sydostlänken mötesstation  

 Lv 941 Stenbrohult - Lillagården 

Åtgärder som bidrar negativt 

 Det saknas åtgärder som bidrar negativt till aspekten trafiksäkerhet 

Åtgärder med neutralt bidrag 

Samtliga cykelåtgärder har neutral inverkan på trafiksäkerhet för 

motortrafikanter 

Ett antal vägåtgärder har neutral inverkan på trafiksäkerheten för GCM-

trafikanter, exempelvis:  

 Rv 23 Huseby – Marklanda  

 RV 27 Etapp 2 Tegnaby-Skir 
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I Planförslaget satsas mindre medel på åtgärder som bidrar negativt till både 

andelen gång-, cykel och kollektivtrafik samt kollektivtrafikens attraktivitet. 

Skillnaden består uteslutande i att åtgärden Rv 23 Älmhult-Ljungstorp inte ingår 

i Planförslaget. 

Satsningarna på gång, cykel och kollektivtrafik är något större i Planförslaget än 

i Nollalternativet.  Emellertid är bidragen till kollektivtrafik, gång och cykel sett 

till satsade medel små, och planen som helhet bidrar inte positivt till att öka 

andelen eller attraktiviteten för dessa färdmedel. Värt att nämna är ändå att 

cykelåtgärderna är flera till antalet och att prioriteringen av dessa kommer ifrån 

dialog med kommunerna om brister och behov. 

 
 

 

 

4.3 Bedömning av sociala konsekvenser 

Bedömningen av sociala konsekvenser presenteras i detta avsnitt utifrån tre hu-

vudsakliga perspektiv: (1) jämställdhetsperspektiv, (2) barn, äldre och personer 

med funktionsnedsättning samt (3) socioekonomiska förutsättningar. Resone-

mang förs för hur planförslaget, i jämförelse med nollalternativet, bidrar till in-

kludering, sammanhållning, tillgänglighet och hälsa. Inom samtliga perspektiv 

görs en analys av hur alternativen förhåller sig till befolkningsperspektivet, geo-

grafiska perspektivet och mobilitetsperspektivet. 

Jämställdhetsperspektiv 

Bedömning av sociala konsekvenser av åtgärderna i länsplanen ur ett jämställd-

hetsperspektiv har gjorts för kriterier som rör jämställdhet vad gäller möjligheten 

Åtgärder som bidrar positivt 

 Samtliga cykelåtgärder 

 Pott för kollektivtrafik 

 Bidragsobjekt Trafiksäkerhet och miljö 

 Räppe station 

 Sydostlänken mötesstation 

 Lv 941 Stenbrohult - Lillagården 

Åtgärder som bidrar negativt 

 Norrleden 2+2 

Åtgärder med neutralt bidrag 

 I de samlade effektbedömningarna görs bedömning att vägåtgärder 

inte har någon påverkan på kollektivtrafik, gång och cykel. Emellertid 

kan man tänka sig att förbättringar på väg innebär att biltrafiken tar 

andelar från hållbara färdsätt, om åtgärden inte kompenseras fullt ut 

med kollektivtrafik-, gång och cykelåtgärder. 
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att nå mansdominerade/kvinnodominerade arbetsplatser, tillgängligheten för kol-

lektivtrafik, gång och cykel (relativ attraktivitet) och potential för överflyttning 

till dessa färdsätt, trafiksäkerhet för gående och cyklister samt trygghet i trans-

portsystemet (se specifika bedömningskriterier i avsnitt 2.3). 

Många av kollektivtrafikåtgärderna i länsplanen och de flesta gång- och cykelåt-

gärder bidrar till jämställdhet vad gäller ökad tillgänglighet till kvinnligt domi-

nerade arbetsplatser. Kvinnor går, cyklar och åker kollektivtrafik generellt i 

större utsträckning än vad män gör – och är också i högre grad hänvisade till 

dessa färdsätt. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det därför viktigt att förbättra 

tillgängligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister. Trafiksäkerhets-

åtgärder kan också bidra till att fler känner sig trygga och bekväma att använda 

transportsystemet.  

Figur 4-6 nedan visar bedömning av sociala konsekvenser utifrån ett jämställd-

hetsperspektiv. Bedömningsmatrisen i sin helhet finns i bilaga 2. 

 

Figur 4-6  Bedömning av sociala konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv för nollalternativet re-
spektive planförslaget. 

I Figur 4-7 finns en kartbild som visar hur åtgärderna i länsplanen fördelar sig 

geografiskt utifrån om det är mansdominerad eller kvinnodominerad dagbefolk-

ning som nås (dagbefolkning ses här som en approximation för arbetsplatser). 

Detta utgör underlag för bedömningen för fokusområdet ”jämställdhet” i matri-

serna ovan som representerar det geografiska perspektivet. De flesta åtgärderna 

återfinns i områden med jämn könsfördelning hos dagbefolkningen eller med en 

mansdominerad dagbefolkning. Ett fåtal åtgärder (uteslutande cykelåtgärder) 

gynnar områden med kvinnodominerad dagbefolkning. Det satsas i planförslaget 

mer medel på åtgärder som gynnar områden med en mansdominerad dagbefolk-

ning än i nollalternativet, det vill säga sett utifrån ett geografiskt perspektiv så är 

planförslaget något sämre än nollalternativet.  
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Figur 4-7 Dagbefolkning, män och kvinnor, i Kronobergs län. 

Flera bedömningskriterier rör hur åtgärderna svarar mot kvinnors sätt att resa och 

kvinnors värderingar av transportsystemet. Planförslaget innebär något större 

satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik och ökad trafiksäkerhet för gående 

och cyklister jämfört med nollalternativet, vilket innebär att planförslaget därmed 

går i positiv riktning ur ett jämställdhetsperspektiv. Även när det gäller trygghet 

och bekvämlighet i transportsystemet (fokusområde ”medborgarnas resor” i ma-

triserna ovan) satsas det mer medel i planförslaget på åtgärder som går i positiv 

riktning jämfört med nollalternativet. Trots att Planförslaget ter sig bättre än Nol-

lalternativet är bidragen till fokusområdet ”kollektivtrafik, gång och cykel” be-

gränsade och planen som helhet bidrar inte till att öka andelen gång, cykel eller 

kollektivtrafik genom att öka kollektivtrafikens relativa attraktivitet. 

Sammantaget kan konstateras att planförslaget har både för- och nackdelar jäm-

fört med nollalternativet. Å ena sidan missgynnar planförslag områden med över-

vägande kvinnodominerad dagbefolkning, å andra sidan gynnar planförslaget åt-

gärder som svarar mot generella resmönster och värdering hos kvinnor. Det är 

dock små skillnader mellan planförslaget och nollalternativet: planförslaget in-

nebär ungefär liknande inriktning hos åtgärderna som nollalternativet. Bidragen 

till jämställdhetsperspektivet något större i planförslaget än i nollalternativet.  

Nedan presenteras åtgärder som bidrar i positiv, negativ eller neutral riktning på 

sociala konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  
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Åtgärder med positiva sociala konsekvenser 

När det gäller sociala aspekten tillgänglighet berör följande cykelåtgärder 

områden med kvinnodominerad dagbefolkning: 

 Lv 738 Moheda 

 Lv 847 Hovmantorp 

Även cykel- och kollektivtrafikåtgärder som inte direkt berör områden med 

kvinnodominerad dagbefolkning kan i viss mån bidra till en mer jämställd till-

gänglighet i regionen genom att svara mot generella resmönster och värde-

ringar hos kvinnor. 

Drygt hälften av de satsade medlen går till åtgärder som bidrar positivt till 

tillgängligheten med kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och ak-

tiviteter. Detta är samtliga kollektivtrafik-, gång och cykelåtgärder, men även 

vissa vägåtgärder som innehåller mindre åtgärder i de samlade effektbedöm-

ningarna bedömts gynna tillgängligheten med hållbara färdsätt, exempelvis:  

 Väg 834 Hovmantorp  

 Lv 120 Göteryd 

 RV 27 Etapp 2 Tegnaby-Skir 

 Norrleden 2+2  

Merparten av satsade medel går till åtgärder som förväntas att gå i positiv rikt-

ning avseende trafiksäkerhet. Cirka hälften av de satsade medlen går till tra-

fiksäkerhet för gående och cyklister. Detta bidrar till sociala aspekten hälso-

främjande. Även ovan nämnda kollektivtrafik-, gång och cykelåtgärder är häl-

sofrämjande genom att ge mer möjlighet till aktiv mobilitet. 

Åtgärder med negativa sociala konsekvenser 

De flesta åtgärderna går i neutral eller negativ riktning vad gäller det geogra-

fiska perspektivet utifrån hur dagbefolkningen är könsfördelad.  

Åtgärder med neutralt bidrag 

Satsade medel går generellt sett till åtgärder som gynnar områden med jämn 

könsfördelning i dagbefolkningen. 

De flesta åtgärder har ingen inverkan på den relativa attraktiviteten för kol-

lektivtrafik, gång och cykel. 
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Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning 

Bedömning av sociala konsekvenser av åtgärderna i länsplanen för barn, äldre 

och personer med funktionsnedsättning har gjorts för kriterier som rör tillgäng-

ligheten för nämnda grupper och möjligheten att på egen hand ta sig till sina 

målpunkter/aktiviteter med kollektivtrafik, till fots och med cykel. Även trafik-

säkerhet för gående och cyklister har bedömts (se specifika bedömningskriterier 

i avsnitt 2.3). 

Kollektivtrafikåtgärder bidrar till en ökad tillgänglighet för personer med funkt-

ionsnedsättning och äldre personer då dessa grupper förlitar sig mer på kollek-

tivtrafikens tillgänglighet för sina vardagsresor. Även för barns självständiga mo-

bilitet är möjligheten för kollektivtrafik en förutsättning, särskilt för äldre barn.  

Gång- och cykelåtgärder bidrar till nämnda gruppers tillgänglighet. Därmed bi-

drar dessa åtgärder till ett mer inkluderande transportsystem. Gång- och cykelåt-

gärder i syfte att skapa säkra skolvägar bidrar till inkludering av barnperspektivet 

samt ökad tillgänglighet för barn. Därtill skapar åtgärder för aktiv mobilitet möj-

lighet till positiva hälsoeffekter för barn. 

Figur 4-8 visar bedömning av sociala konsekvenser för barn, äldre och personer 

med funktionsnedsättning. Bedömningsmatrisen i sin helhet finns i bilaga 2. 

 

Figur 4-8 Bedömning av sociala konsekvenser för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning för 
nollalternativet respektive planförslaget  

När det gäller barnrättsperspektivet bidrar investeringar i cykelvägar och mindre 

kollektivtrafikåtgärder, trafiksäkerhets- och miljöåtgärder samt MM-projekt 

(mobility management) positivt till barnets bästa. Dessa åtgärder bidrar till för-

bättrad tillgänglighet, rörelsefrihet och ökad trafiksäkerhet för barn. Det finns 

risk att stora satsningar på större väginvesteringar bidrar negativt till barnets 

bästa genom att skapa barriärer för barn men många av dessa åtgärder inkluderar 

gång- och cykeltrafik som till exempel planskilda korsningar och parallella gång- 

och cykelvägar. Därtill kan byggande av 2+1-vägar tränga undan unga personer 
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som kör EPA-traktor eller A-klassade fordon eftersom omkörning av dessa lång-

sammare fordon försvåras.  

En kartbild över barns målpunkter i regionen visas i Figur 4-9. Flera av de pla-

nerade cykelåtgärderna bidrar till förbättrad tillgänglighet till barns målpunkter 

med potentiella positiva effekter på barns fysiska aktivitet och hälsa. Emellertid 

är det betydligt fler åtgärder, både i antal och i storlek, som inte gynnar barns 

resande och gruppens självständiga och aktiva mobilitet. 

 

Figur 4-9 Barns målpunkter i form av skolor samt besöks- och fritidsmålpunkter i Kronobergs län. 

Det finns inga åtgärder som bidrar negativt till barns rätt till likvärdiga villkor 

och jämlikhet, dock finns det risk att fler åtgärder hamnar i områden med en 

starkare socioekonomisk förutsättningar eller omfattar bilåtgärder som gynnar 

barn som bor i familj med tillgång till bil. Några större väginvesteringar ligger i 

närheten av barns målpunkter och kan bidra till negativa miljökonsekvenser 

(sämre luft- och ljudmiljöer) för vissa barn, men ingen av dessa åtgärder kommer 

att bidra till barriäreffekter för barns tillgänglighet eller till ökad segregation. 

Barn har inte varit delaktiga i bedömningsprocessen av Länstransportplanen på 

grund av planens stora omfattning och bedömningens översiktliga nivå. Dock har 

experter inom barn och trafiken varit delaktig i bedömningsprocessen och har 

fler aspekter som berör barn bedömts. 

När det gäller personer med funktionsnedsättning och äldre personers 

tillgänglighet så innehåller planen endast ett fåtal kollektivtrafikåtgärder med 

potential till tillgänglighetsförbättringar. Emellertid visar Trivectors tidigare 

analys att även gruppen äldre kör mycket bil. Dock blir kollektivtrafiken allt 

viktigare med stigande ålder för att bibehålla en självständig mobilitet.  
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Sammantaget bidrar planförslaget mer positivit till tillgängligheten för barn, 

äldre och personer med funktionsnedsättning än vad nollalternativet gör. Detta 

genom att satsa mer medel på färdsätt som är tillgängliga för dessa grupper och 

gynna hållbara färdsätt till barns målpunkter i högre utsträckning. Därtill satsas 

mer medel på åtgärder som ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister.  

Nedan presenteras åtgärder som bidrar i positiv, negativ eller neutral riktning för 

barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.  

 

 

Åtgärder med positiva sociala konsekvenser 

När det gäller sociala aspekten tillgänglighet bidrar samtliga gång-, cykel och 

kollektivtrafikåtgärder postivit till tillgängligheten för barn, äldre och 

personer med funktionsnesättning. Därtill leder flera av cykelåtgärderna till 

barns målpunkter vilket bidrar till barns tillgänglighet och ger möjlighet till 

självständig och aktiv mobilitet, exempelvis: 

 Lv 517 Strömsnäsbruk; Röcklavägen-Landstigsgata  

 Lv 783 Konga; Blomsterv-Idrottsplatsen   

 Lv 953 Lenhovda; Kalmarv-Kykrog   

 Lv 846 Fureby; Kårev-Rv 25   

 Lv 600 Diö-Möckeln Etapp 1 av 3  

Vägobjektet Rv 27 Säljeryd-Växjö bedöms i de samlade effektbedömning-

arna bidra positivt till tillgägligheten för personer med funktionsnedsättning, 

genom att åtgärden innefattar flytt och ombyggnation av busshållplatser. 

Etapp 2, RV 27 Tegnaby-Skir, som ingår i planförslaget saknar SEB. Samma 

bedömning som för etapp 1 har därför gjorts. Det som i bedömningsmatrisen 

ser ut som ett mycket stort bidrag ska alltså tolkas med försiktighet, då håll-

platsåtgärderna endast utgör en mindre del av åtgärden. 

Samtliga cykelåtgärder förväntas att gå i positiv riktning avseende trafiksä-

kerhet för gåeden och cyklister. Detta bidrar till sociala aspekten hälsofräm-

jande. Därtill förväntas följande åtgärder bidra positivt: 

 Räppe station 

 Norrleden 2+2 Etapp 2  

 Sydostlänken mötesstation  

 Lv 941 Stenbrohult – Lillagården 

Även ovan nämnda kollektivtrafik-, gång och cykelåtgärder är hälsofräm-

jande genom att ge mer möjlighet till aktiv mobilitet. 

Åtgärder med negativa sociala konsekvenser 

Större vägobjekt kan bidra till att skapa fler infrastrukturbarriärer mellan om-

råden och exkludera grupper som inte har tillgång till körkort eller bil. 

Åtgärd Rv 23 Huseby-Marklanda innebär mötesseparering och kan tränga 

undan unga som kör EPA-traktor eller A-klassade fordon. 
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Socioekonomiska förutsättningar 

Bedömning av sociala konsekvenser av åtgärderna i länsplanen utifrån socioeko-

nomiska förutsättningar har gjorts för kriterier som rör inkludering, sammanhåll-

ning och tillgänglighet (se specifika bedömningskriterier i avsnitt 2.3).  

En åtgärd kan bidra till inkludering om åtgärden direkt berör områden med svag 

socioekonomi eller på andra sätt fångar gruppens förutsättningar och värderingar. 

Det kan exempelvis handla om att en åtgärd bidrar till att förbättra möjligheten 

för gång, cykel och kollektivtrafik som gynnar grupper med lägre körkorts- och 

bilinnehav och mer lokalt resande såsom utrikes födda och socioekonomiskt 

svaga grupper. Sammanhållningen i regionen kan stärkas genom infrastrukturens 

möjlighet att skapa överbryggande möten mellan olika grupper av människor och 

därigenom stärka det sociala kapitalet i samhället. Därutöver är det relevant att 

se om åtgärder bidrar till ökad tillgänglighet i regionen för socioekonomiskt 

svaga områden. Dessa tre kriterier ingår i fokusområdet ”Jämlikhet” i bedöm-

ningsmatriserna nedan. 

I fokusområdet ”Hälsa” görs en bedömning av påverkan på tillgängligheten med 

kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktiviteter vilket är av rele-

vans genom att svara mot generella resmönster hos socioekonomiska svaga grup-

per. Det kompletterar ovan nämnda kriterier. 

Figur 4-10 visar bedömning av sociala konsekvenser utifrån socioekonomiska 

förutsättningar. Bedömningsmatrisen i sin helhet finns i bilaga 2. 

 

Figur 4-10  Bedömning av sociala konsekvenser utifrån socioekonomiska förutsättningar för nollalterna-
tivet respektive planförslaget. 

 

En stor del av åtgärderna i länsplanen utgår från regionens större tätorter, Växjö 

och Älmhult, och sträcker sig ut i tätorternas omland. Kartbilden i Figur 4-11 

 Kombinerat index för DeSo-områden i Kronobergs lännedan visar 

var det finns områden med särskilt risk för social utsatthet i Kronobergs län uti-

från en kombination av olika socioekonomiska förutsättningar (socioekonomiskt 

Åtgärder med neutralt bidrag 

Fler vägobjekt bidrar till ökad tillgänglighet för bil, men bedöms inte ha nå-

gon särskild påverkan på tillgängligheten specifikt för barn, äldre och perso-

ner med funktionsnedsättning. 
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index, diversitet och ohälsotal). Figur 4-12 visar enbart socioekonomiskt index. 

I avsnitt 2.3 finns mer information om respektive index. 

Analysen visar att några av åtgärderna berör utsatta områden. Åtgärderna i pla-

nen omfattar bland annat cykelåtgärder kring Alvesta, Strömsnäsbruk och Älm-

hult som även har potentiella hälsofrämjande effekter, väginvesteringar i och 

kring Växjö, och investeringar på järnvägen kring Älmhult. Åtgärderna gynnar 

alltså delvis områden av olika karaktär och bidrar till inkludering och även till att 

förbättra tillgängligheten inom och mellan områden och grupper med olika nivå 

av socioekonomi och utsatthet, vilket är positivt för möten mellan olika grupper 

av människor och därmed för sammanhållningen i regionen.  

När det gäller möjligheten att bidra till tillgänglighet med kollektivtrafik, till fots 

och med cykel till utbud och aktiviteter (fokusområde ”Hälsa” i matriserna ovan) 

bedöms planförslaget bidra mer positivt jämfört med nollalternativet. Planförsla-

get svarar således mer mot generella resmönster hos socioekonomiskt svaga 

grupper än vad nollalternativet gör. 

Sammantaget innebär planförslaget en något mindre satsning av medel på åtgär-

der som tillfaller socioekonomiskt svaga områden jämfört med nollalternativet. 

Planförslaget som helhet bidrar (liksom nollalternativet) endast i begränsad ut-

sträckning till inkludering, sammanhållning och tillgänglighet för socioekono-

miskt svaga grupper. Merparten av åtgärderna bedöms ha ett neutralt bidrag till 

sociala konsekvenser utifrån socioekonomiska förutsättningar.  

Däremot innebär planförslaget en något större satsning på åtgärder som bidrar 

positivt till tillgängligheten med kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud 

och aktiviteter jämfört med nollalternativet, det vill säga att planförslaget svarar 

i lite större utsträckning än nollalternativet mot generella resmönster hos socioe-

konomiskt svaga grupper. 
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Figur 4-11  Kombinerat index för DeSo-områden i Kronobergs län. 

 

Figur 4-12 Socioekonomiskt index för DeSO-områden i Kronobergs län. 
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Nedan presenteras åtgärder som bidrar i positiv, negativ eller neutral riktning 

utifrån socioekonomiska förutsättningar.  

 

 

 

  

Åtgärder med positiva sociala konsekvenser 

Vägobjekt som bidrar positivt till inkludering är bland annat:  

 Lv 941 Stenbrohult – Lillagården 

 Norrleden 2+2 

Samtliga gång-, cykel- och kollektivtrafikåtgärder bidrar positivt till 

tillgänglighet och inkludering för socioekonomiskt svaga grupper genom att 

svara mot generella resmönster hos socioekonomiskt svaga grupper. 

Cykelåtgärder som bidrar positivt till inkludering och tillgänglighet:  

 Lv 707 Alvesta-Hjortsberga; Rv 25-Rönnedalsvägen  

 Lv 847 Hovmantorp; Granv-Järnvägsstation 

 Lv 517 Strömsnäsbruk  

 Lv 600 Diö-Möckeln 

Järnvägsåtgärder som bidrar positivt till inkludering och tillgänglighet: 

 K-t-K Alvesta - Växjö  

 Räppe station  

Järnvägsåtgärder som bidrar positivt, utöver att bidra positivt till inkludering 

och tillgänglighet, även bidrar positivt till sammanhållning: 

 Sydostlänken mötesstation 

Åtgärder med negativa sociala konsekvenser 

Inga åtgärder har negativa effekter på inkludering och sammanhållning. Emel-

lertid satsas mer medel i områden med goda socioekonomiska förutsättningar, 

något som i förlängningen kan skapa klyftor mellan områden och grupper. 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Merparten av åtgärderna bedöms ha ett neutralt bidrag till sociala konsekven-

ser utifrån socioekonomiska förutsättningar.  

Bilaga 3

614



67 

 Trivector Traffic 

 

Generell tillgänglighet 

Konsekvensbedömning görs också med avseende på generell tillgänglighet, det 

vill säga tillgänglighet som inte tydligt tillfaller specifika grupper eller perspektiv 

enligt ovan. De bedömningskriterier som använts svarar mot preciseringarna av 

det transportpolitiska funktionsmålet och hur tillgänglighet bedöms i samlade ef-

fektbedömningar (se avsnitt 2.3). Figur 4-13 visar bedömning för generell till-

gänglighet. Bedömningsmatrisen i sin helhet finns i bilaga 2. 

 

Figur 4-13  Bedömning av fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets transporter samt tillgäng-
lighet regionalt och mellan städer för nollalternativet respektive planförslaget. 

Planförslaget bidrar, liksom nollalternativet, som helhet positivt till fokusområ-

det ”medborgarnas resor”. Inga tydliga skillnader i inriktning kan ses. Sett till 

mängden satsade medel leder planförslaget dock i mer positiv riktning för både 

”medborgarnas resor” och ”näringslivets transporter”. 

När det gäller fokusområdet ”tillgänglighet regionalt och mellan länder” är plan-

förslaget likvärdigt nollalternativet. För kriteriet som rör lokal och regional ar-

betspendling ses främst positiva bidrag, men även för tillgänglighet till knut-

punkter och bytespunkten för internationella resor. 

Den negativa påverkan som syns i bedömningsmatriserna ovan är större i plan-

förslaget. Det beror på att åtgärden Väg 834 Hovmantorp, som bidrar negativt 

till tillförlitligheten för godstransporter, har större budget i planförslaget än nol-

lalternativet. 

Nedan presenteras åtgärder som bidrar i positiv, negativ eller neutral riktning för 

generell tillgänglighet.  
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Åtgärder med positiva sociala konsekvenser 

De flesta namnsatta vägåtgärderna bidrar positivt till trygghet, tillförlitlighet, 

bekvämlighet, nöjdhet, kvalitet och pendling för biltrafikanter. Huruvida 

väginvesteringar för biltrafiken på lång sikt bidrar till förbättrad tillgänglighet 

är dock svårt att avgöra eftersom det är svårt att bedöma effekter av den in-

ducerade trafiken.  

I princip samtliga större investeringar bidrar positivt till näringslivets trans-

porter samt till lokal och regional arbetspendling. 

Åtgärder med negativa sociala konsekvenser 

Väg 834 Hovmantorp bidrar negativt till tillförlitligheten för godstransporter. 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Cykelåtgärder har neutralt bidrag till näringslivets transporter. 

Planen som helhet bidrar neutralt till Tillgänglighet storstad.  
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4.4 Sammantaget om planförslaget 

Betydande miljöpåverkan 

Klimat 

I Planförslaget ger nästan samtliga åtgärder negativa effekter på 

energianvändning vid byggandet. Sett till andel medel så satsas det ungefär lika 

mycket på vägåtgärder i Planförslaget som i Nollalternativet. Men jämfört med 

nollalternativet satsas det i planförslaget mer pengar på både åtgärder som ger 

minskat trafikarbetet på väg och mer på åtgärder som ger ökat trafikarbete på väg 

och det är svårt att göra en sammanvägd bedömning. Sett till åtgärder som ger 

effekt på emissionerna per körd kilometer går planförslaget i mer positiv riktning.  

Sammantaget ses genom planförslaget inget större trendbrott för fokusområdet 

klimat, och planförslaget går generellt i samma riktning som tidigare planering.  

Hälsa 

I planförslaget satsas mer medel på åtgärder som leder i rätt riktning avseende 

ökade emissioner av luftföroreningen, men också större andel av medlen på 

åtgärder som går i fel riktning, utan att det är möjligt att göra en 

sammanvägbedömning. Det ses inget tydligt trendbrott i gällande plan gent emot 

tidigare planering, eftersom andelen vägåtgärder är i princip de samma. 

I planförslaget satsas något mer medel på åtgärder som går i rätt riktning 

avseende personer som exponeras för buller som i nollalternativet. Likvärdiga 

medel satsas på åtgärder som leder i positiv riktning. Planförslaget bedöms 

sammantaget som något bättre jämfört med tidigare plan avseende buller, vilket 

främst beror på att det satsas mer medel på cykelåtgärder i planförslaget. 

Planförslaget satsar mer medel på åtgärder som bidrar positivt till fysisk aktivitet, 

barns möjlighet att resa på egen hand samt tillgänglighet till kollektivtrafiken. 

Landskap 

Nästan samtliga åtgärder i Planförslaget har någon negativ inverkan på kriterier 

med relevans för landskap. Planförslaget har något större negativa effekter på 

fokusområdet landskap och även mindre positiva effekter jämfört med 

nollalternativet. Det kriteriet som går i mest negativ riktning är betydelse för 

upprätthållande och utveckling av landskapets utmärkande karaktär och 

kvaliteter. 

Trafiksäkerhet 

I princip samtliga åtgärder i Planförslaget påverkar trafiksäkerheten positivt. Det 

satsas mer medel i planförslaget som bidrar positivt till att trafiksäkerheten höjs 

och går i högre utsträckning i linje med målet om nollvisionen. Störst skillnad 

ses för trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, där de positiva bidragen är 

särskilt stora i Planförslaget i jämfört med Nollalternativet.  
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Andelar och relativ attraktivitet för kollektivtrafik, gång och cykel 

Bidragen till kollektivtrafik, gång och cykel sett till satsade medel är i 

Planalternativet små. Satsningarna på gång, cykel och kollektivtrafik är något 

större i Planförslaget än i Nollalternativet.  

Tabell 4-3  Sammanfattande jämförelse avseende miljökonsekvenser. 

Fokusområde Planförslaget jämfört 
med nollalternativet 

Klimat 0/- 

Hälsa  

Buller + 

Befolkning + 

Luft 0 

Landskap - 

Trafiksäkerhet + 

Kollektivtrafik, gång och cykel + 

Sociala konsekvenser 

Jämställdhetsperspektiv 

När det gäller möjlighet att öka tryggheten i transportsystsmet går planförslaget 

som helhet i positiv riktning. För övriga kriterier och fokusområden är bidragen 

mer varierande. Även om de positiva bidragen till kriterier som rör kvinnors 

resande och värderingar i högre utsträckning är större än i nollalternativet, bidrar 

inte planen som helhet till vare sig överflyttning eller attraktiviteten för hållbara 

färdsätt. Därtill går satsade medel i planen generellt sett till åtgärder som gynnar 

områden med övervägande jämn eller mansdominerad dagbefolkning. 

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning 

Planförslaget som helhet bidrar generellt sett neutralt till tillgängligheten för barn 

och äldre. Det positiva bidraget till tillgängligheten för personer med 

fnktionsnedsättning framstår i bedömingsmatrisen större än vad det är genom att 

en större vägåtgärd även innehåller mindre åtgärder som gynnar kollektivtrafik. 

Det som i bedömningsmatrisen ser ut som ett mycket stort bidrag ska alltså tolkas 

med försiktighet. 

Sammantaget bidrar planförslaget mer positivit till tillgängligheten för barn, 

äldre och personer med funktionsnedsättning än vad nollalternativet gör. Detta 

genom att satsa mer medel på färdsätt som är tillgängliga för dessa grupper och 

gynna hållbara färdsätt till barns målpunkter i högre utsträckning. Därtill satsas 

mer medel på åtgärder som ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister.  

Socioekonomiska förutsättningar 

Sammantaget innebär planförslaget en något mindre satsning av medel på åtgär-

der som tillfaller socioekonomiskt svaga områden jämfört med nollalternativet. 

Planförslaget som helhet bidrar (liksom nollalternativet) endast i begränsad ut-

sträckning till inkludering, sammanhållning och tillgänglighet för 
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socioekonomiskt svaga grupper. Merparten av åtgärderna bedöms ha ett neutralt 

bidrag till sociala konsekvenser utifrån socioekonomiska förutsättningar.  

Däremot innebär planförslaget en något större satsning på åtgärder som bidrar 

positivt till tillgängligheten med kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud 

och aktiviteter jämfört med nollalternativet, det vill säga att planförslaget svarar 

i lite större utsträckning än nollalternativet mot generella resmönster hos socioe-

konomiskt svaga grupper. 

Generell tillgänglighet 

Planförslaget bidrar i sin helhet positivt till generell tillgänglighet, särskilt till 

medborgarnas resor. Planen bidrar även positivt till näringslivets transporter och 

kriterierna lokal och regional arbetspendling, samt tillgänglighet till knutpunkter 

och bytespunkter för internationella resor inom fokusområdet ”tillgänglighet 

regionalt och mellan länder”. Sett till satsade medel går planförslaget i större 

positiv riktning för medborgarnas resor och näringslivets transporter, och i 

likvärdig riktning med hänsyn till tillgänglighet regionalt och mellan länder.  

En jämförelse av sociala konsekvenser visas i Tabell 4-4. 

Tabell 4-4  Sammanfattande jämförelse avseende sociala konsekvenser. 

Fokusområde Planförslaget jämfört 
med nollalternativet 

Jämställdhetsperspektiv 0/+ 

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning + 

Socioekonomiska förutsättningar 0/+ 

Generell tillgänglighet 0/+ 

Sammanfattande bedömning 

Planförslaget är sammantaget en fortsättning på redan utstakad inriktning för 

föregående plan (nollalternativet) och innebär inga störe förändringar. Emellertid 

är planförslaget mer omfattande sett till satsade medel än tidigare plan och har 

smärre justeringar i hur mycket medel som satsas på olika åtgärdskategorier. 

Detta gör att planförslaget har en svag positiv eller negativ riktning för de olika 

fokusområdena jämfört med nollalternativet.  

Konsekvensbedömn av alla de åtgärder som studerats inom ramen för länsplanen 

visar att gång-, cykel och kollektivtrafikåtgärder generellt bidrar positivt till 

jämlikhet, jämställdhet samt miljö- och klimatmål. De namnsatta åtgärderna på 

väg bidrar generellt negativt för aspekten klimat, vissa aspekter av hälsa och 

landskap samt jämställdhet. Vägåtgärderna bidrar framförallt till restidsvinster 

för biltrafiken samt till ökad trafiksäkerhet för trafikantgruppen.  

Genom att satsningarna är något större i planförslaget på åtgärder som gynnar 

gång-, cykel och kollektivtrafik är de positiva bidragen större främst till olika 

gruppers möjligheter att resa, inte minst för barn, äldre och personer med 

funktionsnedsättning. Med hänsyn till grupper med risk för social utsatthet och 

kvinnors resnade och värderingar är de positiva bidragen begränsade. Snarare är 

det den generella tillgängligheten som gynnas i planförslaget genom det 

genomgående fokuset på vägåtgärder. 
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Genom att det satsas en stor andel medel på vägåtgärder i planförslaget kommer 

också negativa miljöeffekter. Därtill kan större vägobjekt bidra till att skapa fler 

infrastrukturbarriärer och exkludera grupper som inte har körkort eller tillgång 

till bil. 

Sammantaget bidrar planförslaget, liksom nollalternativet, i sin helhet negativt 

till både nationella och regionala klimat- och miljömål och har utöver 

tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning endast 

begränsad bäring på sociala hållbarhetsmål. Detta genom att vissa geografier och 

färdmedel, och därmed grupper, prioriteras i planen över andra. Dock bidrar 

planen i sin helhet positivt till ökad trafiksäkerhet och går i linje med regionala 

trafiksäkerhetsmål och det nationella etappmålet för trafiksäkerhet.  
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5. Slutsatser och uppföljning 

5.1 Samlad bedömning av slutligt planförslag 

Uppdateras till slutversion av MKB/SKA och LTP. 

5.2 Målkonflikter 

Hållbarhetsbedömningen är strukturerad utifrån de transportpolitiska målen och 

dess olika preciseringar. De miljöaspekter som enligt miljöbalken ska bedömas 

har integrerats i bedömningen liksom de sociala aspekter som ingår i vedertagen 

metodik för social konsekvensbedömning. Visualiseringen i en samlad bedöm-

ningsmatris ger en överblick för de synergier och motsättningar som finns mellan 

olika aspekter, se matriser i bilaga 2. 

Det kan konstateras att det inom länsplanen finns såväl flera synergier som mål-

konflikter. På en övergripande nivå handlar det om motsättningar mellan å ena 

sidan det transportpolitiska funktionsmålet tillgänglighet och å andra sidan hän-

synsmål rörande miljö och hälsa. Det finns även konflikter inom funktionsmålet. 

För hänsynsmålet rörande trafiksäkerhet finns det i regel en bättre överenstäm-

melse med funktionsmålet sett till vilka åtgärder som genomförs som kan leda 

till både ökad trafiksäkerhet som minskade restider för bil. 

Funktions- och hänsynsmålen är jämbördiga enligt den proposition som fastsla-

gits av Riksdagen. Samtidigt poängteras att för att det övergripande transportpo-

litiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom 

ramen för hänsynsmålet. Miljö, hälsa och trafiksäkerhet bör alltså ses som ramen 

för transportplaneringen. 

Nedan presenteras de huvudsakliga målkonflikter som kan konstateras utifrån 

den hållbarhetsbedömning som gjorts för länsplanen. 

 Vägobjekt, järnvägsobjekt och miljö. Tillgängligheten (i denna hållbar-

hetsbedömning preciserat i form av fokusområdena Medborgarnas resor, 

Näringslivets transporter och Tillgänglighet regionalt och mellan länder) 

gynnas generellt sett av såväl större som mindre väginvesteringar. Detta 

står i konflikt med miljöaspekter såsom klimat och landskap. I planförsla-

get satsas sammantaget en stor andel medel på åtgärder som går i negativ 

riktning när det gäller klimat och landskap genom att det satsas mycket 

medel på vägobjekt. Vägsatsningarna innebär ökad tillgänglighet för bil 

men står samtidigt i konflikt med nämnda miljöaspekter. Även större järn-

vägssatsningar, som innebär möjlighet till mer hållbara transporter av 

människor och gods, kan ha negativa miljöeffekter genom intrångseffek-

ter och klimatpåverkan under byggskedet. Detta lyfts också fram av be-

dömningarna. 
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 Konflikterande tillgänglighetsmål. Byggandet av större väg- och järn-

vägsobjekt kan också bidra till att skapa fler infrastrukturbarriärer mellan 

områden. Byggandet av 2+1 vägar kan leda till undanträngning av gång- 

och cykeltrafikanter om inte dessa trafikantgruppers tillgänglighet tvärs 

och längs stråken säkerställs (vilket är svårt att bedöma utifrån de un-

derlag som använts inom hållbarhetsbedömningen). På motsvarande sätt 

kan 2+1 vägar utgöra hinder för personer (ofta unga personer) som kör 

långsammare fordon i form av EPA-traktorer eller A-klassade fordon. 

Väginvesteringar exkluderar också grupper som inte har tillgång till kör-

kort eller bil, till exempel barn, unga, äldre, personer med funktionsned-

sättning, kvinnor i viss mån och socioekonomiskt svaga grupper inklusive 

utlandsfödda personer. Detta ställer olika tillgänglighetsmål mot varandra 

– generell tillgänglighet och tillgänglighet för olika grupper. Emellertid 

kompenserar flera av vägobjekten sin negativa inverkan, genom att det 

också införs åtgärder för gång-, cykel och kollektivtrafik. 

 

 Trafiksäkerhet och väginvesteringar. Mittseparering, som byggandet 

av exempelvis 2+1 vägar innebär, byggs ofta av trafiksäkerhetsskäl för att 

minska antalet dödade och allvarligt skadade personer i trafiken. Den 

gynnsamma trafiksäkerhetsutveckling som Sverige haft genom åren beror 

bland annat på ett systematiskt införande av mötesfrihet på statliga vägar. 

Det finns dock en risk att vägobjekt drivs utifrån förevändningen att öka 

trafiksäkerheten när det underliggande skälet mer handlar om restidsvins-

ter och bekvämlighet. Det riskerar att ställa mål om trafiksäkerhet (för 

motortrafikanter) mot miljömål när egentligen trafiksäkerheten (för gå-

ende och cyklister) snarare borde ses som en förutsättning för mer hållbar 

resande. Frågan är alltså vilka vägåtgärder som blir nödvändiga: 1+1-väg, 

2+1 väg eller 2+2 väg, och om sänkt hastighet på större vägar också skulle 

kunna vara en alternativ åtgärd. 

 

 Fördelningseffekter. Det finns också en fördelningsmässig dimension i 

valet av åtgärder i länsplanen när nyttor och kostnader fördelas mellan 

trafikantgrupper, befolkningsgrupper och geografier. Det handlar om 

vilka grupper och geografier som gynnas och missgynnas av åtgärderna 

utifrån vilka transportsätt som regionen satsar på, vilka geografier som får 

åtgärder och vilka befolkningsgrupper som får ta del av transportsyste-

mets nyttor och som drabbas av dess onyttor. Bedömningarna visar att 

åtgärder tillfaller socioekonomiskt starka områden i större utsträckning än 

svaga områden. Även om flera vägåtgärder kompenserar genom att även 

inkludera gång- och cykelåtgärder i viss mån så är satsningarna på vägob-

jekt är storleksmässigt omfattande i jämförelse med cykel och kollektiv-

trafik. Det innebär att grupper som inte kör bil eller har dålig tillgång till 

bil förfördelas. 

5.3 Knäckfrågor och nycklar 

Utifrån nulägesbeskrivningen kan konstateras att det finns olika sociala utma-

ningar som regionen står inför. Allt ifrån skiftande socioekonomiska förutsätt-

ningar med ojämlika livsvillkor till ojämlika tillgänglighets- och mobilitetsförut-

sättningar för olika befolkningsgrupper. Även kvinnor och män reser på olika 

sätt, har olika tillgång till olika färdsätt och olika värderingar kopplat till 
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transportsystemet. Jämställdhet och jämlikhet handlar inte om att göra och vara 

lika, men om att ges likvärdiga möjligheter. 

Regionen har också utmaningar genom att länet är glest befolkat med långa av-

stånd vilket är en utmaning för kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bi-

len. En central knäckfråga som är särskilt relevant utifrån lagt planförslag är hur 

planen kan hantera motsättningen mellan generellt tillgänglighetshöjande vägåt-

gärder och mål om ekologisk och social hållbarhet. 

Stråken och stationssamhällena i det glesa länet 

Länstransportplanen innehåller traditionellt sett en stor andel investeringar på 

vägobjekt, något som kan behövas i ett glesare län som Kronoberg. Emellertid, 

så finns möjligheter att satsa mer på mer hållbara och inkluderande transportsätt. 

Detta genom att länet är uppbyggt i stråk, där flertalet invånare bor och arbetar i 

de större infrastrukturstråken. Där finns potential att vidareutveckla stråkstruk-

turen, genom att i högre utsträckning utnyttja den potential som finns i de flera 

stationsorterna. Där finns särskilt potential att flytta över transporter från bil till 

järnvägen. Stråken och stationssamhällen är att betrakta som en nyckel för håll-

bara investeringar, även utifrån ekonomisk hållbarhet. 

Satsa på hållbara färdsätt 

Därtill innebär investeringar i transportinfrastrukturen alltid en prioritering. Hit-

tills har den generella tillgängligheten prioriterats genom stora investeringar i 

väginfrastrukturen. En sådan prioritering gynnar grupper med tillgång till bil och 

körkort, och kan bidra till ett transportsystem som exkluderar personer som inte 

har tillgång till eller kan köra bil. Det svarar också mer mot mäns generella 

resmönster och inte kvinnors. En sådan prioritering går heller inte i linje med 

barns bästa. En mer jämlik och jämställd prioritering, med färre fördelningsmäss-

iga motsättningar, skulle vara att satsa medel på hållbara färdsätt i form av gång-

, cykel och kollektivtrafik. Prioriteringar bör utgå ifrån analyser av barns mål-

punkter och en djupare analys av var tillgängligheten för olika grupper behöver 

stärkas. En medveten fördelning av åtgärder kan bidra till att minska de ojämlika 

mobilitetsförutsättningarna och livsvillkoren i regionen. 

Att tänka på för fortsatt transportplanering 

Det finns möjlighet att fånga och hantera en del sociala utmaningar genom åtgär-

der i länsplanen, men dessa utmaningar handlar också om åtgärder som rör senare 

planeringsskeden och såklart också andra samhällssektorer. Vissa aspekter av 

social hållbarhet kan påverkas i tidiga, strategiska skeden av transportplane-

ringen, bland annat genom åtgärder i länsplanen, medan andra aspekter är mer 

en fråga för senare skeden. Till exempel är trafikering i kollektivtrafiken liksom 

utformningen av trygga, säkra och tillgängliga trafikmiljöer mer en fråga för se-

nare skeden. Vilka gruppers och geografiers resefterfrågan och tillgänglighet 

som adresseras av åtgärder är ofta en fråga för en länsplan liksom vilka grup-

per/geografier som får åtgärder och hur transportåtgärder kan användas för att 

knyta samman olika grupper av människor i samhället och bidra till ökad sam-

manhållning och tillit. 
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De potentiella sociala konsekvenser som lyfts fram i hållbarhetsbedömningen för 

länsplanen blir viktiga att beakta och fortsatt hantera i kommande skeden av 

transportplaneringen. Till exempel: 

 I fördelningen av medel i de potter som finns inom länsplanen bör en sys-

tematik tillämpas som säkerställer att de åtgärder som genomförs bidrar 

till en hållbar utveckling, både miljömässigt och socialt. Förslagsvis till-

lämpas bedömningskriterier av det slag som använts i den här hållbarhets-

bedömningen som underlag för prioritering av medel i potterna. 

 I fortsatt planering av de väginvesteringar (och även järnvägsinveste-

ringar i viss mån) som ingår i länsplanen finns det möjlighet att beakta 

tillgänglighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister och för personer 

som tar sig till/från kollektivtrafiken. Det är viktigt att säkerställa att inga 

nya barriäreffekter skapas och att befintliga minimeras. 

 I fortsatt planering av kollektivtrafiken, till exempel vad gäller linjedrag-

ning, lokalisering av hållplatser och stationer och trafikering, finns det 

möjlighet att beakta områden med olika socioekonomiska förutsättningar 

liksom målpunkter för olika grupper (till exempel utifrån ålder och kön). 

Det finns också möjlighet att knyta samman människor från olika grupper 

i samhället genom kollektivtrafiken liksom att befolka platser och därige-

nom öka tryggheten. 

 I den fortsatta planeringen och utformningen av transportsystemet blir det 

också viktigt att säkerställa olika befolkningsgruppers delaktighet genom 

olika former av dialog. 

Utvecklade effektbedömningar och bristanalyser 

För att hållbarhetsbedömningar i detta skede av planeringen bättre ska kunna ta 

hänsyn till och bedöma effekter av åtgärdsalternativ för olika grupper behöver de 

underlag som bedömningarna baseras på utvecklas. Detta dels genom utvecklade 

analyser av fördelningsmässiga och sociala hållbarhetsaspekter i de samlade ef-

fektbedömningarna, dels kartläggning av brister och behov hos olika grupper och 

geografier i regionen.  

Beakta fördelningen av negativa konsekvenser 

Även hälsoeffekter av infrastruktursatsningar mellan grupper och geografier är 

något som länsplanen kan och bör hantera. Socioekonomiskt svaga områden och 

grupper är generellt mer påverkade av transportsystemets negativa effekter i form 

av olycksrisker, buller, luftföroreningar, barriäreffekter och bristande infrastruk-

tur, samtidigt som de drar mindre nytta av förbättringar i tillgänglighet. Trans-

portplaneringen behöver tillse en jämnare fördelning och åtgärder behöver vidtas 

för att mitigera de negativa effekterna. Fördelningen av negativa konsekvenser 

på olika grupper och geografier är något som samlade effektbedömningar i dags-

läget inte hanterar nämnvärt. 

5.4 Beskrivning av åtgärder som planeras för att förebygga, 
hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan 

I den metod som här tillämpats för att bedöma betydande miljöpåverkan har in-

gått att peka ut åtgärder som går i positiv riktning och motverkar/förebygger be-

tydande miljöpåverkan. Ofta är effekterna av kompensatoriska åtgärder redan 
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med i bedömningen av olika objekt och åtgärdskategorier. Sådana åtgärder har 

alla markerats med grön färg i de matriser som visats och också i text beskrivits 

i rutor med grön ram. 

5.5 Kompletterande åtgärder för att hantera sociala konsekvenser 

För att i kommande planering i större utsträckning gynna olika gruppers tillgäng-

lighet behövs ett betydligt större fokus på gång-, cykel och kollektivtrafik. Uti-

från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv är dessa åtgärder generellt posi-

tiva då de ökar möjligheten för barn och unga att förflytta sig på egen hand. Det 

förbättrar också tillgängligheten för en större grupp människor då gång-, cykel- 

och kollektivtrafiksystem är öppna för en större del av befolkningen är än vad 

biltrafiksystemet är. För att nå en hög tillgänglighet geografiskt och demografiskt 

är det viktigt att arbeta med både infrastruktur och användarvänlighet. Sådana 

åtgärder kan ge också bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet. Vid prioritering 

av åtgärder för ökad framkomlighet för biltrafik kommer utvecklingen att gå i 

motsatt riktning för dessa mål.  

Därtill kan infrastruktursatsningar i större utsträckning riktas till särskilda geo-

grafier utifrån behovsanalyser av olika slag. Att rikta åtgärder till landsbygds-

kommuner där tillgängligheten är låg, eller till områden med risk för utsatthet 

kan bidra till att minska både den geografiska och fördelningsmässiga snedvrid-

ningen mellan grupper och geografier. En medveten fördelning av åtgärder kan 

bidra till att minska de ojämlika mobilitetsförutsättningarna och livsvillkoren i 

regionen. 

I kommande planeringsprocess är det även viktigt beakta delaktighet av olika 

grupper av kvinnor och män i olika åldrar, och handlar om vilka som får vara 

med och sätta prioriteringarna, vilket inflytande de som hörs högst får, och vilka 

hörs inte alls. Inte minst behöver planeringen hitta former för att på ett tydligare 

sätt praktisera lagkravet om barns rätt till delaktighet och inflytande. Delaktighet 

av olika grupper är något som behöver hanteras ur en demokratisk och inklude-

rande synpunkt, men kunskap om olika grupper behövs även för att kunna skapa 

en jämlik och jämställd tillgänglighet, och för att planeringen ska skapa likvär-

diga möjligheter att förflytta sig.  

5.6 Uppföljning 

Uppdateras till slutversion av MKB/SKA och LTP. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Remissammanställning avgränsningssamråd 

Remiss- 
instans 

Yttrande / synpunkt / fråga Kommentar / hantering 

Länsstyrelsen 
Kronobergs 
län 

Miljökvalitetsmålen: I tabellen ingår fler mål 
än vad det gör i löptext. Giftfri miljö nämns 
två gånger, bör vara frisk luft. Förtydliga vad 
det är som ska tillämpas i den här planen. 

I rapporten justeras så att de aktuella 
målen ingår. 

Länsstyrelsen 
Kronobergs 
län 

Länsstyrelsen undrar över hur kopplingen 
ser ut mellan indikatorer och uppföljning. Fö-
reslår att uppföljningen kan avgränsas ytter-
ligare och föreslå vad som ska följas upp 
och hur planen bidragit. 

Rapporten innehåller en nulägesana-
lys, men det görs ingen tydlig jämfö-
relse mellan läget i samband med tidi-
gare MBK och nuläge. Uppföljning görs 
ej på objektsnivå utan i huvudsak på 
systemet. Uppföljning hanteras i kap 5 
Slutsatser och uppföljning. 

Länsstyrelsen 
Kronobergs 
län 

Vill se minst ett nollalternativ och ett jämfö-
relsealternativ, ett förslag är att lägga mer el-
ler mindre medel i olika potter för att gene-
rera olika alternativ. 

Ett nollalternativ och ett planförslag in-
går i bedömningen. 

Länsstyrelsen 
Kronobergs 
län 

Synpunkt på mening ”Länsstyrelsen har an-
svaret för att det nationella perspektivet tas 
om hand i den kommunala planeringen”. 
Länsstyrelsen bevakar de nationella intres-
sena, kommunerna har ansvaret att förhålla 
sig till det nationella perspektivet. 

Eventuell motsvarande text i rapporten 
justeras utifrån Länsstyrelsens ytt-
rande. 
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Bilaga 2: Bedömningsmatriser 

Bedömningsmatris för nollalternativet 
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Bedömningsmatris för planförslaget 
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Bilaga 3: Enkel prövning av barnets bästa 

Barnrättsbaserat beslutsunderlag 

Enkel prövning av barnets bästa 
Ärendenamn: Länsplan för regional transportinfrastruktur för Kronobergs län 2022–2033 
Ansvarig och verksamhet:  Regional utveckling  
Barn som berörs: Barn som bor i Kronobergs län 

Datum: 2021-09-03 
 

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (artikel 2) 
Bidrar ärendet/beslutet till likvärdiga villkor för berörda barn? Vilka barn riskerar att diskrimineras? Gynnas vissa barn på andra 

barns bekostnad? 
❑ Ärendet/beslutet bedöms bidra till  

       likvärdiga villkor för alla barn, jämlikhet 

       och förbud mot diskriminering 

 Ärendet/beslutet bedöms delvis bidra till  

       likvärdiga villkor för alla barn, jämlikhet  

       och förbud mot diskriminering 

❑ Ärendet/beslutet bedöms inte bidra till 

        likvärdiga villkor för alla barn, 

        jämlikhet och förbud mot diskriminering 

Om ärendet/beslutet bedöms delvis bidra till likvärdiga villkor för alla barn, jämlikhet och förbud mot diskriminering, förklara på vilket sätt: 

Länsplan för regional transportinfrastruktur för Kronobergs län 2022–2033 beskriver de infrastrukturåtgärder som avses att genomföras under 

planperioden på statliga regionala vägar samt statlig medfinansiering till investeringar på kommunala vägar. En strategisk miljöbedömning och 

hållbarhetsbedömning som även avser sociala konsekvenser inklusive barnrättsperspektiv har genomförts för länsplanen. Barnrättsperspektivet 

har inneburit en bedömning av enskild åtgärders påverkan på barnets bästa genom kriterier som rör tillgängligheten för barn och barns möjlig-

het att på egen hand ta sig till sina målpunkter/aktiviteter med kollektivtrafik, till fots och med cykel samt som rör trafiksäkerheten för gående 
och cyklister. I bedömningen av sociala konsekvenser analyseras också hur åtgärderna fördelar sig på och påverkar människor med olika socio-

ekonomiska förutsättningar och därmed olika livsvillkor och mobilitetsförutsättningar. Analys har inte gjorts för olika grupper av barn, men 
däremot kan barn antas leva i hushåll med olika socioekonomiska förutsättningar såsom analyserats inom hållbarhetsbedömningen. 

Bedömningen av åtgärderna i länsplanen visar att de flesta åtgärder inte bidrar till (det vill säga har en neutral inverkan på) mer jämlika livsvill-

kor och mobilitetsförutsättningar utifrån vilka socioekonomiska områden som berörs av åtgärderna och därmed för de barn som bor där. Några 
enskilda åtgärder bidrar positivt till både tillgänglighet för socioekonomiskt svagare områden och barns tillgänglighet. Dessa åtgärder omfattar 

planskilda korsningar för gång- och cykeltrafik och nya cykelvägar som sammankopplar områden med barns målpunkter och olika socioekono-
misk karaktär.  

Inga åtgärder i länsplanen har en negativ inverkan på barns tillgänglighet eller vad gäller tillgängligheten för socioekonomiskt svagare grupper. 

Dock finns det risk att fler åtgärder hamnar i socioekonomiskt starkare områden och en stor del av investeringsbudgeten innebär vägåtgärder 
som primärt gynnar barn som bor i familjer med tillgång till bil. Några större väginvesteringar ligger i närheten av barns målpunkter och kan 

bidra till negativa miljökonsekvenser (sämre luft- och ljudmiljöer) för vissa barn, men ingen av dessa åtgärder kommer att bidra till barriäref-

fekter för barns tillgänglighet. I stort ligger åtgärderna geografiskt utspridda över regionen och tenderar att sammankoppla landsbygd till tätorter 
som Växjö, Alvesta, Älmhult och Ljungby. Även om länsplanen domineras av vägåtgärder innebär länsplanen ändå en större satsning på gång-, 

cykel och kollektivtrafikåtgärder, och svarar således i högre grad mot generella resmönster hos barn och hos socioekonomiskt svagare grupper, 
jämfört med föregående plan. 

 

Barnets bästa (artikel 3) 
Vilka lagar och nationella styrdokument är relevanta i frågan? Vad är bäst för barn enligt forskning och evidens, nat-

ionella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, samt på kort och lång sikt?  
❑ Ärendet/beslutet bedöms vara förenlig  

       med barnets bästa 

 Ärendet/beslutet bedöms delvis vara 

       förenlig med barnets bästa 

❑ Ärendet/beslutet anses inte vara förenlig 

       med barnets bästa 

Om ärendet/beslutet bedöms vara delvis förenlig med barnets bästa, förklara på vilket sätt: 

Sveriges transportpolitiska mål (Prop. 2008/09:93) är ett nationellt styrdokument av relevans för en länsplan för regional transportinfrastruktur. 

Hållbarhetsbedömningen som gjorts för länsplanen för Kronobergs län 2022–2033 är strukturerad utifrån transportpolitiska målen samt utifrån 

miljöaspekter i miljöbalken och sociala aspekter i Region Kronobergs metodik för social konsekvensanalys. I målen uttrycks bland annat en 

ambition att ”transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god 
kvalitet”. Olika gruppers och geografiers tillgänglighet lyfts fram av några olika preciseringar varav en rör specifikt barns tillgänglighet och 
”barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer”. 

Forskning visar att transportplanering och stadsutveckling på bilens villkor bidrar till begränsad rörelsefrihet för barn samt minskad trafiksäker-

het och trygghet i trafiken. Trenden över tid är att trafikmiljöer upplevs som allt mindre trygga och andelen föräldrar som upplever oro över 

barnens säkerhet har ökat. Detta tillsammans med en alltmer organiserad fritid och andra samhälleliga drivkrafter leder till ökat skjutsande av 
barn och till minskad rörelsefrihet och utebliven fysisk aktivitet genom den vardagsmotion som gång och cykling innebär. Generellt sett bidrar 

en transportplanering och stadsutveckling som gynnar gång- och cykeltrafik till fler möjligheter för barn att ta sig fram på egen hand, bättre 
möjligheter för barn att få fysisk aktivitet samt mer hälsosamma vistelsemiljöer när buller och luftföroreningar minskar.  

Länsplanen inkluderar investeringar i cykelvägar samt pottpengar för kollektivtrafikåtgärder och trafiksäkerhets- och miljöåtgärder. Dessa åt-

gärder bidrar till förbättrad tillgänglighet, rörelsefrihet och ökad trafiksäkerhet för barn. Länsplanen innebär en större satsning på denna typ av 
åtgärder jämfört med föregående plan. Det finns risk att stora satsningar på större väginvesteringar bidrar negativt till barnets bästa genom att 

skapa barriärer för barn men många av dessa åtgärder inkluderar gång- och cykeltrafik som till exempel planskilda korsningar och parallella 

gång- och cykelvägar. Därtill kan byggande av 2+1-vägar tränga undan unga personer som kör EPA-traktor eller A-klassade fordon eftersom 
omkörning av dessa långsammare fordon försvåras. 

 

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (artikel 6) 
Hur bidrar ärendet/beslutet barns rätt till liv och överlevnad, samt goda förutsättningar för en optimal utveckling?  

Har det negativ påverkan på (vissa) barns liv, överlevnad samt goda förutsättningar för en optimal utveckling? 
❑ Ärendet/beslutet bedöms vara förenlig  

       med barnets rätt till goda förutsättningar  
       för en optimal utveckling 

 Ärendet/beslutet bedöms delvis vara  

       förenlig med barnets rätt till goda  
       förutsättningar för en optimal utveckling 

❑ Ärendet/beslutet anses inte vara förenlig  

       med barnets rätt till goda förutsättningar  
       för en optimal utveckling 
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Om ärendet/beslutet bedöms vara delvis förenlig med barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling, förklara på vilket sätt: 

För barns optimala utveckling krävs en god bebyggd utemiljö som uppmuntrar till och stödjer fysisk aktivitet och som har låga (inom riktvär-

dena) nivåer av buller och luftföroreningar. Goda utemiljöer kan även bidra till spontan lek och barns fysiska och motoriska utveckling. Som en 

del av hållbarhetsbedömningen har åtgärdernas påverkan på klimat- och hälsoaspekter bedömts. Dessa inkludera bland annat påverkan på 
mängden fordonskilometrar, personer exponerade för höga bullernivåer och möjligheter för fysisk aktivitet. Generellt sett har större väginveste-

ringar en negativ påverkan på klimat och hälsa jämfört med investeringar i cykelinfrastruktur och potterna för mindre åtgärder. Länsplanen 

innebär större satsning på både större vägobjekt som riskerar ha negativa konsekvenser på klimat och hälsa men också satsningar på cykelinfra-
struktur och potterna för mindre åtgärder med potentiella positiva effekter. 

 

Rätt till delaktighet (artikel 12) 
Vad behöver vi förstå ur barnets perspektiv för att ärendet/beslutet ska bli relevant för barn? 
Det krävs en förståelse för åtgärdernas påverkan på barns tillgänglighet till målpunkter/aktiviteter, möjlighet till självständig mobilitet och tra-
fiksäkerhet. Det är också relevant med en förståelse för hur åtgärderna påverkar barn i olika åldrar, till exempel är yngre barn mer beroende av 

att föräldrarna skjutsar dem och äldre barn reser mer på egen hand och i kollektivtrafiken (även användningen av mopedbilar och A-traktorer 

rör barn som är 15 år och äldre). Vidare är det relevant att förstå hur flickor/pojkar, barn med olika funktionsförmåga liksom barn från hushåll 
med olika socioekonomiska förutsättningar påverkas.  

 

Vilka barn har vi involverat / vilka barn har vi inte involverat? Om barn inte varit delaktiga, förklara varför! 
Barn har inte varit delaktiga i arbetet med länsplanen eller i hållbarhetsbedömningen för länsplanen. Detta främst genom att länsplanen länsplan 

samlar åtgärder som har utvecklats och analyserats genom andra aktörers arbete, till exempel inom ramen för åtgärdsvalsstudier och samlade 
effektbedömningar som Trafikverket svarar för. I det tidigare skede av transportplaneringen som länsplanen innebär är också konkretiserings-

graden av åtgärden i regel inte så utvecklad och detaljerad. I fortsatt genomförande av åtgärder inom ramen för länsplanen kan det dock bli 

relevant att på olika sätt involvera barn för att säkerställa att planeringen och utformningen av åtgärderna görs på ett sätt som svarar mot barnets 
bästa. I arbetet med länsplanen eller i hållbarhetsbedömningen för länsplanen har däremot experter på barnrättsperspektiv i transportplanerings-

sammanhang varit involverade. 

 

Vad har barn för åsikter som är relevanta i relation till ärendet/beslutet? 
Barn har inte varit delaktiga i arbetet med länsplanen eller i hållbarhetsbedömningen för länsplanen. Barns perspektiv har inhämtats via de ex-

perter som varit involverade med utgångspunkt i den forskning och evidens som finns för transportplanering utifrån barnets bästa.  
 

I vilken utsträckning har ärendet/beslutet beaktat barns åsikter? 
❑ Ärendet/beslutet bedöms ha beaktat  
        barns åsikter 

 Ärendet/beslutet bedöms delvis ha 
       beaktat barns åsikter  

❑ Ärendet/beslutet bedöms inte ha  
       beaktat barns åsikter  

 

Andra rättigheter som berörs i ärendet/beslutet: 
❑ Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (artikel 23, 24 och 39)  

❑ Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av vanvård, försummelse, våld och övergrepp (art. 19, 32-40) 

❑ Rätt till utbildning (artikel 28 och 29) 

❑ Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (artikel 26 och 27) 

❑ Rätt till vila, lek, kultur och fritid (artikel 31) 

❑ Rätt till information och demokratiska rättigheter (artikel 12, 13, 14, 15, 16 och 17) 

❑ Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (artikel 5, 9, 18, 20, 21 och 25) 

 Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservice och samhällsplanering (artikel 12, 24, 26, 27, 31 m.fl.) 

❑ Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen (artikel 7, 8, 9, 10, 20, 22 och 30) 

Beskriv hur de rättigheter som berör ärendet/beslutet har beaktats: 
❑ Ärendet/beslutet bedöms ha beaktats 

       barns rättigheter ovan. 

 Ärendet/beslutet bedöms delvis ha 

       beaktat barns rättigheter ovan. 

 ❑ Ärendet/beslutet bedöms inte ha beaktat  

        barns rättigheter ovan. 

❑ Ärendet/beslutet bedöms inte beröra andra rättigheter. 
 

Barnrättslig slutsats 
❑ Ärendet/beslutet bedöms vara förenligt 
       med barnkonventionen. 

  Ärendet/beslutet bedöms delvis vara  
        förenligt med barnkonventionen.  

❑ Ärendet/beslutet bedöms inte vara 
        förenligt med barnkonventionen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-05

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 196 Dnr 2021/310-1.4.1 
 

Delårsrapport för Lessebo kommun per 
2021-08-31 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
delårsrapport för Lessebo kommun per 2021-08-31. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att en uppföljning ska genomföras med 
socialnämnden under sammanträde 2021-11-09. 
 
Ärendebeskrivning 
Delårsrapport har tagits fram per 2021-08-31. Prognosen för helåret 
är ett resultat på cirka 26 mkr bättre än budget. 
 
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-21 § 151 
Delårsrapport 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-19

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 160 Dnr 2021/343-1.4.2 
 

Hemställan gällande socialnämndens 
budget 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att besvara 
socialnämndens hemställan enligt följande: 
1. Kommunstyrelsen avslår begäran eftersom kommunstyrelsen 
varken har medel eller befogenhet att bevilja ett sådant tilläggsanslag. 
Socialnämnden har däremot möjlighet att lämna in en begäran om att 
använda statsbidrag för högt mottagande, omfattande 4,3 mkr 2021, 
för specifika ändamål.  
2. Kommunstyrelsen avslår begäran. Inom rambudgeten kan varje 
nämnd själv välja hur man redovisar olika budgetposter internt. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har i beslut 2021-09-22 beslutat att hemställa  
kommunstyrelsen om nedanstående:  
1. Att budgetposterna Ekonomiskt bistånd och Placeringskostnader 
justeras inom ramen för 2021 års budget genom att kommunstyrelsen 
beviljar ett tilläggsanslag motsvarande det prognostiserade 
underskottet.  
2. Att inför budget 2022 hantera dessa två budgetposter i särskild 
redovisning. Detta för att Socialförvaltningen på ett rimligare sätt ska 
kunna arbeta med åtgärder för övrig verksamhet inom sitt 
arbetsområde för att få en verksamhet som följer den budget som 
fastställs men även för att kunna forma mer adekvata beslut kopplat 
till intern budget samt att kunna ställa krav på en bättre följsamhet 
till beslutad budget. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll 2021-09-22 § 107 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-22

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 107 Dnr 2021/54-1.2.6 
 

Hemställan gällande socialnämndens 
budget 
 
Beslut 
Socialnämnden hemställer kommunstyrelsen om nedanstående: 

1. Att budgetposterna Ekonomiskt bistånd och Placeringskostnader 
justeras inom ramen för 2021 års budget genom att 
Kommunstyrelsen beviljar ett tilläggsanslag motsvarande det 
prognostiserade underskottet. 
2. Att inför budget 2022 hantera dessa två budgetposter i särskild 
redovisning. Detta för att Socialförvaltningen på ett rimligare sätt ska 
kunna arbeta med åtgärder för övrig verksamhet inom sitt 
arbetsområde för att få en verksamhet som följer den budget som 
fastställs men även för att kunna forma mer adekvata beslut kopplat 
till intern budget samt att kunna ställa krav på en bättre följsamhet 
till beslutad budget. 
 
Att förvaltningschefen ges ett konkret utformat uppdrag att: 
 utforma alternativa insatser som ges inom Lessebo kommun. 

Dessa insatser skall ges i ett betydligt tidigare skede och så nära 
hemmet som möjligt. Insatserna skall ses som förstärkta och 
kvalificerade insatser med tydliga mål och tidsramar för varje 
insats. Detta skall på sikt leda till att antalet externa placeringar 
minskar. Till detta skall ett metod- och genomförandestöd 
utformas.  

 skyndsamt under hösten 2021 ta fram en redovisning där varje 
nu aktuell placering genomlyses utifrån tre fokusområden: 
1. Vilka av de idag aktuella placeringarna där någon förändring 
inte bedöms kunna ske inom överskådlig framtid. 
2. Vilka av de idag aktuella placeringarna bedöms kunna 
förändras inom 6 månader och där innehållet i de insatser som 
placeringen är förenat med anses kunna genomföras och ske i 
annan form. 
3. Vilka av de idag aktuella placeringarna bedöms kunna 
upphöra som externa placeringar inom 6 månader genom att 
insatsbehovet ej bedöms som aktuellt. 
Detta skall redovisas med en tydlighet i såväl 
kostnadsförändring som övrig påverkan. Till detta skall också en 
konsekvensanalys upprättas. 

 fortsatt arbeta tillsammans med arbetsmarknadsenheten och 
med ökad fokus på hur kommuninvånare som idag uppbär 
ekonomiskt bistånd kan övergå till egen försörjning genom 
arbete, utbildning och annat. Här skall konkreta förslag till 
förändring tas fram och jämte det skall en mer fördjupade 
analys fortlöpande göras för att påvisa effekter av förändringar 
men även en prognos hur kostnadsutvecklingen kommer att bli. 

 
Hemställan översänds till kommunstyrelsen för beslut.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-22

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Ärendebeskrivning 
Ärendet initierades inför socialnämnden med anledning av en 
hemställan till kommunstyrelsen. Nedan redovisas utdrag från 
hemställan:  
 
Socialnämnden har som det är känt att hantera en budget som inte är 
i balans. Orsaken till att budgeten inte är i balans beror på de 
kostnader som är kopplat till i huvudsak två enskilda budgetposter. 
 
Ekonomiskt bistånd: I budget för 2021 har avsatts 5 457 tkr medan 
det prognostiserade utfallet, beräknat på utfallet per augusti månad, 
beräknas bli 8 856 tkr för helåret 2021. Prognosen ger således ett 
budgetöverskridande på sammantaget 3 399 tkr. 
 
Placeringskostnader: I budget för 2021 har avsatts 20 587 inklusive 
kostnader för kontaktpersoner och kontaktfamiljer medan det 
prognostiserade utfallet, beräknat på utfallet per augusti månad, 
beräknas bli 34 341 tkr för helåret 2021. Prognosen ger således ett 
budgetöverskridande på sammantaget 13 754 tkr. 

  
Sammantaget ger dessa två budgetposter alltså ett prognosticerat 
underskott på 17 153 tkr och utgör de enskilt största anledningarna till 
att budgeten inte kommer att kunna att hållas för såväl IFO som för 
Socialförvaltningen i sin helhet. Utöver detta så finns inom IFO ökade 
kostnader i relation till den personalbudget som är satt för 2021. 
Detta beror i huvudsak på att de personalförändringar som beslutades 
av nämnden kopplat till budgeten för 2021 inte har genomförts. 
Dessutom har en del av de ökade kostnaderna sin förklaring i att 
verksamheten har tvingats anlita socialsekreterare på konsultbasis 
med anledning av den situation som har rått under 2021. Dessa ökade 
kostnader bedöms dock enbart belasta årets budget och utfall. 

 
De två enskilda budgetposterna ovan innefattar en djupare 

problematik. För att kunna genomföra förändringar och komma 
tillrätta med det budgetöverskridande som dessa budgetposter 
genererar krävs en långsiktighet och ett förändrat arbetssätt. 
 
Socialnämndens målsättning är att genom att vidta rätt åtgärder och 
fatta rätt beslut framgent så kan Lessebo Kommun minska de 
kostnader som idag finns såväl inom såväl ekonomiskt bistånd som 
externa placeringar men framför allt så kommer vi genom att våga ta 
tag i det förändringsbehov som finns kunna utforma en verksamhet 
med insatser som innebär att vi inte bara ligger i framkant utan även 
ökar människors välmående och förmåga till att leva ett självständigt 
liv samt motverka utanförskap. 

 
Hemställan är föredragen i socialnämnden och det är en enig nämnd 
som står bakom hemställan.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2021-09-22

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 
Hemställan från socialnämnden 2021-09-22 
 
Yrkanden 
Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden hemställer 
kommunstyrelsen om nedanstående: 

1. Att budgetposterna Ekonomiskt bistånd och Placeringskostnader 
justeras inom ramen för 2021 års budget genom att 
Kommunstyrelsen beviljar ett tilläggsanslag motsvarande det 
prognostiserade underskottet. 

2. Att inför budget 2022 hantera dessa två budgetposter i särskild 
redovisning. Detta för att Socialförvaltningen på ett rimligare sätt ska 
kunna arbeta med åtgärder för övrig verksamhet inom sitt 
arbetsområde för att få en verksamhet som följer den budget som 
fastställs men även för att kunna forma mer adekvata beslut kopplat 
till intern budget samt att kunna ställa krav på en bättre följsamhet 
till beslutad budget. 
 
Att förvaltningschefen ges ett konkret utformat uppdrag att: 
 utforma alternativa insatser som ges inom Lessebo kommun. 

Dessa insatser skall ges i ett betydligt tidigare skede och så nära 
hemmet som möjligt. Insatserna skall ses som förstärkta och 
kvalificerade insatser med tydliga mål och tidsramar för varje 
insats. Detta skall på sikt leda till att antalet externa placeringar 
minskar. Till detta skall ett metod- och genomförandestöd 
utformas.  

 skyndsamt under hösten 2021 ta fram en redovisning där varje 
nu aktuell placering genomlyses utifrån tre fokusområden: 
1. Vilka av de idag aktuella placeringarna där någon förändring 
inte bedöms kunna ske inom överskådlig framtid. 
2. Vilka av de idag aktuella placeringarna bedöms kunna 
förändras inom 6 månader och där innehållet i de insatser som 
placeringen är förenat med anses kunna genomföras och ske i 
annan form. 
3. Vilka av de idag aktuella placeringarna bedöms kunna 
upphöra som externa placeringar inom 6 månader genom att 
insatsbehovet ej bedöms som aktuellt. 
Detta skall redovisas med en tydlighet i såväl 
kostnadsförändring som övrig påverkan. Till detta skall också en 
konsekvensanalys upprättas. 

 fortsatt arbeta tillsammans med arbetsmarknadsenheten och 
med ökad fokus på hur kommuninvånare som idag uppbär 
ekonomiskt bistånd kan övergå till egen försörjning genom 
arbete, utbildning och annat. Här skall konkreta förslag till 
förändring tas fram och jämte det skall en mer fördjupade 
analys fortlöpande göras för att påvisa effekter av förändringar 
men även en prognos hur kostnadsutvecklingen kommer att bli. 

 
Hemställan översänds till kommunstyrelsen för beslut.  

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-19

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 161 Dnr 2021/111-1.4.1 
 

Revidering av budget 2022 med 
verksamhetsplan 2023-2025 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. Fastställa reviderad resultat-, investerings- och 

finansieringsbudget för 2022 samt ekonomisk plan för driften för 
åren 2023-2025 och för investeringarna för åren 2023-2026 i 
enlighet med förslag.  

2. Fastställa reviderade finansiella mål för 2022. 
3. Fastställa att om budgetpropositionens förslag rörande riktade 

statsbidrag till Lessebo kommun om ca 4,7 mkr för högt 
flyktingmottagande och ca 3,3 mkr för färre än 9 000 
invånare/särskilda utmaningar blir beslutade så tilldelas dessa 
medel till Socialnämnden utan ytterligare beslut. 

4. Uppdra till kommunledningskontoret att upprätta tidplan och 
gemensamma planeringsförutsättningar för kommande årsbudget 
2023 med verksamhetsplan 2024–2026 för drift och 2024-2027 
för investeringar. 

 
Ärendebeskrivning 
Förslag till reviderad budget 2022 samt verksamhetsplan för 2023-
2025 samt investeringsplan 2023-2026 är framtaget i enlighet med 
Lessebo kommuns budgetprocess. 
 
Ekonomichef Maria Trulsson redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Förslag till reviderad budget 
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Reviderad budget 2022 med verksamhets-
plan 2023–2025 för Lessebo kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
 
1. Fastställa reviderad resultat-, investerings- och 

finansieringsbudget för 2022 samt ekonomisk plan för driften 
för åren 2023-2025 och för investeringarna för åren 2023-
2026 i enlighet med förslag.  

2. Fastställa reviderade finansiella mål för 2022. 
3. Fastställa att om budgetpropositionens förslag rörande riktade 

statsbidrag till Lessebo kommun om ca 4,7 mkr för högt 
flyktingmottagande och ca 3,3 mkr för färre än 9 000 
invånare/särskilda utmaningar blir beslutade så tilldelas dessa 
medel till Socialnämnden utan ytterligare beslut. 

4. Uppdra till kommunledningskontoret att upprätta tidplan och 
gemensamma planeringsförutsättningar för kommande 
årsbudget 2023 med verksamhetsplan 2024–2026 för drift och 
2024-2027 för investeringar . 

 
Ärendebeskrivning 
Förslag till reviderad budget 2022 samt verksamhetsplan för 2023-
2025 samt investeringsplan 2023-2026 är framtaget i enlighet 
med Lessebo kommuns budgetprocess. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad budget 2022 med verksamhetsplan 2022–
2025. 
 
 
Maria Trulsson 
Ekonomichef  Kommunledningsförvaltningen 
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 Inledning 
 

Budgetens roll är att ange de ekonomiska ramarna och vilka mål kommunen ska styra mot. 

Den 21 juni 2021 har kommunfullmäktige fastställt budget för 2022 med verksamhetsplan 

2023-2025 samt investeringsram för 2022-2026 (KF 2021 § 45). Även skattesatsen för år 2022 

fastställdes på samma möte (KF 2021 § 47). 

 

Nämndernas budgetramar för 2022 är således fastställda och varje nämnd upprättar 

internbudget för 2022 under hösten och internbudgetarna ska beslutas i nämnderna senast 

den 16 december. Varje nämnd ansvarar för, förutom att säkra sitt basuppdrag, att genom 

internbudgeten bidra till utveckling i enlighet med fullmäktiges budget. Även de kommunala 

bolagen ska upprätta och fastställa budget 2022 samt affärsplan innan årets slut. 

 

 

 

För att få en så relevant budget som möjligt ska revidering ske av beslutad resultat-, 

finansierings- och balansbudget för 2022-2025 med hänsyn tagen till den senaste 

bedömningen vad gäller skatteresurs, invånarantal, upplåningsbehov etc. Den reviderade 

budgeten presenteras i detta dokument och de förändringar som är gjorda gentemot den 

budget som är antagen i KF i juni beskrivs med ambitionen att ge en tydlighet kring hur 

dokumenten hänger ihop.  Denna reviderade budget beslutas av fullmäktige innan nämnderna 

tar sina beslut om internbudget så  nämnderna  har möjlighet att infoga de mindre ändringar 

detta dokument innehåller som påverkar nämndernas ramar.
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 Omvärldsanalys 

sekonomisk utveckling 
Kommunsektorn har en utmanande tid framför sig där det blir fler yngre och äldre i samhället 

men relativt sett färre som arbetar och betalar skatt. Kommunerna behöver klara av ett allt 

större uppdrag med mindre pengar. Behovet av tydliga prioriteringar, nya och innovativa 

lösningar och samarbeten växer för att säkra en hållbar utveckling och välfärd. 

 

Information från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) cirkulär 21:35 

Jämfört med den prognos SKR presenterade i augusti räknar man nu med samma 

skatteunderlagstillväxt 2020 och högre kommande år. Den ändrade bedömningen beror på att 

SKR justerat sin bild av den samhällsekonomiska utvecklingen och förslag i budget-

propositionen för år 2022. 

Inkommande statistik över utvecklingen i år är fortsatt stark och den aviserade finanspolitiken 

för 2022 bidrar till att höja den ekonomiska tillväxten. Framförallt är det en höjd prognos för 

sysselsättningen som driver upp tillväxten i lönesumman. Samtidigt är olika transfereringar 

något uppreviderade 2022 till följd av budgetpropositionen för 2022. Revideringarna är 

relativt stora för perioden som helhet, den beräknade nivån på ackumulerat skatteunderlag 

2024 ligger 2,0 procentenheter högre än föregående prognos. 

Deer. ESVs 

prognos pres 
Resultatutjämningsreserven (RUR) får i Lessebo kommun disponeras om det årliga 

underliggande skatteunderlaget för riket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de 

senaste tio åren. Med SKRs nuvarande prognos är det inte möjligt att göra uttag från RUR 

2021-2022, men däremot 2023-2025.
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 God ekonomisk hushållning och finansiella mål  
 

Kommunallagen slår fast att kommuner och kommunkoncerner ska ha en god ekonomisk 

hushållning i sin verksamhet. Det gäller på både kort och lång sikt. Begreppet god ekonomisk 

hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.  

 

Verksamhetsmålen för 2022 fastställdes i juni. Även de finansiella målen för 2022 fastställdes 

i juni, men här finns det anledning att göra en revidering av resultatmålet då exempelvis 

skatteprognosen ändrats och påverkat kommunens budgeterade resultat för 2022. 

Soliditetsmålet behålls oförändrat. 

 

Lessebo kommuns finansiella mål år 2022  

Målen för god ekonomisk hushållning ska fastställas årligen av kommunfullmäktige i samband 

med beslut om budget. För soliditetsmålet behålls samma måltal som för år 2020 och 2021, 

utfallet för soliditeten per 30 april 2021 var 41,8% för kommuntotal och 50,5% för den 

skattefinansierade verksamheten. För resultatmålet görs en justering där målet sätts till > 12,2 

mkr. 

 

Finansiella Mål för 2022 

 

Resultat efter finansnetto:   > 12,2 mkr, vilket motsvarar 2% av skatteintäkterna    

      inkl. bidrag. 

 

Soliditet:    Kommuntotal: Högre än 38 % 

Skattefinansierad: Högre än 48 % 

 

Balanskravsutredning  

Enligt balanskravet i kommunallagen måste kommunen ha balans mellan intäkter och 

kostnader i resultaträkningen. Huvudregeln är att realisationsvinster inte ska inräknas i 

intäkterna när avstämning av balanskravet görs och därför är budgeterade vinster inom 

kapitalförvaltningen med 4 mkr borttagna vid beräkningen av balanskravsresultatet 2022. 

      Budget  Prognos  

Balanskravsutredning 2022 2021 

Årets resultat enl. resultaträkningen 12,2  25,1 

Reducering av samtliga realisationsvinster        -4,0 -15,5 

Justering för återföring av orealiserade vinster i värdepapper           0 -8,3 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar   8,2  1,3 

Medel till- och från resultatutjämningsreserv           0 0 

Årets balanskravsresultat 8,2  1,3 

 
  

 

Balanskravet beräknas uppnås i prognosen för 2021 och i budget 2022.  
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 Budgetförutsättningar 
 
Planperioden 2022–2025 är inte belastad av tidigare underskott.  

 

Skattesats 

Skattesatsen för 2022 är fastställd av fullmäktige och skattesatsen under planperioden är 

oförändrad. Skattesatsen är 21:81. 

 

Förändringar i reviderad budget 2022 mot tidigare beslutad budget 

KS beslut 2021-10-05 § 204 om kaffe – te till alla kommunanställda 

KS har under hösten beslutat att tilldela 839 000 kronor för 2022 och framåt för att erbjuda 

gratis kaffe och te till kommunens anställda.  Pengar omfördelas från finansförvaltningen till 

nämndernas ramar enligt följande 

• Kommunstyrelsen erhåller 132 tkr  

• Samhällsbyggnadsnämnden erhåller 59 tkr  

• Barn- och utbildningsnämnden erhåller 371 tkr 

• Socialnämnden erhåller 277 tkr 

 

Invånarantal 

Den reviderade budgeten och planen presenteras med en sänkning av invånarantalet med  

50 personer vartdera året jämfört med vad som beslutades i juni.  

 

Kommunens invånarantal uppgår per den 6 oktober till 8 611 personer. Mättidpunkten som är 

aktuell för skatteberäkningarna för 2022 är  hur många invånare kommunen har den  

1 november 2021 och i budgeten för 2022 antas nu befolkningen uppgå till 8 650 invånare. 

Sänkningen av invånarantalet med 50 personer utan att de tilldelade medlen till nämnderna 

justeras nedåt påverkar kommunens resultat negativt med drygt 3 mkr för 2022. För 2023 och 

framåt har intäkterna för ett ökande invånarantal neutraliserats genom att även kostnaderna 

räknats upp. 

  2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-10-06 

Totalt 8 806 8 780 8 733 8 655 8 611 

Födda 106 103 99 91 70 

Döda 99 105 84 89 70 

Inflyttning 807 415 482 557 410 

Utflyttning 771 569 630 686 484 

Invandring 273 162 113 62 35 

Utvandring  11 25 29 25 11 
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Uppdaterade skatte och bidragsberäkningar 

Kommunen följer SKRs beräkningar över skatter och bidrag och denna reviderade budget är 

uppdaterad med SKRs prognos från den 30 september. Skatter och bidrag har ökat med  

6,7 mkr år 2022 jämfört med tidigare beslutad budget. 

I budgetpropositionen finns med satsningar på kommuner med särskilda utmaningar. Det 

handlar om riktade statsbidrag för kommuner som haft högt flyktingmottagande och för små 

kommuner med ett invånarantal understigande 9 000 invånare eller kommuner med särskilda 

utmaningar. För Lessebos del handlar det om riktade statsbidrag på 4,7 mkr år 2022 för högt 

flyktingmottagande och 3,3 mkr för att kommunen har mindre än 9 000 invånare,  

d v s totalt 8,0 mkr kronor. Om regeringens budgetproposition går igenom kommer dessa 

medel att utöka Socialnämndens budgetram för 2022 utan särskilt beslut från KF. Dessa 

riktade statsbidrag är alltså inte medtagna i budgeten i dagsläget på grund av osäkerheten 

kring om regeringen får igenom sin budget. 

KS beslut 2021-08-17 § 156 tilläggsanslag Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Ersättningen till Räddningstjänsten Östra Kronoberg höjs 2022 och framåt. För att täcka detta 

omfördelas 103 tkr  från Finansförvaltningen till Kommunstyrelsens budget. 

Bidrag till konstgräsplan, Lessebo GoIF 

Lessebo GoIF har blivit beviljade medel från Allmänna arvsfonden och har under hösten 

lämnat in en ansökan om bidrag från Lessebo kommun, uppgående till ett belopp av 1,1 mkr, 

för att anlägga en konstgräsplan år 2022. 

Personalkostnadsförändringar 

• Löneökning 2021 omfördelas från finansförvaltningen med 9,7 mkr till övriga 

förvaltningar. 

• Förändring pensionskostnad i enlighet med Skandias uppdaterade prognos budgeteras 

på finansförvaltningen.  

• Sänkning av PO-pålägget med 0,4 procent till 39,75 procent (enligt SKR).  

• Friskvårdsbudgeten utökas eftersom friskvårdsbidraget höjts från 2021, medel 

omfördelas från finansförvaltningen. 

• Utöka arbetstiden i receptionen med 0,75 tjänst som innebär omfördelning av budgeten 

med 390 tkr till Kommunstyrelsen från vardera Barn- och utbildningsnämnden, 

Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden (130 tkr vardera). 

Utökning Socialnämndens ram med 1,8 mkr 

I rambudgeten för 2022 som beslutades i juni finns en post för Socialnämnden rörande 

effektiviseringar, denna effektiviseringspost justeras härmed ned med 1,8 mkr för vartdera året 

2022–2025 och Socialnämndens ram förstärks med 1,8 mkr. Socialnämnden har stora 

underskott gentemot budget 2021 och konkreta handlingsplaner för hur utfallet ska komma i 

balans med budget behöver presenteras och genomföras.  
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Omfördelning Internhyra och kapitalkostnader 2022 

Kapitalkostnaderna (avskrivningar & internränta) har justerats till nivåer för att motsvara vad 

som finns i anläggningsregistret. Detta påverkar även internhyrorna och en fullständig 

genomgång av hyrorna har gjorts för att hamna på rätt nivå för respektive fastighet. Nya och 

ombyggda fastigheter har införlivats i budgeten. Gymnastiksalar, inomhusbassänger och 

Sporthall har fördelats mellan Barn & Utbildning 60 procent samt Kultur & Fritid 40 procent. 

 

Förändring av investeringar  

Investeringsnivån för 2022 är oförändrad jämfört med budgeten som beslutades i juni. För 

2023 har Samhällsbyggnadsförvaltningens investeringar utökats med 14 mkr varav 12 mkr hör 

till ny/ombyggnad av Lustigkullaskolan/Edabacken och 2 mkr är en ökad investeringskostnad 

för ombyggnad av Nyängskolan. Även för 2024 har investeringar tillkommit avseende 

Lustigkulla/Edabacken, det året med totalt 17 mkr. 

För år 2025 och 2026 är investeringsnivåerna oförändrade. 

Förlängd hyrestid paviljonger 

Pga. oförutsedd ökning av elevantalet vid Hackebackeskolan flyttas paviljonger från 

Hovmantorp och Kosta till Lessebo och hyrestiden för dessa förlängs till dess utbyggnationen 

av Hackebackeskolan samt ombyggnationen av närliggande Nyängskolan är klara . 

Finansiella kostnader 

Har justerats efter uppdaterad prognos för 2021 som innebär mindre upplåning än budgeterat 

och efter justerade resultat och investeringsnivåer för budget och plan etc.  
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 Resultatbudget 

 

  Prognos         

(Tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 

       

Kommunstyrelse/KLK 69 746 73 777 72 677 72 177 72 177 

       

Samhällsbyggnadsnämnd 23 414 24 002 24 002 23 752 23 752 

       

Myndighetsnämnd 263 264 264 264 264 

       

Barn o Utbildningsnämnd 291 428 294 442 291 447 292 945 291 895 

       

Socialnämnd 191 434 188 356 187 856 187 856 187 856 

       

Finans/intern/förfogande -14 285 18 659 37 954 55 606 74 056 

       

Varav Avskrivningar 28 700 33 200 35 900 37 900 40 200 

       

Verks. Nettokostnader -590 700 -599 500 -614 200 -632 600 -650 000 

       

Nettokostnadsförändring % 3,97% 1,49% 2,45% 3,00% 2,75% 

       

Skatteintäkter 588 600 610 000 626 600 645 500 664 900 

       

Resursförändring % 2,63% 3,64% 2,72% 3,02% 3,01% 

       

Finansiella intäkter 5 600 6 300 6 500 6 600 6 600 

       

Finansiella kostnader -5 000 -4 600 -5 200 -5 500 -6 000 

       

Årets resultat -1 500 12 200 13 700 14 000 15 500 

       

Invånare 1/11 året innan 8 700 8 650 8 750 8 800 8 850 
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 Balansbudget 

 

  Prognos         

(Tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 

TILLGÅNGAR       

       

Anläggningstillgångar 608 302 655 792 690 342 729 712 776 262 

Omsättningstillgångar 213 216 209 337 204 643 209 365 213 419 

SUMMA TILLGÅNGAR 821 518 865 129 894 985 939 077 989 681 

       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR       

OCH SKULDER       

       

Eget kapital 346 869 359 069 372 769 386 769 402 269 

därav årets resultat 25 100 12 200 13 700 14 000 15 500 

därav resultatutjämningsreserv 18 989 18 989 18 989 18 989 18 989 

       

Avsättningar(pensioner mm) 19 388 18 799 17 955 18 047 18 151 

       

Skulder       

Långfristiga skulder, lån 273 850 300 850 332 850 349 850 379 850 

därav ersättningslån 10 000 20 000 10 000 34 000 20 000 

Kortfristiga skulder 151 411 151 411 151 411 151 411 151 411 

Nyupplåning 30 000 35 000 20 000 33 000 38 000 

       

Summa skulder 455 261 487 261 504 261 534 261 569 261 

       

SUMMA EGET KAPITAL,       

AVSÄTTN. OCH SKULDER 821 518 865 129 894 985 939 077 989 681 

       

Soliditet 42,22% 41,50% 41,65% 41,19% 40,65% 

       

ANSVARSFÖRBINDELSER       

Pensionsförpliktelser 132 655 126 789 121 569 116 466 111 649 

Övr. ansvarsförbindelser 406 471 406 471 406 471 406 471 406 471 

       

Summa Ansvarsförbindelser/förpliktelser 539 126 533 260 528 040 522 937 518 120 
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 Finansieringsbudget 

 

  Prognos         

(Tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 

Årets resultat 25 100 12 200 13 700 14 000 15 500 

Justering för av- och nedskrivningar 28 700 33 200 35 900 37 900 40 200 

Justering för gjorda avsättningar -1 187 -589 -844 92 104 

Just. för ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0 0 

Medel från verksamheten för förändring       

av rörelsekapital 52 613 44 811 48 756 51 992 55 804 

       

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 0 0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  0 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löp. verksamheten 52 613 44 811 48 756 51 992 55 804 

       

INVESTERINGAR       

Investering i materiella anl.tillgångar -66 957 -80 720 -69 800 -76 600 -87 100 

Försäljning av materiella anl.tillgångar 0 0 0 0 0 

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Investering av finansiella anl.tillgångar 0 -320 -1 000 -1 020 0 

Försäljning av finansiella anl.tillgångar 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamh. -66 957 -81 040 -70 800 -77 620 -87 100 

       

FINANSIERING       

Nyupptagna lån 30 000 35 000 20 000 33 000 38 000 

Amortering av skuld -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Ökning av kapitalförvaltning -18 900 -4 000 -4 000 -4 050 -4 050 

Minskning av kapitalförvaltning 0 0 0 0 0 

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 350 350 350 350 350 

Kassaflöde från finansieringsverksamh. 8 450 28 350 13 350 26 300 31 300 

       

Årets kassaflöde -5 894 -7 879 -8 694 672 4 

       

Likvida medel vid årets början 22 700 16 806 8 927 233 905 

Likvida medel vid årets slut 16 806 8 927 233 905 909 
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 Investeringsbudget 2022 och plan 2023–2026 

 

 

(Tkr) Projekt 2022 2023 2024 2025 2026 

Kommunstyrelsen        

Kommunledningskontor        

IT - Utrustning/Pc, Projektor, skrivare mm 7203 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Lokala system (servers, SAN, lagring) 7223 1500 50 50 50 50 

Byte/uppgradering Budgetsystem  250     

Evolution    200    

Ny webb/intranät    400    

Köksutrustning 9410 400 200 200 200 200 

Mark/Byggnad, KS disp. 7199 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Summa Kommunledningskontoret  6 150 4 850 4 250 4 250 4 250 

        

Bibliotek/Fritidsanläggning  Vht 3200/3400        

Bibliotek/inventarier 9108 50  50  50 

Fritidsanläggning utskottets disp. 9101 100 100 100 100 100 

Tillgänglighetsanpassning/Mötesplatser 9103 100 100 100 100 100 

Summa            Bibliotek/ Fritidsanläggning  250 200 250 200 250 

        

Summa Kommunstyrelsen  6 400 5 050 4 500 4 450 4 500 

        

Samhällsbyggnadsnämnd        

Gata & Park                  Vht 2400/2500        

Gata/Park 7500 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Asfalt 75xx 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, gata 7xxx 100 2 100    

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, gata 7xxx   200 2 500   

GC-väg Storgatan Hvtp västra-stationen 7551 4 500     

Summa                Gata & Park  7 600 6 300 6 500 4 000 4 000 

        

Vatten & Avlopp            Vht 8650-8670        

Vattenverk Skruv 7745 5 000 10 000    

VA-utredning 77xx 3 000 3 000 30 000 32 500 40 000 

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 1, VA 7xxx 400 6 300 -1 500   

Exploatering Hovmantorp Södra etapp 2, VA 7xxx   400 6 000 -1 500  

Vatten & Avlopp      77xx 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Summa Vatten  10 900 22 200 37 000 33 500 42 500 
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(Tkr) Projekt 2022 2023 2024 2025 2026 

Fastigheter                  Vht 9750-9790        

Reinvesteringar, Komponent/Energi 8xxx 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Prästkragen, renovering el. nybyggnad *1 822x     20 000 15 000 

Nyängskolan, ombyggnad *l 81xx 6 000 6 000    

Bikupan, skapa nya klassrum i bef byggnad *1 81xx 3 000 7 000    

Lustigkulla/Edabacken, ny-/ombyggnad *l 823x 4 000 12 000 19 000 15 000  

Utredning ÄO-lokaler 8xxx 500     

Maskiner, lokalvård 8105 100 100 100 100 100 

Köksmaskiner 8102 500 500 500 500 500 

Summa Fastighet  20 100 31 600 25 600 41 600 21 600 

        

Maskiner                     Vht 9240        

Maskinbyten 8900 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Summa maskiner  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

        

Summa Samhällsbyggnadsnämnd  40 100 61 600 70 600 80 600 69 600 

        

Utbildningsnämnd        

Reinvestering. undervisning BUN:s disp. 9204 500 500 500 500 500 

Inventarier Hackebackeskolan 92xx 2 000     

Inventarier Bikupan 92xx 660 500    

Inventarier Särskola 920x   250    

Inventarier Kvarndammskolan 92xx   900    

Inventarier Lustigkulla 92xx 150   400  

Inventarier vuxenutbildning 92xx 200     

Summa Utbildningsnämnd  3 510 2 150 500 900 500 

        

Socialnämnd        

Äldreomsorg        

Tekniska hjälpmedel 9343 800 800 800 800 800 

Inventarier, äldreomsorg 9329 200 200 200 200 200 

Procapita verksamhetssystem 932x 700     

Inventarier, OF Korttids 93xx     150  

Summa Socialnämnd  1 700 1 000 1 000 1 150 1 000 
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(Tkr)   2022 2023 2024 2025 2026 

TOTAL INVESTERING, netto       

Kommunstyrelsen/ KLK  6 400 5 050 4 500 4 450 4 500 

Samhällsbyggnadsnämnd  40 100 61 600 70 600 80 600 69 600 

Barn- o Utbildningsnämnd  3 510 2 150 500 900 500 

Socialnämnd  1 700 1 000 1 000 1 150 1 000 

T O T A L, netto  51 710 69 800 76 600 87 100 75 600 

        

Varav taxefinansierad del  10 900 22 200 37 000 33 500 42 500 

Skattefinansierad del  40 810 47 600 39 600 53 600 33 100 

T O T A L  51 710 69 800 76 600 87 100 75 600 

       

Not *1 = igångsättningstillstånd KS       
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Reviderad upplåning Lessebo kommun       
för år 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Uppta nya lån för 2022 med 55 mkr, varav omsättning uppgår 

till  
20 mkr och nyupplåning till 35 mkr. 

2. Inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån, 
för vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt 
separat styrelsebeslut. 

3. Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa 
upplåningen, som avser kommunen och dess helägda bolag för 
2022. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till resultat-, finans- och balansbudget för 2022 förutsätter 
nyupplåning med 35 mkr samt omsättning av lån med 20 mkr, 
total upplåning för 2022 med 55 mkr. 
 
Detta beslut ersätter KF beslut om upplåning från 2021-06-21 §46. 
 
 
 
Maria Trulsson 
Ekonomichef  Kommunledningsförvaltningen 
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§ 162 Dnr 2021/286-1.3.2 
 

Bolagsstruktur i Lessebo kommun 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att arbetsutskottet 
ska arbeta med ägarråd för bolagsstyrning under 2022. 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt SKR:s rekommendationer finns två huvudsakliga modeller för 
vilket organ som utöver ägarrollen: 

 Ägarrollen kan utövas av kommun- eller regionstyrelsen, 
eventuellt genom ett ägarutskott.  

 Ägarrollen kan utövas genom styrelsen i ett kommunalt 
holdingbolag/moderbolag. 
 

Utifrån utredningen beslutade kommunfullmäktige 2021-09-20 att 
bilda ett ägarutskott 2023. Utskottet ska organisatoriskt ligga under 
kommunstyrelsen. 
 
För att förbereda arbetet föreslås att arbetsutskottet börjar arbeta 
med ägarråd redan 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-12 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-20 § 65 
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Kommunstyrelsen 
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Bolagsstruktur i Lessebo kommun 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att 
arbetsutskottet arbetar med ägarråd under 2022. 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt SKR:s rekommendationer finns två huvudsakliga modeller 
för vilket organ som utöver ägarrollen: 

 Ägarrollen kan utövas av kommun- eller regionstyrelsen, 
eventuellt genom ett ägarutskott.  

 Ägarrollen kan utövas genom styrelsen i ett kommunalt 
holdingbolag/moderbolag. 
 

Utifrån utredningen beslutade kommunfullmäktige 2021-09-20 att 
bilda ett ägarutskott 2023. Utskottet ska organisatoriskt ligga 
under kommunstyrelsen. 
 
För att förbereda arbetet föreslås att arbetsutskottet börjar arbeta 
med ägarråd redan 2022.  
Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska ha ett övergripande ansvar om kommunens 
primära uppgift och bära ansvaret för invånarnas välfärd, den 
lokala livskraften och en hållbar utveckling i kommunen nu och i 
framtiden 
I en omvärld med snabba förändringar krävs snabb reaktions- och 
förnyelseförmåga av kommunen. Det innebär att styrningen, 
verksamhetsutveckling, processerna och strukturerna bör ses över 
kontinuerligt. Kommunen behöver också fokusera på resultat ur 
ett helhetsperspektiv och på riskhantering. Kommunallagens 
bestämmelser medför en skärpning av den strategiska ledningen 
av kommunens verksamhet och ägarstyrningen samt ökar 
betydelsen av riskhantering och utvärdering. Därför har 
kommunchefen fått i uppdrag att se över hur våra hel- och 
majoritetsägda bolag ska vara organiserade i kommunen.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut i kommunfullmäktige 2021-09-20 
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Christina Nyquist 
Kommunchef  Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
 
 
Som organisatoris
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§ 65 Dnr 2021/286-1.3.2 
 

Bolagsstruktur i Lessebo kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. Bilda ett ägarutskott inom kommunstyrelsen fr.o.m. 2023. 
2. Uppdra till kommunstyrelsen att: 

- Aktualisera bolagsordningar och ägardirektiv i helägda bolag. 
- Ta fram aktieägaravtal med Kosta Köpmanshus AB samt 

aktualisera bolagsordningen. 
- Ta fram riktlinjer för styrning av hel- och majoritetsägda bolag 

utifrån ett koncernperspektiv.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-24 att uppdra till kommunchef 
att genomföra en översyn av Lessebo kommuns bolagsstruktur. 
Utredningen mottogs av kommunstyrelsen 2021-05-11, då det 
noterades att utredningen var genomförd. Därefter har arbetet med 
frågan fortsatt, bl.a. har en revisionsbyrå utrett frågan vilket lett till 
uppdaterade beslutsförslag och en reviderad utredning. 
 
Syftet med att utreda en koncernbildning är i första hand att 
åstadkomma förbättrad ägarstyrning, skapa synergi- och 
samordningseffekter mellan bolagen och den kommunala 
förvaltningen men även att skapa möjligheter till framtida 
resultatutjämning och möjlighet till samordning av kommunens alla 
fastigheter. Konsekvensen ska vara att alla verksamheter styrs 
gemensamt oavsett form mot de gemensamma mål som är tagna av 
kommunfullmäktige. 
 
Enligt SKR:s rekommendationer finns två huvudsakliga modeller för 
vilket organ som utövar ägarrollen: 
 Ägarrollen kan utövas av kommun- eller regionstyrelsen, 

eventuellt genom ett ägarutskott.  
 Ägarrollen kan utövas genom styrelsen i ett kommunalt 

holdingbolag/moderbolag. 
 
I en ren kommunkoncern är det enklast att utöver ägarrollen, 
utjämna vinst och förlust mellan bolagen, resultatutjämna och 
därmed reducera skattebelastningen. Sedan finns det regler som kan 
bidra till ekonomisk belastning för bolagen om bildandet av ett 
moderbolag sker när bolagen har gått med förlust tidigare år. Vilket 
flera bolag också har gjort. Därmed är det ur ekonomisk synvinkel 
bäst för bolagen och kommunen att bilda ett ägarutskott/ägarråd. 
 
Kommunchef Christina Nyquist redogör för ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-07 § 174 
Arbetsutskottets protokoll 2021-08-31 § 127 
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Tjänsteskrivelse 2021-08-24 
Utredningen Bolagsstruktur i Lessebo kommun, reviderad version 
2021-09-07 
Luminor Revisions utredning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Berörda bolag 
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§ 163 Dnr 2021/175-1.1.4 
 

Fördelning av partistöd 2022 samt 
redovisning av erhållet lokalt partistöd 
2020 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. Godkänna redovisning av erhållet lokalt partistöd 2020. 
2. Fastställa fördelning av partistöd 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-16 om fördelning av lokalt 
partistöd för 2021 och beslutade 2020-02-24 om regler för partistöd. 
 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd för 2020 har inkommit, 
bilaga 1. 
 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om det lokala partistödet 
inför kommande år, vilket föreslås oförändrat från 2021, bilaga 2. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2020, samtliga partier 
Partistöd 2022 
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Fördelning av lokalt partistöd 2022 samt 
redovisning av erhållet lokalt partistöd 2020 
 
Förslag till beslut 
KSAU föreslår Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta att 
 
1. Godkänna redovisning av erhållet lokalt partistöd 2020. 
2. Fastställa fördelning av partistöd 2022. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-16 om fördelning av lokalt 
partistöd för 2021 och beslutade 2020-02-24 om regler för 
partistöd. 
 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd för 2020 har inkommit, 
bilaga 1. 
 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om det lokala partistödet 
inför kommande år, vilket föreslås oförändrat från 2021, bilaga 2. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2020 
Partistöd 2022 

 

 
 
Maria Trulsson 
Ekonomichef/ Kommunledningsförvaltningen 
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Bilaga 2

Bilaga C (7 partier) 

Bilaga 2.

PARTISTÖD 2022

Fördelning av partistöd enligt nedan.

Alternativ C för år 2022 enligt KF:s beslut (enl motion), grundbidraget utgör ett halvt
mandatstöd för samtliga i kommunfullmäktige representerade partier. 
Från och med 2019 är anslaget 488 tkr.

Parti Mandat Grundbidr. Mandatstöd Summa

S 15 6 338 190 130 196 468
V 2 6 338 25 351 31 688
M 6 6 338 76 052 82 390
C 5 6 338 63 377 69 714
Mp 1 6 338 12 675 19 013
KD 1 6 338 12 675 19 013
SD 5 6 338 63 377 69 714

35 44 364 443 636 488 000

Budgetbelopp, 2021 488 000
Antal Kf-ledamöter 35
Antal led x 2 + 7 partier 77 (halvor)
Grundbidrag 6 338
Mandatstöd 12 675

Utbetalningsdatum

Parti 01-mar 01-sep ack, kronor

S 2263 98 234 98 234 196 468
V 3342 15 844 15 844 31 688
M 3343 41 195 41 195 82 390
C 2142 34 857 34 857 69 714
Mp 3359 9 506 9 506 19 013
KD 5602 9 506 9 506 19 013
SD 2231 34 857 34 857 69 714

244 000 244 000 488 000
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§ 164 Dnr 2021/344-1.2.7 
 

Barnens bästa gäller! i Kronobergs län 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ställa sig bakom 
Region Kronobergs förslag och därmed besluta  
1. Att anta Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i 

frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom säkerställer 
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.  

2. Att under hösten 2021 färdigställa Kronobarnsmodellen med 
tillhörande dokument som behövs för att strukturerat 
implementera modellen. Detta sker genom uppförandet av en 
aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal, 
kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns med. Det ska 
också innehålla ett förslag på länsgemensam budget för 
införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att det inför 2022 
ska finnas en stegvis länsgemensam införandeplan.  

3. Att ta fram en plan för eventuella justeringar av resurser inom 
befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken 
takt införandet ska ske.  

4. Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning 
för barnets plan som alla parter kan nå. 

5. Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets 
genomförande till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta 
kommunerna i länet, Region Kronoberg och polisen sedan 2018 
arbetat med att ta fram en arbetsmodell för arbetet med barn i länet. 
Arbetsmodellen kallas Kronobarnsmodellen och bygger på att alla 
barn i Kronoberg ska få likvärdiga möjligheter till en god uppväxt. 
Detta ska säkerställas genom att arbeta främjande och förebyggande, 
gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och att alla 
aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam 
samverkansstruktur. Region Kronoberg har nu sänt ut förslag till 
samtliga kommuner för att ta gemensamma politiska beslut om att gå 
vidare med arbetet. 
 
I processen deltar flera av kommunens nämnder, varför ett 
kommunövergripande beslut i kommunfullmäktige krävs. Ärendet 
har behandlats av både Socialnämnden och Barn-och 
utbildningsnämnden, som ställt sig positiva. Även kommunstyrelsen 
genom Kultur- och fritid deltar i processen. I det lokala arbetet 
används en gemensam handlingsplan, som biläggs ärendet för 
kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag från Region Kronoberg 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-09-28 § 73 
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Socialnämndens protokoll 2021-09-22 § 101 
Lokal handlingsplan, version 2 2021-09-02 
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§ 73 Dnr 2021/163-1.6.3 
 

Barnens bästa gäller! - i Kronoberg, 
Kronobarnsmodellen 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom 
regionens förslag till beslut och föreslår Kommunfullmäktige att 
besluta:  
 
Att nämnd/styrelse/fullmäktige tar beslut om att anta 
Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör 
barn i Kronobergs län och därigenom säkerställer barnkonventionens 
krav på respektive verksamhet. 
 
Att under hösten 2021 färdigställa Kronobarnsmodellen med 
tillhörande dokument som behövs för att strukturerat implementera 
modellen. Detta sker genom uppförandet av en aktivitetsplan där 
bland annat beskrivning av nyckeltal, kommunikationsstöd 
(invånare/medarbetare) finns med. Det ska också innehålla ett förslag 
på länsgemensam budget för införandet. Detta ska vara klart hösten 
2021 för att det inför 2022 ska finnas en stegvis länsgemensam 
införandeplan.  
 
Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av 
resurser inom befintlig organisation för att säkerställa ett införande 
och i vilken takt införandet ska ske. 
 
Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för 
barnets plan som alla parter kan nå.  
 
Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande 
till nämnd/styrelse/fullmäktige.  
 
Ärendebeskrivning 
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta 
kommunerna i länet, Region Kronoberg och polisen sedan 2018 
arbetat med att ta fram en arbetsmodell för arbetet med barn i länet. 
Arbetsmodellen kallas Kronobarnsmodellen och bygger på att alla 
barn i Kronoberg ska få likvärdiga möjligheter till en god uppväxt. 
Detta ska säkerställas genom att arbeta främjande och förebyggande, 
gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och att alla 
aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam 
samverkansstruktur. Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för 
att underlätta och tydliggöra arbetet. Praxismodellen och barnets plan 
är två sådana verktyg. Praxismodellen hjälper till med strukturen i 
arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets behov i enighet 
med barnkonventionen. Barnets plan är det samverkansdokument 
som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med 
vårdnadshavare och barnet. Främjande och förebyggande arbete, 
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tidiga insatser tidigt och god strukturerad samverkan ger vinster både 
för det enskilda barnet och barnets vårdnadshavare, verksamheterna i 
länet och Kronoberg i stort. Arbetet följeforskas av Linnéuniversitetet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-14 § 36 
Tjänsteskrivelse Barnens bästa gäller! I Kronoberg, 
Kronobarnsmodellen 
Underlag för politiska beslut gällande Barnens bästa gäller 
Lokal handlingsplan för Barnens bästa gäller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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Barnens bästa gäller! - i Kronoberg, 
Kronobarnsmodellen 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ställa sig bakom 
Region Kronobergs förslag och därmed besluta  
1. Att anta Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i 

frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom 
säkerställer barnkonventionens krav på respektive verksamhet.  

2. Att under hösten 2021 färdigställa Kronobarnsmodellen med 
tillhörande dokument som behövs för att strukturerat 
implementera modellen. Detta sker genom uppförandet av en 
aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal, 
kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns med. Det 
ska också innehålla ett förslag på länsgemensam budget för 
införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att det inför 
2022 ska finnas en stegvis länsgemensam införandeplan.  

3. Att ta fram en plan för eventuella justeringar av resurser inom 
befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i 
vilken takt införandet ska ske.  

4. Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning 
för barnets plan som alla parter kan nå. 

5. Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets 
genomförande till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta 
kommunerna i länet, Region Kronoberg och polisen sedan 2018 
arbetat med att ta fram en arbetsmodell för arbetet med barn i 
länet. Arbetsmodellen kallas Kronobarnsmodellen och bygger på 
att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga möjligheter till en god 
uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta främjande och 
förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda 
uppväxt och att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en 
länsgemensam samverkansstruktur. Region Kronoberg har nu sänt 
ut förslag till samtliga kommuner för att ta gemensamma politiska 
beslut om att gå vidare med arbetet. 
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Kommunstyrelsen 

2021-10-18

 

 
I processen deltar flera av kommunens nämnder, varför ett 
kommunövergripande beslut i kommunfullmäktige krävs. Ärendet 
har behandlats av både Socialnämnden och Barn-och 
utbildningsnämnden, som ställt sig positiva. Även 
kommunstyrelsen genom Kultur- och fritid deltar i processen. I det 
lokala arbetet används en gemensam handlingsplan, som biläggs 
ärendet för kännedom. 

 
Konsekvenser 
Arbetet med Barnens bästa kan framåt innebära konsekvenser för 
Lessebo kommuns budget, vilket bl.a. tas upp under beslutspunkt 
3. Samverkan kan få konsekvenser i fördelning och sätt att jobba 
med budgeten gällande barn och unga. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag från Region Kronoberg 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-09-28 § 73 
Socialnämndens protokoll 2021-09-22 § 101 
Lokal handlingsplan, version 2 2021-09-02 
 

Beslutet skickas till 
Region Kronoberg 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsutskottet 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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§ 101 Dnr 2021/50-1.6.2 
 

Barnens bästa gäller! - i Kronobergs län 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta Kronobarnsmodellen för barnens 
bästa.  
 
Ärendebeskrivning 
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta 
kommunerna i länet, Region Kronoberg och polisen sedan 2018 
arbetat med att ta fram en arbetsmodell för arbetet med barn i länet. 
Arbetsmodellen kallas Kronobarnsmodellen och bygger på att alla 
barn i Kronoberg ska få likvärdiga möjligheter till en god uppväxt. 
Detta ska säkerställas genom att arbeta främjande och förebyggande, 
gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och att alla 
aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam 
samverkansstruktur. Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg 
för att underlätta och tydliggöra arbetet. Praxismodellen och barnets 
plan är två sådana verktyg. Praxismodellen hjälper till med 
strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets 
behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det 
samverkansdokument som tas fram av de aktuella aktörerna i 
samverkan med vårdnadshavare och barnet. Främjande och 
förebyggande arbete, tidiga insatser tidigt och god strukturerad 
samverkan ger vinster både för det enskilda barnet och barnets 
vårdnadshavare, verksamheterna i länet och Kronoberg i stort. 
Arbetet följeforskas av Linnéuniversitetet. 

 
Beslutsunderlag 
Underlag för politiska beslut, 2021-08-20 
 
Yrkanden 
Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden beslutar att anta 
Kronobarnsmodellen för barnens bästa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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Underlag för politiska beslut gällande 
Barnens bästa gäller! - i Kronoberg, 
Kronobarnsmodellen 

 

Förslag till beslut: 
Att nämnd/styrelse/fullmäktige tar beslut om att anta Kronobarnsmodellen som 
ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom 
säkerställer barnkonventionens krav på respektive verksamhet. 
  
Att under hösten 2021 färdigställa Kronobarnsmodellen med tillhörande 
dokument som behövs för att strukturerat implementera modellen. Detta sker 
genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal, 
kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns med. Det ska också innehålla 
ett förslag på länsgemensam budget för införandet. Detta ska vara klart hösten 
2021 för att det inför 2022 ska finnas en stegvis länsgemensam införandeplan. 
  
Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser inom 
befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt införandet 
ska ske. 
 
Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets plan 
som alla parter kan nå  
 
Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till 
nämnd/styrelse/fullmäktige  
 

Sammanfattning 
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet, 
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en 
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas 
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga 
möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta främjande 
och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och 
att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam samverkansstruktur. 
Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra 
arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen 
hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets 
behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det samverkansdokument 
som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med vårdnadshavare och 
barnet. Främjande och förebyggande arbete, tidiga insatser tidigt och god 
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strukturerad samverkan ger vinster både för det enskilda barnet och barnets 
vårdnadshavare, verksamheterna i länet och Kronoberg i stort. Arbetet 
följeforskas av Linnéuniversitetet.  

Bakgrund 
Kronobarnsmodellen är den arbetsmodell kring barn som sedan 2018 tagits fram i 
länet genom processen barnens bästa gäller! i Kronoberg. Modellen har hämtat 
inspiration från Skottlands arbete med Getting it Right for Every Child 
(GIRFEC) men anpassas utifrån förutsättningarna i Kronoberg och Sverige. 
Grundprincipen är att arbetet ska utgå från barnkonventionen och ge barn, 
vårdnadshavare och professionella bästa möjliga förutsättningar att sätta barnets 
behov i centrum när barnet är i behov av hjälp och stöd från samhället.  
 
Kronobarnsmodellen är länsövergripande och tas fram tillsammans med länets 
alla åtta kommuner och Region Kronoberg, vilket gör arbetet unikt i landet. Även 
polismyndighet och idéburen sektor deltar i utvecklingsarbetet. Arbetet 
följeforskas också av Linnéuniversitetet. Genom att involvera så många parter 
byggs en hållbar och robust modell som ligger väl i linje med verksamheters och 
huvudmäns uppdrag.  
 

Kronobarnsmodellen 
Kronobarnsmodellen bygger på tillit och samtycke, både mellan verksamheter och 

med barn och vårdnadshavare. Kronobarnsmodellen bygger på främjande och 

förebyggande insatser, tidiga insatser tidigt och en tydlig struktur för hur 

samverkan mellan aktörerna ska gå till. Dessa delar ska underlätta för 

verksamheterna att ge barn bästa möjliga förutsättningar till en god uppväxt och 

använda rätt resurser i ett tidigt skede när barnet behöver hjälp eller stöd.  Till 

hjälp finns verktyg som praxismodellen och barnets plan. 

Det främjande och förebyggande arbetet har som främsta syfte att ge barn i 
Kronoberg så goda förutsättningar till en god uppväxt som möjligt så att de aldrig 
ska behöva något utökat stöd eller hjälp från samhället. Det ger en direkt vinst för 
såväl barn, vårdnadshavare och verksamhet som samhället i stort, om än 
svårberäknat i kronor och ören. När barnet får rätt hjälp tidigt kan större problem 
längs vägen minskas eller i bästa fall helt förebyggas. Sådana insatser är alltid mer 
kostnadseffektiva än omfattande insatser.  

Genom en länsgemensam struktur för samverkan och samverkansmöten blir det 
tydligt för alla parter vem som gör vad och vad som förväntas av dem. Risken för 
att saker faller mellan stolarna minskar därmed och gör även barnet och 
vårdnadshavarna till tydliga parter i samverkan med verksamheterna. 
Samverkansmöten påminner till viss del om SIP-möten (Samordnad Individuell 
Plan). I korthet är skillnaderna att samverkansmötet sker tidigare än vid en SIP, 
att barnet och vårdnadshavarna är med i mötet och att fler aktörer än idag kan 
involveras. Om skillnaderna går det att läsa om mer utförligt i en av 
följeforskarnas, Mats Anderbergs, artikel på hemsidan för barnens bästa gäller.  

Praxismodell 
För att stötta arbetet i Kronobarnsmodellen har ett länsgemensamt material som 
praxismodellen (se bild) och barnets plan tagits fram. Praxismodellen hjälper den 
enskilda som möter barn att uppmärksamma och sätta ord på barnets situation 
och eventuell oro. Den hjälper verksamheten att titta närmare på barnets situation 
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och ställa frågor kring vad som gjorts, vad som kan göras i den egna 
verksamheten och/eller om det behövs samverkan med andra och ett eventuellt 

upprättande av en barnets plan. 
 
 
 
 
I praxismodellen finns barnensbästa ansvarig, vilken är den funktion/person som 
har till uppgift att utföra informationsinsamling kring ett barn när någon 
misstänker att det kan finnas behov av stöd eller hjälp. Utgångspunkten för 
funktionen är den ska vara likvärdig för alla barn men att utförandet ligger i den 
verksamhet som passar det enskilda barnet bäst. Uppdraget blir mödravårdens 
före barnets födsel, barnhälsovårdens fram till dess att barnet börjar i 
förskoleklass, skolan/rektor tills dess att barnet fyller 18 år samt, i det fall 
barnet/den unge inte börjar gymnasiet, så är det KKA (kommunens 
aktivitetsansvar) i barnets/den unges hemkommun. Informationsinsamlingen ska 
göras i den verksamhet där barnet befinner sig mest för att garantera likvärdighet. 
Som exempel; i Kronoberg går idag cirka 85 procent av 1-5-åringar i förskola, 
ytterligare 17 procent av dessa går i pedagogisk omsorg (det som tidigare kallades 
dagmamma) eller i föräldrakooperativ eller dylikt. Det är inte ovanligt att barn 
som går i förskola och får ett nytt syskon stannar hemma i ytterligare 
period/perioder. För att säkerställa likvärdighet och kontinuitet, och fånga upp de 
barn som aldrig börjar i förskola, ligger det initiala barnensbästa-ansvaret på 
barnhälsovården men lämnas över till förskolan om barnet finns där. Detta är ett 
ytterligare exempel på den förstärkta samverkan mellan olika verksamheter i länet, 
även utanför de mer konventionella samverkansmötena. 
 
När samverkan mellan olika verksamheter behövs ska den initieras tidigt. 
Barnensbästa-ansvarig kallar till samverkansmöte där även vårdnadshavare och 
barn är med. Under mötet diskuteras situationen, framgångsfaktorer och 
utmaningar, och en barnets plan upprättas. Planen är barnets och 
vårdnadshavarnas där de olika aktörernas/verksamheternas ansvar och insatser 
tydliggörs. Planen är barnets och vårdnadshavarnas men synliggör även för 
verksamheterna vem som gör vad. Detta minimerar risken att aktörerna ger 
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motstridiga råd, ger samma insats från flera håll eller att barnet faller mellan 
verksamhetsstolar. Möjliga digitala lösningar för att göra barnets plan tillgänglig 
och enkel att arbeta, undersöks för närvarande.  
  
 
Kronobergs arbete röner stort intresse även från nationellt håll. Oavsett verksamhet 
och huvudman behöver de flesta verksamheter i landet ställa om för att möta 
framtidens krav och förutsättningar. Målet är inte nått än, arbetssättet ska fungera i 
ett stort antal olika verksamheter med olika förutsättningar, vilket kräver uthållighet 
och utrymme för att skruva på modellen. Men genom tester och utvecklingsarbete i 
hela länet är Kronoberg på god väg att skapa en arbetsmodell kring barn där 
kvaliteten på arbetet, både nu och i framtiden, säkerställs. 
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1.BAKGRUND 
Kronobergs kommuner och Region Kronoberg vill utveckla arbetsformer och 
samarbete med varandra för barnens bästa. 2017 fattades beslut i 17 politiska 
organ för att driva ett gemensamt arbete för tidiga och samordnade insatser 
för barnens bästa. Arbetet har fått namnet: Barnens bästa gäller! i Kronoberg.  

Barnens bästa vision är ” Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för 
VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser”. Målet är 
utgå från barnets behov och inte hur myndigheterna är organiserade. 
Arbetet har inspirerats av Skottlands arbete ”Getting It Right For Every Child” 
(GIRFEC). 

Parterna har kommit överens om att skapa gemensam modell/arbetssätt 
kring barn och unga. Arbetet leds av en styrgrupp med chefer från hälso- 
sjukvården, skolan, socialtjänsten och polisen.  

 2016: Gemensam ledningsgrupp med representanter från socialtjänst, 
skola och hälso- och sjukvård bestående av Kronobergs socialchefer, 
skolchefer och berörda centrumchefer i Region Kronoberg 

 2016: Beslut om länsgemensam organisering för barnens bästa och tidiga 
insatser i 17 politiska organ 

 2017: Ledningsgruppen besökte Skottland 
 2017: Konferens med besök från Skottland i Kronoberg med över 500 

deltagare 
 2018: Ledningsgruppen har arbetat fram en gemensam handlingsplan 

och tidplan för vidare arbete som kommuner och Region Kronoberg 
fattar beslut om 

 2018: Nulägesanalys: Hur arbetar vi idag och hur ser 
myndighetsgränserna ut? 

 2018: Gemensam processledning för att ta arbetet vidare 

 2019: Arbetsgrupper i regionens åtta kommuner med utgångspunkt från 
befintliga samverkansgrupper och hälso- och sjukvården. Grupperna ska 
jobba med Praxismodellen och ”Välfärdshjulet”. För att kunna samhandla 
mellan olika professioner är det grundläggande att vi har ett gemensamt 
språk och tolkar på samma sätt. Det är viktigt även för brukarna som 
kommer att involveras i arbetet. 

 Kampradstiftelsen ha beslutat att ge 5 miljoner till forskning och 
utvecklingsprojektet Tillskapande organisering- gränsöverskridande 
koordinering för barnens bästa. Projektet bygger på en nära samverkan 
mellan Region Kronoberg, kommunerna och Linnéuniversitet och leds av 
Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete. 
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 2020:  Praxismodell skapas 

För att stötta arbetet i Kronobarnsmodellen har ett länsgemensamt 
material som praxismodellen (se bild) och barnets plan tagits fram. 
Praxismodellen hjälper den enskilda som möter barn att uppmärksamma 
och sätta ord på barnets situation och eventuell oro. Den hjälper 
verksamheten att titta närmare på barnets och ställa frågor kring vad 
som gjorts, vad som kan göras i den egna verksamheten och/eller om 
det behövs samverkan med andra och ett eventuell upprättande av en 
barnets plan. 

Praxismodellen och ”Välfärdshjulet 

 

 2021: Underlag för politiska beslut gällande Barnens bästa gäller! - i 
Kronoberg, Kronobarnsmodellen 

Förslag till beslut:  

Att nämnd/styrelse/fullmäktige tar beslut om att anta 
Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i 
Kronobergs län och därigenom säkerställer barnkonventionens krav på 
respektive verksamhet. Att under hösten 2021 färdigställa 
Kronobarnsmodellen med tillhörande dokument som behövs för att 
strukturerat implementera modellen. Detta sker genom uppförandet av 
en aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal, 
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kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns med. Det ska också 
innehålla ett förslag på länsgemensam budget för införandet. Detta ska 
vara klart hösten 2021 för att det inför 2022 ska finnas en stegvis 
länsgemensam införandeplan. Att respektive huvudman tar fram plan för 
eventuella justeringar av resurser inom befintlig organisation för att 
säkerställa ett införande och i vilken takt införandet ska ske. Att fortsätta 
arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets plan som 
alla parter kan nå Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets 
genomförande till nämnd/styrelse/fullmäktig 
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2. BARNENS BÄSTA GÄLLER! I LESSEBO   

2.1 BAKGRUND 

Barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, barn-och hälsovård och 
kultur och fritid vill uppnå goda förutsättningar för utveckling, lärande, hälsa, 
omsorg och välbefinnande hos alla barn och unga i Lessebo kommun. 
Utvecklingsarbetet inleds med ansatsen att förbättra samverkan och kunna 
erbjuda tidigare och mer kvalitativa insatser för barn och unga.  
Olika insatser från olika verksamheter erbjuds ofta samtidigt till barn och unga 
som far illa eller riskerar att fara illa, eller till barn och unga med 
funktionsnedsättning eller somatisk ohälsa. För barnet och familjen är det viktigt 
att få rätt insatser i rätt tid utifrån en helhetssyn på barnets situation och behov 
samt att samverkan sker när insatser ges från olika instanser samtidigt. Det är 
verksamhetsledningen och professionen som har ansvar för att samverkan ska 
komma till stånd och att hela processen från utredning, bedömning, 
genomförande och uppföljning av insatser genomförs på ett rättssäkert sätt och 
utifrån bästa möjliga kunskap. Alla samhällsaktörer ska arbeta främjande, 
förebyggande och stödjande mot barn och unga och familjer i Lessebo 
kommun. 
 

2.2 BEGREPPSFÖRKLARING 

 Samverkan- någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser 
och eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra 

 Samarbete- ett gemensamt bedrivet arbete som gäller en avgränsad 
uppgift och som kan ske både på organisatoriskt och mellanmänskligt 
plan 

 Samordning- koordinera resurser och arbetsinsatser för att erhålla högre 
kvalitet och större effektivitet 

 Samråd- överlägga/konsultera med en annan part för att om möjligt enas 
om ett gemensamt handlande eller en gemensam ståndpunkt 
 

 

2.3 UPPDRAG  

En god samverkan, samarbete, samordning samt samråd förutsätter bland 
annat tydliga mål och uppdrag samt tydlig ansvarsfördelning. Det kräver 
kunskap om och förståelse för varandras uppdrag och begrepp.   
Utvecklingsarbete ska förbättra insatserna till barn och unga genom att utifrån 
det aktuella kunskapsläget från forskning, utvärdering, tillsyn och systematiskt 
kvalitetsarbete: 
 

 Se till att samverkan, samarbete, samordning samt samråd kommer till 
stånd med hjälp av ledningssystem, rutiner och skriftliga överenskommelse 
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 Se till att det finns ändamålsenliga samverkansstrukturer i organisationerna 
 Ser till att verksamheterna har tydliga uppdrag och ansvarsfördelning för 

planering, genomförande och uppföljning av olika insatser 
 Bygger upp och upprätthåller en god samverkanskompetens i 

organisationerna 
 Identifierar aspekter som underlättar samverkan 
 Tillsammans tar fram tydliga, konkreta mål för uppföljning av resultat av 

insatser för barn och unga  
 Implementera den länsgemensamma modellen för tidiga insatser 

”Barnens bästa gäller! - i Kronoberg” 

2.4 SYFTE 

Utvecklingsarbetet syftar till att utveckla, förbättra och omarbeta de 
verksamheter som levererar insatser till barn och unga i Lessebo och den 
samverkan som sker mellan dessa aktörer. I Lessebo kommuns modell lyfts 
helhetsperspektivet med gemensamt ansvarstagande samt att det arbete som 
görs inom kommunen ska vara till nytta för Lessebo kommuns barn och familjer. 
Båda dessa perspektiv är av central betydelse i aktuellt utvecklingsarbete.  

2.5 UPPLÄGG 

Utvecklingsarbetet är långsiktigt och har ambitionen att förändra både 
strukturerna för arbetet med målgruppen och flytta fokus från respektive 
ansvarsområde till en gemensam nytta för Lessebo kommunens barn och 
familjer. Arbetet är i nuläget inte avgränsat med något slutdatum.  

2.6 ÖVERGRIPANDE MÅL 

Barn och ungas hälsa förbättras och utanförskap motverkas. Barn och ungas 
mående, närvaro och måluppfyllelse i förskolan, grund- och gymnasieskolan ska 
förbättrats. I det här arbete utgår vi från kommunfullmäktiges mål för 2021 inom 
barn och ungas uppväxtvillkor: 

 andelen elever som går ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet 
ska öka till 70% 

 andelen barn och unga som upplever en trygg miljö ska öka till 92% 
 andelen elever som väljer Lessebo kommuns skolor ska öka till 95% 

Målet med samverkan är att genomföra tidiga och samordnade insatser för 
barn och unga i Lessebo kommun med hjälp av   den länsgemensamma 
modellen för tidiga insatser ”Barnens bästa gäller! - i Kronoberg”.  

 Vi arbetar tillsammans för våra barn och ungdomar på den arena de 
befinner sig 

 Vi utgår från ett salutogent perspektiv i arbetet med barn och ungdomar 

 Alla medarbetare i Lessebo kommun har god kännedom om arbetet med 
Barnets bästa gäller i Lessebo kommun. 
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2.7 ORGANISATION 

 
 

2.8 STOMMEN I STRATEGI 

Praxismodellen och ”Välfärdshjulet                Grundpelare i Lessebo kommun         Samverkan på chefsnivå för samsyn  

     

 

 

Nämnder 
 

Styrgrupp 
 

Processledare 
 

Arbetsgrupper Yrkeskategorier 
 

Barn-och 
utbildningsnämnden 

 

Socianämnden 

Förvaltningschefer 

 

IFO-chef 

 

Verksamhetschef 
BVC 

 

Verksamhetschef 
MVH 

Barn-och 
utbildningsförvaltning 

 

Socialförvaltning 

 

Testa Barnens bästa-
modell 

1. BVC och förskola 

2. Psykisk hälsa, 
närvaro - skola och 
socialtjänst 

3. Föräldramöten på 
olika språk - skola 
och socialtjänst 

4. Framtidsverkstad – 
motivationshöjande 
skola och socialtjänst 

Socialsekreterare- 
barn och familj 

Kurator 

Specialpedagoger 
Speciallärare 

Rektor 

Sjuksköterska BVC 

Skolsköterska skola 

 

Barnet

Barn 
och 

utbildnig

BVC

Socialför
valtning

Kultur 
och fritid
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3. UTVECKLINGSOMRÅDEN INOM RAMEN FÖR ”BARNENS BÄSTA GÄLLER I 
LESSEBO” 

3.1 FAMILJECENTRALEN 

Familjecentralen finns idag i i Lessebo. Verksamheten omfattar 
Mödravårdscentral, Barnavårdscentral, Socialtjänst och Öppen förskola. Det 
finns fyra chefer till de som arbetar på Familjecentralen. Två verksamheter är 
kommunala. 

Syftet med Familjecentralen är att främja en god hälsa hos barn i åldrarna 0-5 år 
och föräldrar i Lessebo kommun genom att: 

• Finnas tillgänglig som mötesplats 

• Stärka det sociala nätverket kring barn och föräldrar 

• Skapa aktiviteter där föräldrar och barn är delaktiga 

• Erbjuder språkstöd och aktivitet för föräldrar och barn 0-1 år- Babycafé 

• Erbjuda lättillgängligt stöd 

• Vara ett kunskaps- och informationscentrum 

• Ge möjlighet för nyanlända familjer från andra länder att ta del av det 
svenska samhällets syn på föräldraskap och få stöd i föräldrarollen 

Mål 2021/2022 En samverkansplan för Familjecentralen ska framställas 
Ansvariga:  IFO chef, Barn-och utbildningschef, verksamhet hälso och sjukvård i 
Lessebo.        

3. 4 PSYKISK HÄLSA- PROBLEMATISK SKOLFRÅNVARO 

 
Utifrån handlingsplanen för psykisk hälsa gällande barn och unga 2020/2021 
Långsiktiga mål 

Arbeta förebyggande och ge tidiga insatser. Minska andelen barn med 
problematisk skolfrånvaro.  

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få ta del av vård, stöd och behandling 
som de är i behov av på ett välfungerande sätt. 

Kortsiktiga mål 

Stärka barnets personliga utveckling genom att fokusera på tvärprofessionella 
arbete med direkta insatser där eleven är.  
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Öka barnets skolnärvaro. 

Minska risken för att barn och unga med psykisk ohälsa hamnar i organisatoriska 
mellanrum. 

Indikatorer och uppföljning 

Mäta antal elever med problematisk skolfrånvaro. 

Aktiviteter 

Arbeta med tidiga insatser till barn och familj på olika plan såsom tex i skolan 
och i hemmet. 

Utveckla rutinerna kring anmälningar enligt socialtjänstlagen §11 och 
trepartssamtal 

DELMÅL FÖR SAMVERKAN 2021 

 Implementera den länsgemensamma modellen för tidiga insatser 
”Barnens bästa gäller! - i Kronoberg”.  

Ansvariga: Barn -och utbildningschef, Verksamhetschef-barn och elevhälsa 
Socialchef och IFO-chef 

 

Arbetsgrupp Kortsiktiga mål Långsiktiga mål 
Centrala elevhälsa 
(skolpsykolog, speciallärare, 
kurator, skolsköterska, 
representant från varje skolenhet 
enhet) 

Socialtjänst 
(mist två socialsekreterare) 

 

Skapa användarguide 
för systematisk 
skolnärvaroarbete 
Skapa 
samverkansstrukturer 
mellan socialtjänst och 
skolan 
 

Följa upp skolfrånvaro, 
stötta enheterna i 
arbetet samt efterfråga 
tidiga insatser till barn 
och familj på olika plan 

  

3.2 KOMMUNALT AKTIVITETSANSVAR, KAA OCH UVAS 

Enligt 29 kap. 9§ i skollagen ska en hemkommun löpande under året hålla sig 
informerad om hur ungdomarna mellan 16 - 20 år i kommunen är sysselsatta. Det 
handlar om ungdomar som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fullföljt 
utbildning på nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller 
motsvarande utbildning. Kommunens ansvar är att samla information, kontakta 
ungdomar och erbjuda insatser, och att detta ska genomföras under hela året. 
Enligt samma förarbeten omfattar kommunernas aktiviteter gentemot 
målgruppen, allt från kartläggning och uppsökande verksamhet för att hitta de 
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berörda ungdomarna. Insatserna ska i första hand motivera ungdomar att 
påbörja eller återuppta utbildning.  

Kostnaderna för de personer som inte kommer in i arbetslivet är stora, enligt 
nationalekonom Ingvar Nilsson kostar varje ungdom som inte kommer in i 
arbetslivet ca 550 000 kr per år.   

Nuläge:  

Huvuduppdraget i KAA är att få ungdomarna att studera, men det viktigaste är 
att ungdomarna har någon typ av aktivitet.  

Önskat läge: Ett utökat samarbete mellan arbetsförmedling, socialtjänst och 
näringslivet i kommunen för att fånga upp de här ungdomarna och hitta en 
vettig sysselsättning åt dem. För att uppnå detta behövs bl.a. 

 Kontaktperson för KAA inom socialtjänst och arbetsförmedling.  
 Möjlighet till samverkan mellan socialtjänst, arbetsförmedling och skola. 
 Möjlighet till uppsökande verksamhet och hembesök i samverkan med 

socialtjänsten 
 Möjlighet att använda sociala medier för att nå ungdomar 
 Möjlighet till studiebesök för att lära av andra kommuner 

Ansvar för KAA: rektor och kurator på Lessebo utbildningscenter 

3.3 FÖREBYGGANDE ARBETE INOM KAA 

FRAMTIDSVERKSTAD- MOTIVATIONSTRÄNING FÖR ELEVER I RISKZON 

Vad är Framtidsverkstaden? 
Grunden till Framtidsverkstaden är samtal i grupp och gruppövningar med 
verktyg till att själva skapa och bibehålla sitt välmående. Insatsen är ett initiativ 
från Barnens bästa gäller! i Lessebo och i samarbete mellan högstadiet och 
gymnasieskolan. På framtidsverkstaden arbetar personal med elevens positiva 
egenskaper och fokuserar på lösningar istället för problem.  
 
Mål 
Stärka eleverna i att hitta sina inre styrkor och motivation att uppnå målen och 
bibehålla god närvaro i skolan.  

Övergripande mål i ”Framtidsverkstad” är i linje med kommunfullmäktiges mål för 
2021 inom barn och ungas uppväxtvillkor: 

 andelen elever som går ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet 
ska öka till 70% 

 andelen barn och unga som upplever en trygg miljö ska öka till 92% 
 andelen elever som väljer Lessebo kommuns skolor ska öka till 95% 

682



12 

 
Målgrupp 
Framtidsverkstaden riktar sig till elever som Elevhälsan och mentor anser ligger i 
riskzon att inte nå uppsatta mål. Detta kan bero på hög frånvaro, bristande 
betyg och motivation för skolarbetet. Insatsen riktar sig till årskurs 8 och 9 på 
högstadiet. 
 
Ansvariga: rektor på Bikupan och rektor på Gymnasieskolan, KAA ansvarig 
När och hur? 
Framtidsverkstaden hålls på skolan och schemaläggs under en timme på skoltid 
varje vecka. Insatsen görs i grupp om tio elever, hålls under en termin och varje 
elev förväntas delta under hela terminen.  
 
Start för Framtidsverkstaden? 
HT 2021 
Utvärdering: VT 2022 
Ansvariga: Skolkurator/KAA samordnare Lessebo gymnasieskolan och kurator på 
högstadieskolan 
 Exempel på samtalsämnen övningar kring: 

 
               

3.4 VÄGEN TILLBAKA - SUVAS (KAA/UVAS) 

Vägen tillbaka är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen kring arbetet med målgrupperna UVAS och KAA. Detta för 
att få ett samlat grepp kring arbetet med unga individer mellan 16–29 år som 

Drömmar 

Motivation

Studier

Relationer

Självbild 

Familj

Närvaro

Identitet

Psykisk 
hälsa

Framtiden
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3. 5 SAMVERKAN MED VÅRDCENTRALEN 

inte har någon sysselsättning, ”hemmasittare ”. Anledningen till att ungdomen är 
utan sysselsättning kan vara många, exempelvis hoppat av studier, arbetslöshet, 
psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk problematik, funktionsvariationer osv. Syftet med 
samarbetet är att samla professioner som jobbar med denna kategori 
ungdomar (UVAS/KAA), för att på bästa sätt samarbeta för att ungdomarna ska 
få adekvat hjälp och stöd för att komma tillbaka i sysselsättning och komma ur 
utanförskap. 

Samverkansplan för KAA/UVAS – SUVAS 

En samverkansstyrgrupp har bildats för att minska isolering hos unga 16 - 29 år 
som varken arbetar eller studerar  

Arbetsgrupp Kortsiktiga mål Långsiktiga mål 
Bitr.rektor och KAA 
Rektor Gymn. Lessebo 
Kärnan 
Förste Socialsekreterare IFO 
Chef socialpsykiatri 

Träffas kontinuerligt under 
hela året. Hittar 
gemensamma lösningar, 
insatser  
och tillvägagångssätt för 
ungdomarnas bästa.  
 
Utveckla arbetssätt för att nå 
målgruppen 
 

Lämpliga aktiviteter som 
främjar etablering, 
gemenskap  
och syfte i vardagen 
Skapa samverkan mellan 
olika professioner för att 
kunna nå målgruppen och 
ge det stöd som krävs för att 
bryta isolering och komma ut i 
arbete eller studier 

 

3.4 FRITIDSGÅRDSVERKSAMHET INKLUSIVE LOVVERKSAMHET 

Långsiktigt mål 

Samverkan mellan kultur och fritid, socialtjänst och skola för att skapa avgiftsfria 
aktiviteter inklusive lovaktiviteter för alla barn i åldrarna 6–15 år i Lessebo 
kommun. 

Kortsiktigt mål 

Skapa samverkansplan under 2021/2022 

Indikatorer och uppföljning 

Mäta antal barn som medverkar i aktiviteter på de olika örter i Lessebo kommun 

Ansvariga:  Kultur och fritidschef och biträdande rektor på högstadieskola 
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Samverkan mellan personal från skola, hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. Samordningen behövs för att skapa en helhet kring 
insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. 
Det ställer krav på att aktörer utvecklar kunskap och kompetens om 
långsiktig samverkan och samordning.  

Ansvariga: Verksamhetschef barn och elevhälsa och MLA ansvarig 
sjuksköterska 

Verksamhetschef hälso och sjukvård i Lessebo 

IFO chef 

Samverkansplan  

Arbetsgrupp Kortsiktiga mål Långsiktiga mål 
Elevhälsochef 

Vårdcentral 

IFO-chef 

Överenskommelse gällande 
drogtester - remiss 

Nyanländas barn/elevens 
hälsa  

 

Vårdcentralernas roll i att bedöma, 
utreda och behandla barn med 
psykisk ohälsa.  
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4. KOMMUNIKATIONSPLAN - 

Ingen djupare budget krävs för insatsen.  
 

DATUM BUDSKAP KANAL KOSTNAD ANSVAR  

Våren 2021 Beskrivning av processens 
olika delar. Uppslag:  

- Testning- Linda 
Nilsson, 
specialpedagog 

- Lisbeth Råhlin, 
ansvarig på 
vårdcentralen 

- Hemmasittare 
tidiga insatser, 
Jonna Niemi 

- Framtidsverkstad i 
april, Pontus Gill 

Lessebo.se 
med flera 
kanaler  

 Olof 
 

Våren 2021 Beskrivning av processens 
olika delar. Uppslag:  

- Tematiska 
föräldramöten 

- Pilotskola 

Lessebo.se 
med flera 
kanaler  

 Olof  

 

Höst 2021 Beskrivande text Kommunnytt  Olof 
 

Höst 2021 Informationsmaterial 
version 2 framtaget 

Flera kanaler  Amela/Olof  
 

Hela tiden Innehåll som lyfter fram 
personer som arbetar med 
Barnens bästa.  

Flera kanaler  Olof 
 

Hela tiden Uppdaterat internt 
presentationsmaterial 

Ledningsgrupp
er och 
arbetsplatsträff
ar 

 Amela  
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5. UTVÄRDERING AV AKTIVITETER - SAMVERKAN 2020-2021 

AKTIVITET VAD HUR NÄR ANSVARIG ANALYS/ 

UTVÄRDERING 

Familje-centralen 

 

     

Framtids-verkstad 

 

Antal genomförda 
samtal/antal 
medverkande 

Statistik, intervjuer En gång 
per termin 

Kuratorer Påbörjas Ht 2021 

Föräldramöten på olika språk Samhälls-information Skolans elevhälsa 
bjuder socialtjänst, 
polis, och andra 
samhällsaktörer 

 Arbetsgrupp-
föräldramöten 

Skolan 

Socialtjänst 

Genomförts på skolorna 

Psykisk hälsa 

 

Handlingsplan-barn Utbildningar i NPF 

Utbildning i 
suicidprevention  

Ht 20 

Vt 21 

HT 21 

Styrgrupp psykisk 
hälsa  

Socialtjänst 

Skolan 

LSS 

Utbildningen genomförd på tre 
skolor och två förskolor  

Handlingsplan suicidprevention 
skapad på centrala elevhälsa  
Vt 2021 

All personal inom skolan 
utbildad i suicidprevention Ht 
2021 

Närvaro 

 

Tidigt upptäcka, 
Utveckla samarbete 

Skapa rutiner, guider En gång 
per år/ vt 

Arbetsgrupp-
närvaro 

Skolan 

Socialtjänst 

Skapat rutiner 

Skapat guiden 

Följt upp arbete med frånvaro 
på individnivå 

Barnens bästa hjul, plan Tester av tre fall Samverkan på 
familjecentralen 

HT 20 Elevhälsochef 

Socialsekreterare 
på 
familjecentralen 

 

 

Samverkan med 
vårdcentralen 

Remisser 

Drogtester 

Skolläkare 

Psykisk hälsa 

Skapa samverkans-
rutiner 

VT 20 Elevhälsochef 

Vårdcentralens 
chef 

 

Samverkan-skola och 
socialtjänst 

Oros-anmälningar Skapa samverkans-
rutiner 

VT 20 IFO chef 

Elevhälsochef  

 Heders-relaterat 
våld 

Skapa samverkans-
rutiner 

Genomföra 
utbildningar 

VT 20 IFO chef 

Elevhälsochef 

Skolans kuratorer medverkat i 
utbildningar under föregående 
läsåret 

Samverkan skolan, 
socialtjänst, kultur och fritid 

Fritidsgårdsverksamh
et 

Skapa samverkans 
rutiner 

Start 

Vt 20- 

Lovaktiviteter 

IFO-chef, ledning 
på Bikupan, 
kultur och fritid 

 

KAA- samverkan skola, 
socialtjänst och 
arbetsförmedling 

Förbättra samverkan 
mellan olika 
samhälls-aktörer 

Kartläggning och 
individuella planer, 
uppsökande 
verksamhet 

Vt 20 KAA ansvarig, 
kurator på 
Gymnasieskola 

Pågående aktiviteter för att 
förbättra samverkan 

 
 UVAS/KAA- SUVAS 
Vägen tillbaka 
16–20 KAA  
16–29 Socialförvaltning 

 

Ett förslag till ett nytt 
samarbete mellan:  
Utbildningsförvaltnin
gen och Social-
förvaltningen  

 

Få ett samlat grepp 
kring arbetet med 
unga individer 
mellan 16-29år som 
inte har någon 
sysselsättning 

Vt 20 KAA- ansvarig Pågående aktiviteter för att 
förbättra samverkan 
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hemmasittare i 
folkmun 

Etablering av 
brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjandearbetet 
 
OP BRÅ 
 

Samverka 
Arbeta systematiskt, 
Kunskapsbaserat i 
samverkan mellan  
Polis/ Kommun/ 
Bostadsföretag/ 
/Skolan 
/Socialtjänst/ 
Kultur och fritid 

   

 

 

 

 

 

 

 

GEMENSAM KOMPETENSUTVECKLING  

Aktivitet Vad Hur När Ansvarig ANALYS/ 

utvärdering 

Missbruk Upptäcka 
drogtecken och 
symptom 

 

Utbildning- 

Elevhälsa/ 

LSS/ socialtjänst 

 

HT 19 

VT 21 

Styrgrupp psykisk 
hälsa  Elevhälsopersonal  

ANDT Grund-utbildning 

2 kuratorer, 

Socialpedagog 

Förebyggande 
arbete 

 

Genomförd 
januari 
2020 

 

Elevhälsochef  Elevhälsa/ ANDT – 
handlingsplan och riktlinjer 2020 

 

Hedersrelaterat våld Resurscentrum 
Heder i Växjö 
genomför 
utbildning/ 
utbildningsmaterial1
0 platser 

 

PATRIARK 

Riskbedömning 
enligt PATRIARK och 
hur vi kan använda 
den i skolmiljö, TRIS 
årshjul med 
information om 
heder riktat till 
skolan, frågebatteri 
och samtalsstöd för 
kuratorer och 
socialsekreterare 

2 juni 2020 IFO chef 

Elevhälsochef 

Kurator på 
gymnasieskola 

Elevhälsopersonal  

Bemötande, konflikthantering 
och motivation 

 

Tredagarskurs med 
Michael Popoola  

Praktiska övningar i 
konfliktsituationer 
med unga 
människor 

Redskap för att 
arbeta 
förändringsinriktat 
med komplicerade 
och difussa problem 

Hedersförtryck  

HT, 
höstlovet20 

IFO chef 

Elevhälsochef 

Kurator på 
gymnasieskola 

Elevhälsopersonal  

Den länsgemensamma 
modellen för tidiga insatser 
”Barnens bästa gäller! - i 
Kronoberg”.  

 

 

Alla medarbetare 
ska få kunskap om 
modellen 

Alla nyanställda ska 
informeras och 
genomföra 
utbildning 

Webbutbildningar Start 
oktober 
2021 

Förvaltningschef
er 

 

Kontinuerligt på 
styrgruppsmöten 

PROJEKT  

Projekt - Länsstyrelsen 

Syfte 

Att ge nyanlända föräldrar 
stöd och verktyg i 

ANSÖKAN 2020 – § 
37A-MEDEL 

450 475 kr:- 

 

Samarbete med 
Rädda barnen 

Och 

Kultur- och 
fritidsförvaltning 

HT 2020 

VT 

2021 

Barn-och 
utbildningsförvalt
ning  

 

Pågående 

Delrapportering 1 Vt 2021 

Delrapportering 2 Ht 2021 
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föräldrarollen för att kunna ge 
sina barn ett så bra stöd som 
möjligt och skapa bättre 
förutsättningar för hela 
familjens etablering  

 
Att stödja nyanlända föräldrar 
att knyta kontakter med 
etablerade familjer och 
därigenom främja hälsa och 
nya kontakter i det lokala 
samhället   

 

 

 

 

Projekt - SKR 

MVP 
MENTORS IN VIOLENCE 
PREVENTION  

Syfte 
 
1.Utveckla säkra, stabila och 
vårdande relationer mellan 
barn och deras föräldrar och 
vårdnadshavare. 

2.Utveckla livskunskap hos 
barn och ungdomar. 

3.Minska tillgången och 
skadligt bruk av alkohol. 

4.Minska tillgången till vapen. 

5.Främja jämställdhet för att 
förebygga våld mot kvinnor 

6.Förändra kulturella och 
sociala normer som stödjer 
våld. 

7.Identifiera våldsutsatta samt 
tillhandahålla  

Tilldelning av medel  
200 000 KR för att 
pröva en 
kunskapsbaserad 
metod för att 
förebygga 
kränkningar och 
våld i skolan 

 

Metoder som riktar 
sig till alla på en 
skola. 

HT 2020 Barn-och 
utbildningsförvalt
ning 

Gymnasieskola,  

 
 
 
Läsåret 2021 går ju inom 
nyanländas lärande nu och har 
påbörjats igen. 

 

Projekt - Länsstyrelsen 

Syfte: hjälpa nyanlända 
kvinnor  

 

ANSÖKAN 2020 – § 
37A-MEDEL 
 

 Ht 2020 

VT 2021 

Barn-och 
utbildningsförvalt
ning 

Gymnasieskolan 

 

TMO 

Trauma medveten omsorg  

SAMVERKAN MED 
SKOLVERKET- 
NYANLÄNDAS 
LÄRANDE 

Utbildningsinsats av 
Rädda barnen  

Ht 2020/ 
2021 

Hackebackeskol
ans personal 

Rektor 

Barnutbildningschef 

 

2023 

Pågår 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-19

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 165 Dnr 2021/360-1.3.1 
 

Riktlinje för hantering av allmänna 
handlingar 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinje 
för hantering av allmänna handlingar.  
 
Riktlinjen ersätter dokumentet ”Registrering och hantering av 
allmänna handlingar”, antaget av kommunstyrelsen 2010-10-19 § 119.  
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun hanterar varje dag ett stort antal allmänna 
handlingar och det är av största vikt att både anställda och 
förtroendevalda har god kännedom om vad som gäller för att lagen 
ska kunna följas. Syftet med den föreslagna riktlinjen är att tydliggöra 
vad allmänna handlingar är och hur allmänna handlingar ska 
hanteras i Lessebo kommun. Utifrån riktlinjen fastställer varje 
förvaltning ytterligare rutiner vid behov, för det praktiska 
genomförandet.  
 
Tidigare styrdokument på området fastslogs 2010, varför ett nytt 
dokument behövs som bättre beskriver dagens hantering.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Förslag till riktlinje för hantering av allmänna handlingar 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-10-11

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Riktlinje för hantering av allmänna 
handlingar 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinje 
för hantering av allmänna handlingar.  
 
Riktlinjen ersätter dokumentet ”Registrering och hantering av 
allmänna handlingar”, antaget av kommunstyrelsen 2010-10-19 § 
119.  
 
Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun hanterar varje dag ett stort antal allmänna 
handlingar och det är av största vikt att både anställda och 
förtroendevalda har god kännedom om vad som gäller för att lagen 
ska kunna följas. Syftet med den föreslagna riktlinjen är att 
tydliggöra vad allmänna handlingar är och hur allmänna 
handlingar ska hanteras i Lessebo kommun. Utifrån riktlinjen 
fastställer varje förvaltning ytterligare rutiner vid behov, för det 
praktiska genomförandet.  
 
Tidigare styrdokument på området fastslogs 2010, varför ett nytt 
dokument behövs som bättre beskriver dagens hantering.  

 
Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinje för hantering av allmänna handlingar 
 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningsförvaltningen 
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Riktlinje för hantering 
av allmänna handlingar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentets typ: Riktlinje 

Datum för antagande: 2021-XX-XX  

Beslut av:  Kommunstyrelsen
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  2 Riktlinje för hantering av allmänna handlingar 

 

 

Innehållsförteckning 
Syfte .........................................................................................................................................................4 

Allmänna handlingar ...............................................................................................................................4 

Begreppet ”Handling” .........................................................................................................................4 

Allmän handling ...................................................................................................................................4 

Offentlig eller sekretessbelagd? ..........................................................................................................7 

Registrering av allmänna handlingar .......................................................................................................7 

Syftet med registrering. .......................................................................................................................7 

Huvudregel ..........................................................................................................................................8 

Allt behöver inte registreras ................................................................................................................8 

Sekretesskyddade och hemliga handlingar .........................................................................................9 

Gallring av allmänna handlingar ..............................................................................................................9 

Informationshanteringsplan ................................................................................................................9 

Diarieföring ..............................................................................................................................................9 

Ansvar ..................................................................................................................................................9 

Praktiskt tillvägagångssätt .................................................................................................................10 

Förvaring av allmänna handlingar .....................................................................................................10 

Avslut och arkivering .........................................................................................................................10 

Utlämning av allmänna handlingar ....................................................................................................11 
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  3 Riktlinje för hantering av allmänna handlingar 

Syfte  

Syftet med rutinen är att tydliggöra vad allmänna handlingar är och hur allmänna handlingar 
ska hanteras i Lessebo kommun. Riktlinjen gäller samtliga förvaltningar i Lessebo kommun. 
Utifrån riktlinjen fastställer varje förvaltning ytterligare rutiner vid behov, för det praktiska 
genomförandet.  

Allmänna handlingar 
Begreppet ”Handling” 

En handling är en framställning i skrift eller bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas 
eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (2 kap. 3 § TF). Det kan handla 
om såväl handlingar i form av pappersdokument som ljud- eller bildupptagningar, samt 
information som förvaras på en hårddisk eller liknande. Allt som innehåller någon form av 
information, oavsett medium, är att betrakta som en handling.  

 Exempel på vad som är en handling:  

Pappersdokument, dokument/filer/foto/filmer/ljudfiler i system/dator/plattor/telefoner, på 
CD/USB/web, på post-it, i e-postmeddelanden/sms/sociala medier, inspelat röstmeddelande 
på telefonsvarare m.m.  

Exempel på vad som inte är en handling:  

 Telefonsamtal, det finns ingen skyldighet att upprätta en handling avseende ett 
telefonsamtal för att någon vill veta vad som framkom under samtalet 

 Logg för handlingar som öppnats, sparats eller redigerats på en tjänsteperson eller 
förtroendevalds dator  

 Innehållsförteckningen över filerna i flertalet datorer i mappstruktur  

 Skärmdump, det finns ingen skyldighet att på begäran framställa en skärmdump  

 
 
 
 
 
Allmän handling 
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  4 Riktlinje för hantering av allmänna handlingar 

En handling blir allmän när den är - inkommen eller - upprättad, samt - förvarad hos 
myndigheten.  

Inkommen är en handling när den har anlänt till myndighetens lokaler via till exempel 
post, e-postmeddelanden, sms, kommentar på sociala medier eller personligt överlämnande. 
En handling kan även anses som inkommen till myndigheten när den har lämnats till behörig 
befattningshavare och detta gäller även utanför myndighetens lokaler. Det finns inte något 
krav på att en handling ska vara läst eller diarieförd för att anses som inkommen. Ett e- 
postmeddelande som hör till tjänsten anses t.ex. som inkommet även om det har inkommit 
på privat e-postadress, mobilsvar eller sms.   

Upprättad är en handling när den har expedierats eller när det ärende som handlingen hör 
till är avslutat/slutbehandlat. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en 
mottagare utanför myndigheten eller hålls tillgänglig för hämtning vid myndigheten. När ett 
ärende är avslutat och arkiverat är samtliga handlingar i ärendet allmänna handlingar. Tänk 
därför på att rensa bort eventuellt arbetsmaterial , post-it m.m. innan ärendet arkiveras. En 
handling som inte hör till ett visst ärende kan också vara att betrakta som upprättad trots att 
den varken är expedierad eller arkiverad, nämligen då den är justerad eller färdigställd. 
Protokoll är allmänna handlingar när de har justerats.   

Förvarad är handlingen om den finns hos myndigheten vid tidpunkten för begäran. En 
handling som har förvarats hos myndigheten men tillfälligtvis inte finns där anses normalt 
ändå som förvarad hos myndigheten. En upptagning för automatiserad behandling, till 
exempel uppgifter som finns i vissa IT-system, anses förvarad hos den myndighet där 
upptagningen rent fysiskt finns och hos den myndighet som har åtkomst till upptagningen. 
Myndigheten behöver inte ha direktåtkomst till upptagningen.  

Exempel på vad som inte är allmänna handlingar:  

• handlingar med endast privat innehåll (loggar som innehåller både privata och 
myndighetsaktiviteter är dock allmänna)  
• handlingar inkomna till förtroendevalda i egenskap av partiföreträdare  
• handlingar inkomna till fackliga representanter i egenskap av fackliga företrädare  
• elektronisk kalender  
• utkast, ej färdigställda handlingar  
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Rätten att ta del av en myndighets datalagrade information omfattar inte bara befintliga 
allmänna handlingar, utan också sammanställningar av uppgifter ur en upptagning för 
automatiserad behandling. En upptagning för automatiserad behandling är datalagrad 
information eller information som finns på ett datamedium och som bara kan läsas med 
hjälp av dator. Informationen är förvarad hos myndigheten om den finns i myndighetens 
egna datasystem eller om myndigheten har direktåtkomst till information som finns i en 
databas hos en annan myndighet. Förutsättningen för att ta del av en sammanställning är att 
den kan utföras utan allt för stor arbetsinsats och med rutinbetonade åtgärder. 
Sammanställningen ska kunna tas fram med en begränsad arbetsinsats och det krävs inte att 
myndigheten utvecklar särskilda datorprogram för att ta fram sammanställningen. En 
arbetsinsats om 4-6 timmar har i ett rättsfall bedömts vara för stor och sammanställningen 
ansågs i det fallet inte förvarad hos myndigheten (HFD 2015 ref. 25). Detta ska dock inte 
sammanblandas med färdiga elektroniska handlingar.  

Exempel på allmänna handlingar (förutsatt att de kan göras tillgängliga med 
rutinbetonade åtgärder):  

• e-postloggar 
• loggar över telefonsamtal  
• chattfiler  
• loggar i passagesystem  
• loggfiler som visar internetaktiviteter och besökta hemsidor (brandväggsloggar, globalfiler, 
historikfiler, cookies etc.) som finns kopplat till arbetsverktyg (dator, telefon, surfplatta etc.)  

 Ibland allmän handling, ibland inte 

Säkerhetskopior är inte allmänna handlingar. Har en handling gallrats i enlighet med 
tillämpliga föreskrifter anses det inte finnas något allmänt intresse av insyn i fråga om 
innehållet i den gallrade handlingen. Även om det skulle vara möjligt att återskapa den 
korrekt gallrade informationen så finns inte någon sådan skyldighet för myndigheten. När 
det gäller felaktigt gallrade handlingar/information har Högsta förvaltningsdomstolen  
uttalat att om en handling felaktigt raderats och det finns en säkerhetskopia har myndigheten 
en principiell skyldighet att så långt som möjligt återskapa den.  

E-postloggen, det vill säga sammanställningen från vem en handling har kommit 
till/skickats från, datum och ärenderubrik är en allmän handling. Själva e-postmeddelandet 
som sådant är dock inte per automatik en allmän handling. Att exempelvis ett e-
postmeddelande har skickats privat innebär inte att det kan raderas ur själva loggen. 
Uppgiften om mottagare, tidpunkt och ärenderubrik är i ett sådant fall allmän. Om istället 
själva meddelandet begärs ut är det inte en allmän handling som behöver lämnas ut om det 
är av privat karaktär.  
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 Meddelanden som sänds inom en myndighet, och som inte har kopplingar till något 
ärende, är inte allmänna handlingar. Om ett meddelande har koppling till ett ärende kan 
även interna e-postmeddelanden bli allmän handling om ärendet är avslutat och e-
postmeddelandet finns kvar. Handlingar som skickas internt inom nämnd/förvaltning är 
således inte allmänna handlingar förrän ärendet är slutbehandlat.  

 Minnesanteckning är en handling som har upprättats inför en föredragning av ett ärende 
och är en sammanfattning av informationen som finns i ärendet. En minnesanteckning tillför 
inte ärendet någon ny sakuppgift. Om en sakuppgift tillförs, då är det inte en 
minnesanteckning. En minnesanteckning blir en allmän handling om den tas om hand för 
arkivering.  

 Utkast och koncept kallas även mellanprodukter och är inte en allmän handling om de 
inte expedierats. Om ett utkast skickas till en annan myndighet, för att den ska inkomma 
med synpunkter, är utkastet inte en allmän handling när det skickas men svaret som 
återkommer är sannolikt en allmän handling. Detta bör man tänka på vid samarbeten mellan 
förvaltningar och nämnder.  

 
Offentlig eller sekretessbelagd?  

Allmänna handlingar är offentliga om det inte finns någon sekretessbestämmelse i 
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som är tillämplig. För att sekretessbelägga 
(hemlighålla) en uppgift i en allmän handling måste det finnas stöd i lag. Innehållet i en 
handling som begärts ut ska därför alltid prövas i förhållande till OSL.  

 

Registrering av allmänna handlingar inom Lessebo kommun 
 

Syftet med registrering 
Syftet är att allmänheten med hjälp av register ska kunna ges möjlighet till insyn i 
verksamheten och kunna beställa fram de handlingar/ärenden som man vill ta del av. 
Förvaltningen har även ett praktiskt behov av att hålla ordning på sina handlingar. 
 
Huvudregel 
Bestämmelserna om registrering av allmänna handlingar finns i 5 kap offentlighets- och 
sekretesslagen. Enligt huvudregeln ska handlingar som kommit in eller upprättats hos en 
myndighet omedelbart registreras. Exempel på handlingar som ska registreras i Lessebo 
kommuns ärendehanteringssystem är: 

697
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- Skrivelser från allmänhet, myndigheter, företag och organisationer som kan leda till beslut, 
yttrande eller annan åtgärd. 
- Utgående skrivelser till myndigheter, organisationer och allmänhet. 
- Beslut, kontrakt och avtal. 
- Vissa projekthandlingar, till exempel rapporter och korrespondens. 
- Skrivelser från fackliga förtroendemän. 
- Interna skrivelser av formell karaktär, exempelvis policydokument och beslutade rutiner. 
- Handlingar där det kan vara viktigt att kunna bevisa att de har kommit in till eller skickats 
ut från myndigheten, exempelvis handlingar som gäller klagomål på undervisning, 
meddelande om studieavbrott, begäran om studieupphåll etc. 
- Sekretessbelagda handlingar. 

 
 
Allt behöver inte registreras 

Sekretesslagen medger att man gör vissa undantag från registreringsskyldigheten. Det gäller 
om handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet går att avgöra om handlingen har 
kommit in eller upprättats eller om det är uppenbart att handlingen är av ringa betydelse för 
verksamheten. Exempel på handlingar som är av ringa betydelse är: 

- Inbjudningar till kurser, konferenser och utbildningar samt broschyrer, reklamtryck och 
tidsskrifter. 
- Missiv/följebrev samt cirkulär/rundskrivelser 
- Beställningar, rekvisitioner, rutinartade förfrågningar, feladresserad post samt enkla 
förfrågningar om information, fotokopior och liknande. 
- Handlingar som skickas för kännedom och inte behöver besvaras samt utkast till beslut 
eller skrivelse. 
- Författningstryck och offentliga utredningar som endast lämnas för kännedom. 
- Biblioteksförvarat material, handböcker med mera som förvaras i ordade serier. 

Om registreringsskyldigheten eller andra moment i dokumenthanteringen har reglerats i lag 
eller annan författning, gäller specialreglerna före dessa riktlinjer. Även arkivlagen innehåller 
bestämmelse om registrering. Där fastslås att myndigheterna är skyldiga att registrera 
handlingar så att arkivvården underlättas, särskilt gallring och framtida återsökning.  
 
Sekretesskyddade och hemliga handlingar  

Sekretesskyddade handlingar ska alltid registreras. Även om allmänheten inte får ta del av 
handlingen måste man ändå redovisa att handlingen finns. Uppgifterna i diariet får dock 
väljas med stor försiktighet så att inte den sekretesskyddade informationen röjs samt att 
berörda handlingar sekretessbeläggs i ärendehanteringssystemet. Även för hemliga 
handlingar ska ett särskilt, manuellt diarium finnas.  
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Gallring av allmänna handlingar 
Informationshanteringsplan 

Som anställd eller förtroendevald i kommunen, är det inte tillåtet att radera eller förstöra 
allmänna handlingar, om det inte finns ett särskilt beslut om att handlingen får gallras. Varje 
nämnd ska ha en informationshanteringsplan som beskriver den information som nämnden 
hanterar samt vilken av informationen som ska diarieföras alternativt förvaras på annat sätt 
samt regler kring vilka handlingar som får gallras. Varje medarbetare ansvarar för att hantera 
handlingar i enlighet med gällande informationshanteringsplan. 

Lessebo kommun har också ett särskilt gallringsbeslut som gäller handlingar av liten och 
kortvarig betydelse som gäller samtliga nämnder.  

 

Diarieföring 
Ansvar 
Det är varje anställd och förtroendevalds ansvar att se till och kontrollera att allmänna 
handlingar, inkomna eller upprättade, registreras/diarieförs oavsett hur handlingen har 
anlänt. 

För stöd i vardagen, se Bilaga 1. ”Checklista: Behöver detta diarieföras?” 
 
Praktiskt tillvägagångssätt 

Diarieföring/registrering sker i ärendehanteringssystemet och sköts av respektive registrator 
eller dennes ersättare vid eventuell frånvaro. Allmänna handlingar ska registreras i 
ärendehanteringssystemet så snart de har kommit in till myndigheten eller upprättats enligt 
offentlighets- och sekretesslagen. 

När en handling kommer in via den ordinarie posthanteringen eller myndighetens e-post 
bedömer registratorn om handlingen är allmän och om den ska registreras. För e-post och 
andra handlingar som inkommer till eller upprättas av handläggare/förtroendevald, ska 
handlingar som ska diarieföras lämnas till registrator omgående. E-post kan vidarebefordras 
direkt, men sekretessbelagda handlingar ska ej skickas med e-post. 
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Posthantering ska skötas alla dagar och registrering ska ske samma dag i 
ärendehanteringssystem, även vid sjukdom och ledighet. Medgivande för postöppning 
lämnas till registrator. Vid kortare frånvaro ska ett automatiskt frånvaromeddelande lämnas 
att e-posten inte öppnas förrän ett visst datum och avsändaren uppmanas att skicka 
meddelande till förvaltningens e-postadress.  För längre frånvaro ansvarar närmaste chef för 
att också e-post hanteras. Myndighetsbrevlådor (funktionsbrevlådor) måste hanteras varje 
vardag.  

Obligatoriska uppgifter vid diarieföring av allmänna handlingar är enligt 
offentlighet och sekretesslagen: 

 Datum då handlingen kom in eller upprättades (blev allmän handling) 

 Diarienummer (unik beteckning) 

 I förekommande fall från vem handlingen kommit in eller till vem den har 
expedierats 

 Beskrivning - i korthet vad handlingen rör (uppfylls genom rubriken) 

I Lessebo kommun ska registrator också ange registrator också klassificeringskod samt 
ansvarig handläggare i ärendehanteringssystemet. 

 

Förvaring av allmänna handlingar 

En stor andel av kommunens allmänna handlingar finns i olika typer av digitala 
verksamhetssystem, där systemägare ansvarar för att lämpliga säkerhetsåtgärder är 
genomförda för att handlingarna ska gå att hitta på lång sikt.  

Allmänna (fysiska) handlingar som är diarieförda, förvaras av registrator/nämndsekreterare i 
lämpligt arkivskåp eller i närarkiv. För fysiska handlingar som förvaras ordnade på annat sätt 
hos handläggare, t.ex. i pärm, ansvarar handläggaren för att handlingarna inte förstörs eller 
kommer bort, lämpligen genom godkänt arkivskåp.  

Handlingar som är diarieförda ska inte sparas av handläggare på Onedrive, e-postlåda eller 
annan plats, utan handläggaren får tillgång till handlingen genom ärendehanteringssystemet. 

 

Avslut och arkivering 
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Riktlinje för hantering av allmänna handlingar 

När ett ärende är avslutat, ansvarar registrator för att det avslutas i 
ärendehanteringssystemet och förvaras i närarkiv i enlighet med 
informationshanteringsplan. När tidpunkten för slutarkivering uppnåtts, lämnas 
handlingarna över till kommunarkivet efter överenskommelse med arkivansvarig, som också 
utfärdar en kvittens på mottagningen. Inga gallringsbara handlingar ska finnas i 
kommunarkivet.  
 
Utlämning av allmänna handlingar 

Allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt till den som så begär och 
utlämnande är en prioriterad arbetsuppgift. För mer information, se särskild rutin. 
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Riktlinje för hantering av allmänna handlingar 

Bilaga 1.  
Checklista: Behöver detta diarieföras? 
 

Fråga Svar 

Behöver uppgifterna skyddas av sekretess? Om ja - absolut registreringskrav, 
handlingen måste diarieföras direkt. 

Hör handlingen till ett befintligt ärende? Om ja – diarieför. 

Kan handlingen antas bli ett ärende? Om ja – diarieför. 

Är det en handling som kräver ett 
ställningstagande, svar eller beslut? 

Om ja – diarieför. 

Är handlingen av ringa betydelse? 
Rutinförfrågningar /svar på enkla 
förfrågningar, handling som vi fått för 
kännedom, cirkulär, inbjudningar m.m. 

Diarieför inte. 

Ska e-post diarieföras? En allmän handling som tillför ett ärende 
något eller initierar ett ärende ska 
diarieföras, oavsett hur den kommit in. 
Detsamma gäller utgående e-post. 

Hur diarieför jag viktig information som jag 
fått via telefonsamtal eller sms? 

Skriv en daterad tjänsteanteckning gällande 
telefonsamtalet och lämna för diarieföring 

Behöver blogginlägg och sociala medier-
inlägg diarieföras? 

Det beror på innehållet. De är allmänna 
handlingar som kan behöva diarieföras om 
de tillför något i ett ärende, men oftast är de 
av ringa betydelse 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-19

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 179 Dnr 2021/317-1.8.1 
 

Svar på granskning av 
investeringsprocessen 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att skicka svar till 
revisorerna enligt nedan. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna har, med hjälp av EY, gjort en särskild granskning av 
kommunens investeringsprocess. Den sammanfattande bedömningen 
är att kommunstyrelsen behöver stärka styrningen av 
investeringsprocessen. Granskningen innehåller tre 
rekommendationer: 
    
- Fatta beslut om styrdokument för investeringsprocessen. 
- Tydliggöra prioriteringsordningen för investeringar. 
- Stärka uppföljningen av investeringsprojekt och definiera ”stora 
avvikelser”.  
 
Utifrån revisorernas granskning och kommunstyrelsens interna 
kontrollgenomgång har ”Riktlinjer för investeringsprocessen” tagits 
fram. Riktlinjerna innehåller tre områden, budgetering av 
investeringar, redovisning av investeringar samt ekonomi.  
 
Riktlinjerna är beslutade i kommunstyrelsen 2021-10-05 och 
förankrade i kommunens centrala ledningsgrupp, och är sända till 
revisorerna efter beslut. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-13 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-05 § 198 
Granskningsrapport och missiv från revisorerna, daterad 2021-09-09 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-10-13

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Granskning av investeringsprocessen 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att skicka svar 
till revisorerna enligt nedan. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna har, med hjälp av EY, gjort en särskild granskning av 
kommunens investeringsprocess. Den sammanfattande 
bedömningen är att kommunstyrelsen behöver stärka styrningen 
av investeringsprocessen. Granskningen innehåller tre 
rekommendationer: 
    
- Fatta beslut om styrdokument för investeringsprocessen. 
- Tydliggöra prioriteringsordningen för investeringar. 
- Stärka uppföljningen av investeringsprojekt och definiera ”stora 
avvikelser”.  
 
Utifrån revisorernas granskning och kommunstyrelsens interna 
kontrollgenomgång har ”Riktlinjer för investeringsprocessen” 
tagits fram. Riktlinjerna innehåller tre områden, budgetering av 
investeringar, redovisning av investeringar samt ekonomi.  
 
Riktlinjerna är beslutade i kommunstyrelsen 2021-10-05 och 
förankrade i kommunens centrala ledningsgrupp, och är sända till 
revisorerna efter beslut. 

 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-05 § 198 
Granskningsrapport och missiv från revisorerna, daterad 2021-09-
09 
 
Beslutet skickas till 
Revisorerna i Lessebo kommun 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef  Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-05

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 198 Dnr 2021/317-1.8.1 
 

Granskning av investeringsprocessen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef att ta fram 
förslag på svar till revisorerna, för beslut vid kommunstyrelsen 2021-
11-09. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna har, med hjälp av EY, gjort en särskilt granskning av 
kommunens investeringsprocess. Den sammanfattande bedömningen 
är att kommunstyrelsen behöver stärka styrningen av 
investeringsprocessen.  
 
Granskningen innehåller tre rekommendationer: 
- Fatta beslut om styrdokument för investeringsprocessen. 
- Tydliggöra prioriteringsordningen för investeringar. 
- Stärka uppföljningen av investeringsprojekt och definiera ”stora 

avvikelser”. 
 

Svar ska lämnas senast 19 november 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-21 § 153 
Granskningsrapport och missiv från revisorerna, daterad 2021-09-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunchef 
Revisorerna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-19

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 180 Dnr 2021/358-2.1.1 
 

Fastställande av sammanträdesplan 2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
sammanträdesplan för 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
Liksom föregående år, föreslås kommunfullmäktige anta en 
gemensam sammanträdesplan för samtliga nämnder. Nämnderna har 
enligt reglemente själv rätt att besluta om sina sammanträden, men 
genom att samordna nämnderna i en gemensam plan, kan 
handläggningstiden för ärenden minska och beredningen bli 
effektivare. För kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är planen 
bindande, för övriga en rekommendation.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Förslag till sammanträdesplan 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-10-11

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fastställande av sammanträdesplan 2022 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
sammanträdesplan för 2022.  

 
Ärendebeskrivning 
Liksom föregående år, föreslås kommunfullmäktige anta en 
gemensam sammanträdesplan för samtliga nämnder. Nämnderna 
har enligt reglemente själv rätt att besluta om sina sammanträden, 
men genom att samordna nämnderna i en gemensam plan, kan 
handläggningstiden för ärenden minska och beredningen bli 
effektivare. För kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är 
planen bindande, för övriga en rekommendation.  

 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplan 2022 
 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Sammanträdeskalender Lessebo kommun, förslag 2022

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott (14 dec) 25-jan 01-mar 29-mar 26-apr 24-maj 21-jun 30-aug 27-sep 25-okt 22-nov

Kommunstyrelsen 11-jan 08-feb 15-mar 12-apr 10-maj 07-jun 16-aug 13-sep 11-okt 08-nov 06-dec

Kommunfullmäktige 28-feb 25-apr 20-jun 26-sep 24-okt 21-nov 19-dec

Nya KF

Socialnämnden 23-feb 23-mar 20-apr 18-maj 22-jun 31-aug 28-sep 26-okt 23-nov 21-dec
Barn- och utbildnings-
nämnden 01-feb 08-mar 05-apr 03-maj 31-maj 28-jun 06-sep 04-okt 01-nov 29-nov
Samhällsbyggnads-
nämnden 17-jan 21-mar 18-apr 16-maj 13-jun 22-aug 19-sep 17-okt 14-nov prel. 19 dec extra
Myndighetsnämnden 26-jan 16-feb 04-maj 22-jun 17-aug 05-okt 16-nov 21-dec
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Tjänsteskrivelse – Information om 
beredskapszoner och planeringszon kring 
Oskarshamns kärnkraftverk    
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att som 
synpunkt till Länsstyrelsen i Kalmar län lämna följande:  
Lessebo kommun har tagit del av Information om beredskapszoner 
och planeringszon kring Oskarshamns kärnkraftverk och har inget 
att invända mot förslaget.    
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen i Kalmar län har 2021-10-12 översänt information 
om beredskapszoner och planeringszon kring Oskarshamns 
kärnkraftverk. Den exakta utformningen av zonerna kring 
anläggningen ska fastställas av Länsstyrelsen i Kalmar län, efter att 
synpunkter har inhämtats enligt 4 kap. 21c § förordning 
(2003:789) om skydd mot olyckor, FSO 4 kap. 21c§.  
 
Orten Kosta i Lessebo kommun ligger inom 100 kilometer från 
Oskarshamns kärnkraftverk och Kosta kommer därför i sin helhet 
att tillhöra planeringszonen kring anläggningen. Kommungränser 
följs eller andra naturliga avgränsningar såsom väg 28 för att 
informationsspridning ska underlättas och effektiva insatser ska 
möjliggöras.  
 
I planeringszonen kommer förberedelsearbete att förekomma 
enligt förordning om skydd mot olyckor. Kap 4 handlar om Statens 
skyldigheter. §21c handlar om ”Program för räddningstjänsten”. 
Planering ska därför göras för:  
 

 Strålningsmätning  
 Utrymning av allmänheten baserad på strålningsmätning 
 Inomhusvistelse  
 Begränsad extrautdelning av jodtabletter 

  
Vid införandet kommer Lessebo kommun att arbeta tillsammans 
med Räddningstjänsten Östra Kronoberg, Region Kronoberg och 
Länsstyrelsen i Kronoberg.  
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Bakgrunden till förändrade beredskaps- och planeringszoner är 
Strålsäkerhetsmyndighetens rapport 2017:27  Översyn av 
beredskapszoner, regeringens beslut om ändringar i förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor.    
 

 
Beslutsunderlag 
Remiss Information om beredskapszoner och planeringszon kring 
Oskarshamns kärnkraftverk. 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
 
 
 

 
 
Patrik Itzel 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare Kansliavdelningen 
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2021-10-12 Dnr: 2330-2021 

 

 

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 0480-820 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se 

Besöksadress Malmbrogatan 6 Telefax 0480-822 75 Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar 

 

 Enligt Sändlista 

 

 

 

 

Information om beredskapszoner och planeringszon kring 
Oskarshamns kärnkraftverk 
 

Bakgrund 

År 2017 redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten rapporten 2017:27 Översyn av beredskapszoner. I rappor-

ten redovisas förslag till förändrade beredskaps- och planeringszoner kring bland annat de svenska kärn-

kraftverken (Forsmark, Oskarshamn (Simpevarp) och Ringhals). Till följd av rapporten 2017:27 har rege-

ringen beslutat om en Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor där änd-

ringar med utgångspunkt i rapporten 2017:27 tagits fram.  

 

Länsstyrelserna i Kalmar, Halland och Uppsala har tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 

och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under 2020 och 2021 gjort ett arbete i form av 

planeringsunderlaget Införande av förändrade beredskapszoner (452-2675-21). Planeringsunderlaget till-

sammans med de remissvar som inkommit har legat till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram för-

slag på inre och yttre beredskapszoner samt planeringszon kring Oskarshamns kärnkraftverk.  

 

Länsstyrelsen i Kalmar län vill i detta skede delge de förslag som finns för berörda kommuner länsstyrel-

ser, SSM och MSB för att på så vis få in synpunkter i enlighet med FSO 4 kap. 21c§ innan beredskaps-

zonerna och planeringszonen fastställs.  

 

 

Beredskapszoner  

I den inre och yttre beredskapszonen ska följande beredskapsplanerings finnas enligt FSO: 

• Varning  

• Utrymning  

• Inomhusvistelse 

• Förhandsutdelning av information 

• Förhandsutdelning och kompletteringsutdelning av jodtabletter  

 

Utrymning av den inre beredskapszonen på 5 km ska kunna prioriteras framför utrymning av den yttre 

beredskapszonen. 

  

711



 

Remiss 2 (5) 

2021-10-12 Dnr: 2330-2021 

 

 
 

 

Beredskapszonernas utformning 

Beredskapszoner är geografiska områden kring kärnkraftverken där åtgärder ska förberedas för att kunna 

hantera en olycka. Det ska finnas en inre beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på 5 kilometer 

och en yttre beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på 25 kilometer. 

  

I förslagen till utformning av beredskapszonerna har naturliga gränser i form av exempelvis järnvägar el-

ler vägar använts i möjligaste mån. Skälet är bland annat att de som berörs enkelt ska kunna veta om de 

befinner sig i en beredskapszon eller inte, men även att sådana gränser underlättar det operativa arbetet 

för räddningstjänst och polis, till exempel vid upprättandet av vägspärrar. 

 

Inre beredskapszonen 

En översyn av gränsdragning har gjorts sedan rapporten 2017:27 Översyn av beredskapszoner gavs ut. Då 

inre beredskapszonens utsträckning norr om kärnkraftverket hamnar på ett oskäligt långt avstånd föreslås 

en ny gräns för inre beredskapszonen. Detta innebär bland annat att Åkerholm nu inte ingår i den inre be-

redskapszonen.  

För den inre beredskapszonen gäller i övrigt samma ställningstagande som redovisades i rapporten 

2017:27, Översyn av beredskapszoner:  

”Gränsen för den inre beredskapszonen följer vägar där utgångspunkten är att boende på båda sidor om 

vägarna omfattas av samma beslut om skyddsåtgärder. I syfte att hitta lämpliga vägar är avståndet i vissa 

riktningar något längre än 5 km. Öarna utanför kustlinjen som definieras av den inre beredskapszonen på 

fastlandet ingår också i zonen. Både Clab och Äspölaboratoriet ligger i den inre beredskapszonen. För 

dessa verksamheter krävs särskilda planer för att delar av verksamheterna kan fortgå vid beslut om utrym-

ning av inre beredskapszonen.” 

 

Yttre beredskapszonen 

För den yttre beredskapszonen gäller fortfarande samma ställningstagande som redovisades i rapporten 

2017:27, Översyn av beredskapszoner:  

”Gränsen för den yttre beredskapszonen följer också vägar. Utgångspunkten är att samhällen som ligger 

utmed vägarna ingår i zonen oavsett vilken sida om vägarna som samhällena är belägna. Den del av norra 

Öland som ligger inom att avstånd av cirka 30 km från kärnkraftverket ingår också i den yttre beredskaps-

zonen. Öarna utanför kustlinjen som definieras av den yttre beredskapszonen på fastlandet och norra 

Öland ingår också i zonen. Inom den yttre beredskapszonen finns samhällsviktig verksamhet för vilken 

särskild planläggning krävs vid beslut om skyddsåtgärder, till exempel sjukhuset och den kommunala ser-

vicen i Oskarshamn.” 

 

Planeringszon 

I planeringszonen ska följande förberedelser förekomma enligt FSO: 

• Strålningsmätning  

• Utrymning av allmänheten baserad på strålningsmätning  

• Inomhusvistelse  

• Begränsad extrautdelning av jodtabletter 
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Planeringszonens utformning 

Kring Oskarshamns kärnkraftverk ska det enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor finnas en 

planeringszon på cirka 100 km från anläggningen. För att planeringszonen ska vara enkel att kommuni-

cera har länsstyrelsen valt att i första hand försöka dra planeringszonen längs med kommungränser.  

 

I vissa fall är det svårt att ta fram planeringszonen genom att enbart följa kommungränser, då avstånden 

kan bli oskäligt långa eller korta, har vägledande principer och riktlinjer tagits fram i planeringsunderlaget 

Införande av förändrade beredskapszoner (Länsstyrelsen Hallands län Dnr452-2675-21).  

 

Vägledande principer och riktlinjer 

Nedanstående kategorisering har använts i framtagandet av förslaget till planeringszon:  

• Kategori 1: Då hela kommunen ligger inom 100 km, ingår hela kommunen. 

• Kategori 2: Då större del av kommunen ligger inom 100 km utgår förslaget från kommungränser. 

Detta för att underlätta informationsspridning och möjliggöra effektiva insatser. 

• Kategori 3: När en liten del av kommunen ingår och kommungränsen hamnar på oskäligt långt av-

stånd ifrån kärnkraftverket har riktlinjerna nedan använts i utformningen av planeringszoner. 

 

Riktlinjer vid utformning av planeringszonen enligt kategori 3 

• I de fall där liten del av kommunen berörs och där det inte är stora befolkningsmängder inom 100 km 

bör inte kommunen ingå i planeringszonen. 

• I de fall där kommuner har huvuddelen av befolkningen inom eller strax utanför 100 km bör kommu-

nen ingå i planeringszonen. 

• I undantagsfall kan det finnas skäl att frångå principen om gränsdragning på kommunnivå och över-

väga att istället inkludera delar av en kommun om större del av befolkningen bor inom eller strax 

utanför 100 km. I detta fall då kommungränser inte används är det viktigt att tänka på att utform-

ningen av planeringszonen ska vara lätt att kommunicera. Gränsdragningen bör i detta fall i möj-

ligaste mån följa naturliga gränser såsom järnvägar, vägar, vattendrag och städer. 
 

Länsstyrelsens bedömningar av kommuner som föreslås ingå 

• Kommuner som placeras under kategori 1 
o Kommuner Kalmar län: Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn 

• Kommuner som placeras under kategori 2 
o Kommuner Kalmar län: Nybro, Kalmar, Borgholm, Mörbylånga 
o Gotland 
o Kommuner Östergötlands län: Valdemarsvik, Åtvidaberg, Kinda, Ydre 
o Kommuner Jönköpings län: Eksjö, Vetlanda, 
o Kommuner Kronobergs län: Uppvidinge 
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• Kommuner som placeras under kategori 3 
o Kommuner Kalmar län: Emmaboda  

Att inkludera hela kommunen medför ett oskäligt långt avstånd från kärnkraftverket.  

Därför föreslås att gränsdragningen för planeringszonen följer väg 28 norr ifrån, mot 

Eriksmåla och öster ut mot Nybro kommun. 

o Kommuner Kronobergs län: Lessebo  
Att inkludera hela kommunen medför ett oskäligt långt avstånd från kärnkraftverket.  

Därför föreslås att gränsdragningen för planeringsavståndet följer väg 28, väster om 

Kosta.  

• Kommuner som inte inkluderas i planeringszonen: 

o Kommuner Östergötlands län: Söderköpings kommun  

De delar av Söderköpings kommun som är innanför 100 km är till mesta delen glesbygd 

och öppet vatten och det är därför inte rimligt att hela kommunen ingår i planeringszo-

nen. Därför ingår inte Söderköpings kommun i planeringszonen. 

o Kommuner Kronobergs län: Växjö kommun 

En mycket liten del av kommunen hamnar inom 100 km. Därför ingår inte Växjö kom-

mun i planeringszonen. 

 

Synpunkter på beredskapszoner och planeringszon 

Länsstyrelsen i Kalmar län vill ha era synpunkter på de förslagna beredskapszonerna samt planeringszo-

nen kring Oskarshamns kärnkraftverk senast den 19 november till erik.richardsen@lansstyrelsen.se   

 

Kontakt 

Vid eventuella frågor kontakta: 

Erik Richardsen 

erik.richardsen@lansstyrelsen.se 

010-223 84 89 
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Sändlista 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Länsstyrelsen i Gotlands län 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Borgholms kommun 

Eksjö kommun 

Emmaboda kommun 

Region Gotland 

Hultsfred kommun 

Högsby kommun 

Kalmar kommun 

Kinda kommun 

Lessebo kommun 

Mönsterås kommun 

Mörbylånga kommun 

Nybro kommun 

Oskarshamn kommun 

Söderköping kommun 

Torsås kommun 

Uppvidinge kommun 

Valdemarsvik kommun 

Vetlanda kommun 

Vimmerby kommun 

Västervik kommun 

Växjö kommun 

Ydre kommun 

Åtvidaberg kommun 
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Återrapportering systematiskt 
arbetsmiljöarbete från kommunstyrelsen 
och nämndernas verksamhetsområden 
 
Förslag till beslut 
Notera informationen till protokollet 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
gäller för alla arbetsgivare. Arbetsgivaren ansvarar för att 
arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det mesta som 
görs på arbetsplatsen har betydelse för arbetsmiljön. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, genomföra 
och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. 
Kommunchefen ansvar för arbetsmiljöfrågorna inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har 
inte delegerat uppsiktsplikten till kommunchef utan enligt beslut i 
kommunstyrelsen 2014-02-11, Dnr 2013.310-10 ”för att förtydliga 
och förstärka detta uppsiktsansvar ger kommunstyrelsen 
kommunchefen kontrollansvar för nämnder och helägda bolag”. 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår även i 
kommunstyrelsens uppsiktsansvar för nämnder och helägda bolag. 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år få återkoppling på det 
systematiska arbetsmiljöarbetet gällande både kommunstyrelsen 
och nämnder samt kommunala helägda bolag. 
 
Bakgrund 
Det grundläggande syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet 
är att förebygga ohälsa och främja en god arbetsmiljö. Systematiskt 
arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska skapa en bra 
arbetsmiljö där ingen behöver råka ut för en olycka eller bli sjuk av 
arbetsmiljön. 
 
 
Beslutsunderlag 
Återrapportering Kommunstyrelsen oktober 2021 
Återrapportering Samhällsbyggnadsförvaltningen oktober 2021 
Återrapportering Barn- och utbildningsförvaltningen oktober 2021 
Återrapportering Socialnämnden oktober 2021 
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Återrapportering Lessebohus oktober 2021 
Återrapportering Lessebo Fjärrvärme 2021 
 

 
 
Christina Nyquist 
Kommunchef  Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2021-10-19

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 178 Dnr 2021/107-1.2.7 
 

Återrapportering systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2021 
 
Beslut 
Ärendet redovisas på kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-09. 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum: 2021-08-26 
Diarienummer: 2021/28 

 

   

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR SOCIALNÄMNDENS 
VERKSAMHETSOMRÅDE 

 
Kontrollområde:   Verksamheterna arbetar med kontrollområdet på följande 

sätt:   
Sjukfrånvaro i %:  1 januari – 31 juli 2021   

Socialförvaltningen 7,08 %    Lessebo kommun 6,37 % 
Sjukfrånvaro  

 Snabb kontakt med medarbetare-dag 1. Planera för täta samtal. Arbetsredskap Adato-
rehabplaner. 

 Uppföljning av sjukfrånvaron varje månad. 
Frisknärvaro  Cheferna uppmanar till friskvård och informerar om friskvårdsbidraget. Erbjuder hjälp 

vid riskfaktorer. Under hösten-21 sker utbildning i medarbetarskap i form av Vital 
Kompetens-föreläsningar ex “hälsa och arbetshälsa, öka teamkänslan, arbetsglädje, 
återhämtning, stresshantering, ett hållbart arbetsliv”. 

 Cheferna arbetar för en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö. Skyddsronder görs för att 
identifiera risker, problem, ergonomi mm. 

 Cheferna är närvarande och tillgängliga. Ger uppmuntran och feedback. Uppmuntrar till 
öppenhet - strävar efter ett klimat där det är okej att tala om bekymmer och problem.  

 Tar upp arbetsmiljö som punkt på APT- exempelvis använder man sig av enkla redskap 
”sunt arbetsliv”, handledning. 

 Dialog vid medarbetarsamtal – talar om vikten av återhämtning, lyfter fram vad just den 
medarbetaren behöver för arbetsuppgifter, egenansvar och utbildning för att utvecklas i 
sitt arbete. Tar upp vad är det som gör att man vill gå till arbetet.  

Arbetsskador och tillbud  Förebyggande arbete görs och risker identifieras genom skyddsronder. Riskbedömningar 
med förebyggande åtgärder görs tillsammans med skyddsombud. 

 Man följer upp tillbud med åtgärder snabbt. Uppmanar medarbetare till att anmäla tillbud 
i arbetsmiljö-datasystem. 

 

722



Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum: 2021-08-26 
Diarienummer: 2021/28 

 

   

Hot och våld  En medarbetare har blivit utsatt för hot i sitt arbete-chef gör åtgärder direkt-stöd med ex 
samtal, kontakt med företagshälsovård, informera övriga medarbetare. Hotet kom via 
polisen som hade haft samtal med en tidigare klient.  

 Arbeta med riskanalyser vid risk för hot och våld-åtgärder och uppföljning tillsammans 
med skyddsombud. 

Kränkande särbehandling  Frågan tas löpande upp vid varje APT och medarbetarsamtal. Om någon känner sig utsatt 
eller någon ser att det pågår ska kontakt med närmaste chef göras och åtgärder sättas in 
omedelbart. Då sker samtal med den utsatta samt samtal med den/de som utsätter. 

 Handlingsplan ska upprättas. 
Arbetsbelastning  IFO reviderar sin handlingsplan och ser över instrumentet för ärendetyngdsmätning. 

 Omsorgsmätning inom äldreomsorgen fortgår.  
 HSV - Uppföljning varje månad antal patienter, vårdtyngd-omfördelning av resurser. 

Riskbedömning ur hälso- och 
miljösynpunkt 

Ej aktuell.  

Delegationer Ej aktuell. 
Skyddsronder  Genomförs regelbundet enligt plan.  
Brandskydd  Brandskyddsrond/skyddsrond IFO och SF admin tillsammans med skyddsombud i våras. 

 HSV skyddsrond /brandskyddsrond i våras - plan för brandskyddsronder hela året. 
Kemikalieförteckning Ej aktuell. 
Medarbetar- och lönesamtal   Sker regelbundet enligt plan.  
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR BARNA OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 

 
Verksamhet:   

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:  2020: 6.71% 

20210101-210830     6,68 % 
Sjukfrånvaro 

Sjukskrivningar har analyserats på enheterna och hälften av enheternas analyser visar att det är störst 
frånvaro i början av veckan och framförallt måndagar. Det har dock minskat något och arbete fortsätter för 
att minskningen ska fortgå. Mycket av korttidsfrånvaron är kopplad till att man följer 
rekommendationerna gällande corona, och den längre sjukfrånvaron är oftast kopplade till sjukdom, 
operationer, ej arbetsrelaterad stress och i ett fåtal fall arbetsrelaterad stress. Noterbart är att 
sjukfrånvaron har minskat i förvaltningen trots pågående pandemi. Ett aktivt arbete för att minska 
sjukfrånvaron, bland annat genom att mycket tidigare följa upp korttidsfrånvaro samt se över strukturer 
och rutiner på enheten, har börjat ge resultat. Samtliga enheter analyserar sjukfrånvaron och har utifrån 
det genomfört eller planerat insatser. Det finns en tydlig koppling mellan arbetet för ökad trygghet och 
studiero och minskade sjuktal på flera enheter. Bitr utbildningschef och ekonom följer upp ekonomin och 
sjukfrånvaron tillsammans med rektor regelbundet. Vid dessa uppföljningar fokuserar man även på ev 
insatser och åtgärder. Insatser via Previa genomförs vid behov på samtliga enheter 

Frisknärvaro 2020: 25.1%   
210101-210830: 33.04% 
 
Ledarskapet är en viktig faktor för frisknärvaron. Inom barn och utbildningsförvaltningen arbetas det med 
ledarskapet på samtliga nivåer. Arbete pågår för att ingen profession som är själv i sitt uppdrag ska känna 
sig ensam. Det vill säga – rektorer ska ha ett stort stöd av förvaltning och rektorer skapar förutsättningar 
för samarbete inom sin personalgrupp. Genom att skapa goda förutsättningar för att utföra sitt arbete 
tillsammans med andras skapas också bättre trivsel. 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

 
Arbetsskador och tillbud Sammanställning 2020 – ur arbetsmiljörapport till Barn och utbildningsnämnden 210611 

 
Vad det gäller tillbud och skada görs åtgärder både förebyggande och när något sker. Skyddsronder 
genomförs och vid dessa identifieras sådant som behöver åtgärdas för tryggare miljö. En del tillbud eller 
skador sker vid konflikter mellan elever. När personal går emellan för att lugna situationen kan de själva bli 
drabbade. En händelse genererade flera anmälningar (se ovan). Ökningen 2020 jämfört med 2019 kan 
bero på ett ökat fokus på arbetsmiljö och att man ska göra anmälningar när något sker vilket sannolikt har 
lett till fler anmälningar. Arbete med att flytta fokus till förebyggande och främjande insatser görs för att 
en skapa lugnar miljö. Insatser av elevhälsan, utbildningar om NPF och strukturer och rutiner kring 
lektioner är något som är prioriterat område att arbeta vidare med från huvudman. Centrala elevhälsan 
arbetar systematisk för ökad kunskap kring detta 

Hot och våld Sammanställning  2020 ur barn och utbildningsnämndens rapport 210611. 

 
 
Det är tre av enheterna som har rapporterat händelser inom hot och våld. På två enheter har 
polisanmälningar gjorts. Av polisanmälningarna har alla utom två handlat om bråk mellan elever, man har 
smällt smällare, försökt att starta brand och hot har uttalats mot andra elever. Hot mot rektor och bitr 
rektor har skett och är polisanmälts. Förebyggande arbete pågår men arbetas vidare med. Många insatser 
för att skapa förutsättningar för elever att hantera konflikter på annat sätt än fysiskt genom arbete med 
värdegrunden, RePuls och Framtidsverkstaden pågår. Utökat samarbete med kultur och fritid är påbörjat 
där fritidsledare finns på Bikupan även på dagtid. 
 
 

Kränkande särbehandling Arbete för en bra arbetsmiljö för samtliga, personal som elever är ett ständigt pågående arbete som följs 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

 
upp systematiskt. Rutiner finns för att utreda om kränkande särbehandling anmäls till arbetsgivaren. Ett 
fåtal kränkningsanmälningar har utretts på skolorna då elever har kränkt lärare. Inga anmälningar kring 
kränkande särbehandling har skett.  

Arbetsbelastning Gällande arbetet för att minska arbetsbelastning har årshjul har tagits fram för rektorer, assistenter och 
undervisande lärare. För lärare handlar det om undervisningsprocesser och lärarnas rutiner. Arbete pågår 
för att skapa stöd i planeringen av arbetet även på förskolan. Arbetsbelastning och planering av arbetstid 
ingår som en del i medarbetarsamtalen. Det görs regelbundna enkätavstämningar gällande 
arbetsbelastningen på enheterna. Rektorer och utbildningschef har kontinuerliga samtal om 
arbetsbelastning och vilka eventuella åtgärder som behöver genomföras.  
 
Rektorernas årshjul ger förutsättningar för att systematisera arbetsuppgifterna och skapa goda 
förutsättningar för genomförande av samtliga områden inom systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Riskbedömningar sker ur hälso- och miljösynpunkt. Under coronapandemin har arbetet skett regelbundet i 
samverkan med skyddsombud. Vid förändringar av organisation ingår risk och konsekvensbedömning som 
ett av underlagen inför förhandling med fackliga representanter. 

Delegationer Omarbetning av delegationsplanen har genomförts och beslutades av Barn och utbildningsnämnden 
210202. Vid samma nämndmöte beslutades rutin för anmälan av delegationsbeslut.  
Samtliga skolenheter har i sin tur delegationsplaner som följs upp på enheten.  
 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Förvaltningschef ansvarar för arbetsmiljöfrågorna inom förvaltningens verksamhetsområde. Med 
hänvisning till Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” 
fördelas uppgifterna i arbetsmiljöarbetet till rektor som chef på varje enhet.  
Samtliga enheter visar på att det finns rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningens 
årshjul fungerar som det stöd som det är tänkt och arbetet utgår ifrån det. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) är en del av det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) och återrapportering sker en 
gång om året. Utöver det finns förvaltningen och personalavdelning behjälpliga i de frågor som uppstår.  
I arbetet med personalens arbetsmiljö, både psykosocial som fysisk genomförs återkommande 
arbetsplatsträffar (APT), lokalt samverkansråd (LSG), arbetslagskonferenser (ALK) där arbetsmiljöfrågor är 
en del av dagordningen. Arbetsmiljön lyfts i medarbetarsamtal. Några enheter följer regelbundet upp den 
upplevda stressen genom korta frågor på gemensamma konferenser på enheten. Vartannat år genomförs 
en stor övergripande medarbetarenkät i hela kommunen men utöver det följer flera enheter upp med 
egna enkäter vid terminsavslutning/läsårsavslutningar.  
 

Skyddsronder Fysiska ronder gällande skyddsrond, brandrond och allergirond genomförs regelbundet. Det skrivs 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

 
protokoll på ronderna. Det finns inte skyddsombud på samtliga enheter och därmed får 
huvudskyddsombud kallas in för att säkerställa att alla perspektiv kommer med i uppföljningen. 
Årsuppföljningarna visar att det finns ett visst utvecklingsbehov av att sammanställa alla underlag och få 
struktur på arbetet. Årsuppföljningen finns med i rektors årshjul och därmed finns stöd för att planera in 
genomförandet. Enskild enhet erbjuds ytterligare stöd. 

Brandskydd Genomförs på samtliga enheter. Ingår i rektors årshjul 
Kemikalieförteckning Finns på samtliga enheter.  
Medarbetarsamtal Samtliga chefer har genomfört medarbetarsamtal och lönesamtal under innevarande avtalsår. Uppföljning 

skedde i mars 2021 samt en ny förfrågan till rektorerna då några samtal hade blivit ombokade av 
medarbetare av olika anledningar. I maj gjordes en ny uppföljning och då var samtalen genomförda. 

Lönesamtal Se ovan. 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

 

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 

 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:   Sjukfrånvaro 
5,06% (viss variation mellan verksamheterna och några långtidssjukskrivna) 

Frisknärvaro 50,7% 
Arbetsskador och tillbud Inga rapporterade 
Hot och våld Inga rapporterade 
Kränkande särbehandling Inga rapporterade 
Arbetsbelastning Varierande mellan verksamheter, hög där frånvaron har varit under längre tid och säsongsbetonad 
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Varierande mellan verksamheter och arbetsförhållandena är mycket olika i förvaltningen 
Delegationer Ja enligt delegationsordning 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Ja från förvaltningschef till närmaste chef 
Skyddsronder Genomförs inom resp enhet samt tillsammans med verksamheter, gemensam i 

kommunhuset 
Brandskydd Varierande mellan verksamheterna 
Kemikalieförteckning Varierande mellan verksamheterna hur berörda man är, årlig uppdatering 
Medarbetarsamtal Genomförs årligen av närmaste chef enligt plan 
Lönesamtal Genomförs årligen av närmaste chef enligt plan 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:  
Diarienummer:  

  

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR AB Lessebohus oktober 2021 

 

Verksamhet:  

 

 

 
 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i %:  7.46 % tom 2021-09-30 

 
Frisknärvaro Har ej tillgång till rapport fn. 

Arbetsskador och tillbud Inget att rapportera 

Hot och våld Inget att rapportera 

Kränkande särbehandling Inget att rapportera 

Arbetsbelastning Hög arbetsbelastning i samband med omorganisation, sjukskrivningar och semesterperiod. 
Frågan bevakas veckovis i samråd med skyddsombud. Läget är under kontroll. 

Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Riskbedömning i samband med Organisationsförändring 1 maj 2021. Kontinuerlig 
veckovis riskbedömning  i samband med Coronapandemin.  

Delegationer Upprättas efter genomförd Arbetsmiljöutbildning i november 2021 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Upprättas efter genomförd Arbetsmiljöutbildning i november 2021  
Skyddsronder Påbörjas efter genomförd Arbetsmiljöutbildning i november 2021 
Brandskydd Ny rutin under framtagande – Del av beslutad Intern Kontrollplan 
Kemikalieförteckning Påbörjad – ej komplett (städ klart) 
Medarbetarsamtal Genomförda 2020/21 
Lönesamtal Genomförda avs.- 2021 
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730



Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:20211013  
Diarienummer:  

 

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR LESSEBO FJÄRRVÄRME AB  

 
Verksamhet: Värmeverken Hovmantorp/ Kosta/ Skruv 

 

 
Verksamhet:  

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:   Sjukfrånvaro 
Mindre än 1 % 

Frisknärvaro Mer än  99 % 
Arbetsskador och tillbud 0 
Hot och våld 0 
Kränkande särbehandling Inget rapporterat 
Arbetsbelastning 0 
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Löpande 
Delegationer Inga dokumenterade delegeringar gjordar 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Inga dokumenterade fördelningar gjorda 
Skyddsronder Skyddsrond inplanerad under kvartal 4 
Brandskydd 1 gång/mån,  
Kemikalieförteckning Finns  
Medarbetarsamtal Löpande 
Lönesamtal Löpande 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum:20211013  
Diarienummer:  

 

 

Verksamhet:  

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:   Sjukfrånvaro 
 

Frisknärvaro  
Arbetsskador och tillbud  
Hot och våld  
Kränkande särbehandling  
Arbetsbelastning  
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt  
Delegationer  
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter  
Skyddsronder  
Brandskydd  
Kemikalieförteckning  
Medarbetarsamtal  
Lönesamtal  

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:   Sjukfrånvaro 
 

Frisknärvaro  
Arbetsskador och tillbud  
Hot och våld  
Kränkande särbehandling  
Arbetsbelastning  
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt  
Delegationer  
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter  
Skyddsronder  
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Brandskydd  
Kemikalieförteckning  
Medarbetarsamtal  
Lönesamtal  

733



Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum: 
Oktober 2021 

 

Diarienummer:  
 

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 

 
Verksamhet: Övergripande verksamhet samt arbetsmiljöansvar för förvaltningschefer 
och VD i helägda kommunala bolag. 

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:   Sjukfrånvaro 
0,9% 
En sjukfrånvaro på 0,9% bör uppmärksammas utifrån att det är ett mycket lågt 
sjukfrånvarotal. En hälsosam sjukfrånvaro ligger mellan 2-4%. Risk finns att medarbetare 
arbetar hemifrån när medarbetaren egentligen är sjuk. 

Frisknärvaro 38% Kvinnor 32,7% Män 51,6% 
Arbetsskador och tillbud Inga anmälda händelser 
Hot och våld Inga anmälda händelser 
Kränkande särbehandling Inga anmälda händelser 
Arbetsbelastning I vissa verksamheter har arbetsbelastningen varit hög under Corona-perioden. 

Arbetsbelastning diskuteras på medarbetarsamtalen. Inga åtgärder är vidtagna. 
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Riskbedömningar är gjorde gällande Coronasituationen samt att ett flertal arbetar på 

distans. 
Delegationer Samtliga är genomgångna under våren 2021 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Samtliga är genomgångna under våren 2021 
Skyddsronder Genomförd 2021-04-16 
Brandskydd Genomförd 2021-04-16 
Kemikalieförteckning Finns inga kemikalier i verksamheten 
Medarbetarsamtal Samtliga 
Lönesamtal Samtlig 
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Återrapportering till kommunstyrelsen 
Datum: 
Oktober 2021 

 

Diarienummer:  
 

 

Verksamhet: Övergripande verksamhet samt arbetsmiljöansvar för förvaltningschefer 
och VD i helägda kommunala bolag. 

  
  

Kontrollområde:   Verksamheten arbetar med kontrollområdet på följande sätt:   
Sjukfrånvaro i %:   Sjukfrånvaro 
0,9% 
En sjukfrånvaro på 0,9% bör uppmärksammas utifrån att det är ett mycket lågt 
sjukfrånvarotal. En hälsosam sjukfrånvaro ligger mellan 2-4%. Risk finns att medarbetare 
arbetar hemifrån när medarbetaren egentligen är sjuk. 

Frisknärvaro 38% Kvinnor 32,7% Män 51,6% 
Arbetsskador och tillbud Inga anmälda händelser 
Hot och våld Inga anmälda händelser 
Kränkande särbehandling Inga anmälda händelser 
Arbetsbelastning I vissa verksamheter har arbetsbelastningen varit hög under Corona-perioden. 

Arbetsbelastning diskuteras på medarbetarsamtalen. Inga åtgärder är vidtagna. 
Riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt Riskbedömningar är gjorde gällande Coronasituationen samt att ett flertal arbetar på 

distans. 
Delegationer Samtliga är genomgångna under våren 2021 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Samtliga är genomgångna under våren 2021 
Skyddsronder Genomförd 2021-04-16 
Brandskydd Genomförd 2021-04-16 
Kemikalieförteckning Finns inga kemikalier i verksamheten 
Medarbetarsamtal Samtliga 
Lönesamtal Samtlig 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-10-28

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Översyn av arvoden och politisk 
organisation 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att:  
 
1. En parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts med en representant 

från varje parti i kommunfullmäktige. 
2. Arbetsgruppens uppdrag är att se över politisk organisation 

och arvoden inför nästa mandatperiod, och presentera förslag 
på eventuella förändringar senast i mars 2022. 

3. Partierna ska anmäla sina respektive representanter till 
kommunledningskontoret innan 30 november 2021. 

4. Utse N.N. som sammankallande. 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium har enligt arbetsordning i uppgift 
att ta initiativ till organisatoriska förändringar inom kommunens 
verksamheter och upprätta förslag till ersättningar och arvoden till 
kommunala förtroendevalda tillsammans med utsedda ledamöter 
från varje invalt parti i kommunfullmäktige. Inför en ny 
mandatperiod vill presidiet därmed initiera en översyn på dessa 
områden.  
 
Under mandatperioden har frågan om arvoden och reseersättning 
behandlats i personalutskottet, vilket bör tas med som underlag för 
den parlamentariska arbetsgruppen. 
 
 

                        Kommunfullmäktiges presidium 
 
Monica Widnemark (S), Anders Jonsäng (C) och Börje 
Erlandsson (M) 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-11-02

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Redovisning av delegationsbeslut 210928-
211102 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen i 
enlighet med kommunallagen och kommunstyrelsens 
delegationsordning.  
 
 
Beslutsunderlag 
Lista delegationsbeslut 210901-211102 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Lista över delegationsbeslut 
 

Period: 2021-09-28 till och med 2021-11-02 

 

Avtal etc.  

Dnr Ärende Delegat  
2021/365 Samverkansavtal konferens, 12 

företag. 
Upphandlingschef 

2021/347 Avtal livsmedel och 
grossistsortiment 

Upphandlingschef 

2021/346 Avtal färskt kött och chark Upphandlingschef 
2021/345 Avtalsförlängning distribution av 

inkontinenshjälpmedel OneMed 
Sverige AB 

Upphandlingschef 

   
   
   
   
   

 

Övrigt 

Dnr Ärende Delegat  
2021.2196 Utlämnande av allmän handling Kommunchef 
2021.2197 Utlämnande av allmän handling Kanslichef 
2021.2198 Utlämnande av allmän handling Kanslichef 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-10-11

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Delgivningar 2021-11-09 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar information till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret redovisar inkomna protokoll, rapporter 
mm för kommunstyrelsen. Denna gång har följande inkommit för 
delgivning 
 

 
 
Samordningsförbundet Värend Protokoll 2021-09-10 
 
Kommunassurans Syd  Info-och nyhetsbrev nr 3  
 
Lönenämnden HUL  Protokoll 2021-10-04 
 
Lessebo fjärrvärme Protokoll 2021-05-27 och 

2021-09-30 
 
RÖK Protokoll 2021-10-13 
 Delårsrapport 2021-08 

inklusive beslut 2021-10-
13 

 Revisorernas utlåtande 
och revisionsrapport 
2021-08 

 
AB Lessebohus  Protokoll 2021-09-21 
 
AB Lessebo Fastigheter  Protokoll 2021-09-21 
 
AB Kyrkebyn 3  Protokoll 2021-09-21 
 
VoB Kronoberg Protokoll 2021-09-27 och 

2021-10-25 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2021-10-11

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Johanna Dennerhed Bengtsson 
Koordinator Kommunledningskontoret 
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 Informations- och 

nyhetsbrev  
    

                         Nr 3, 2021 

 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Göran Olsgatan 1, 211 22 MALMÖ.  
Telefon 0703-576365 – www.ksfab.se – brittmarie@ksfab.se 

Om du inte längre önskar motta våra nyhetsbrev, kan du enkelt avregistrera dig genom att skicka ett mail till  
info@ksfab.se  och meddela det. 

 

 

 

 

Vår personalstyrka växer  
Den 1 september började Erika MacRae hos oss. Hon är jurist och har stor erfarenhet från 
skadehantering inom entreprenad- och ansvarsförsäkring i såväl försäkringsbolag som i 
skaderegleringsbolag. Hos oss kommer Erika ha huvudansvaret för vår skadeorganisation men   
samarbetet med våra skadekonsulter fortsätter.  
 

Tomma byggnader - säkerhetsföreskrift 

De flesta kommuner har byggnader/lokaler som är helt tomma men också byggnader/lokaler som är 
fullt utrustade med där det inte bedrivs kontinuerlig verksamhet. Exempel på sådan lokal kan vara 
säsongsöppna museer eller annan säsongsverksamhet (stängda under större delen av året men 
ändå inte ”tom” byggnad/lokal), krisledningslokal (används vid krislägen och är ofta rikligt utrustade 
med digitala hjälpmedel, övernattningsmöjligheter mm).  Dessa byggnader/lokaler behöver ha tillsyn 
enligt villkorets föreskrift.  
Vi vill påminna om den här föreskriften då vi under året har haft några omfattande skador som inte 
upptäckts i tid eftersom ingen tillsyn hade utförts.  
 
 

 
 

 

Ansvarsförsäkring för drönare 

Vi har tidigare meddelat att alla våra försäkringskunder har möjlighet att ansvarsförsäkra små 
drönare, som inte väger mer än 7 kg, i kommunförsäkringen. Varje kommun kan försäkra upp till tre 
drönare utan premietillägg. Kaskoförsäkring ingår inte. 
Försäkringsbeloppet är 750 000 SDR, vilket ungefär motsvarar 9,1 Mkr. När drönarens 
registreringsnummer är anmält till oss så gäller ansvarsförsäkringen.  

 

Prisbasbeloppet för 2022 

Prisbasbeloppet för år 2022 är fastställt till 48 300 kr. Det innebär att prisbasbeloppet är 700 kronor 
högre år 2022 än för år 2021.  

 

Årets tema  
Kommunassurans tema 2021 – Regelverk i fokus del 2 fortsätter nedan.  
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Det grundläggande syftet med LSO är att: alla människors liv och hälsa samt egendom och miljö ska få 
ett med hänsyn till de lokala förutsättningarna tillfredställande och likvärdig skydd mot olyckor. 

LSO 2 kap 2 § 
 

Ägare eller nyttjanderättshavare till 
byggnader eller andra anläggningar ska i 

skälig omfattning hålla utrustning för 
släckning av brand och för livräddning vid 
brand eller annan olycka och i övrigt vidta 
de åtgärder som behövs för att förebygga 

brand och för att hindra eller begränsa 
skadorna till följd av brand. 

REGELVERK I FOKUS - DEL 2 AV 3 
I årets artikelserie lyfter vi fram några av de viktigaste regelverken att känna till när det kommer 
till förebyggande brandskydd i kommunala verksamheter. Förra artikeln handlade om Plan- och 
bygglagen (PBL) och tillhörande föreskrifter i Boverkets byggregler (BBR) och vad som är viktigt 
att tänka på i samband med ny- och ombyggnation. I denna artikel fokuserar vi på en lag som tar 
vid för att bevaka så att brandskyddet i byggnaden upprätthåller sin funktion över tid - lagen om 
skydd mot olyckor (LSO).  
 

 

SENASTE NYTT 

Från och med 1 januari 2021 trädde vissa 
förändringar i LSO i kraft för att skapa ännu 
bättre förutsättningar att förebygga olyckor 
och minska skadorna till följd av olyckor. Flera 
av ändringarna handlar om att stärka 
räddningstjänsten till att effektivare kunna 
hantera stora och allvarliga olyckor. En 
ändring som dock påverkar 
verksamhetsutövare är att kravet på att 
lämna in en så kallad skriftlig redogörelse av 
brandskyddet till kommunen (i de flesta fall 
till räddningstjänsten) slopats.  
 

Att lämna in en skriftlig redogörelse av 
brandskyddet har varit ett krav för 
verksamheter där konsekvenserna av en 
brand kunde tänkas bli särskilt stora, till 
exempel skolor, vård och omsorg och 
samlingslokaler för fler än 150 personer så 
som lokaler för sport- och fritidsaktiviteter. 
Den skriftliga redogörelsen har varit till för att 
få en grundläggande koll på hur brandskyddet 
är utformat, men man har kommit fram till 
att det inneburit för mycket administrativt 
arbete i jämförelse med nyttan det tillfört och 
därför har kravet nu tagits bort. 
 
 
 
 

 
 

VAD ÄR VIKTIGAST FÖR EN VERKSAMHET 
ATT HÅLLA KOLL PÅ I LSO?  
 
Svaret på frågan är andra kapitlet, andra 
paragrafen som handlar om skyldigheter för 
ägare eller nyttjanderättshavare till 
byggnader eller andra anläggningar. 
 

 
För att förtydliga vad som menas med denna 
lagtext har MSB (myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap) tagit fram 
allmänna råd i en publikation som heter 
SRVFS 2004:3. Här framgår det att för att leva 
upp till lagtexten ovan så ska ett systematiskt 
och kontinuerligt brandskyddsarbete 
bedrivas. I detta ingår att brandskyddet ska 
dokumenteras och dokumentationen ska 
säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder 
vidtas och hålls funktionsdugliga. I detta 
sammanhang är det viktigt att belysa att 
denna dokumentation inte är detsamma som 
den skriftliga redogörelsen av brandskyddet, 
som alltså inte längre är ett krav att upprätta.  
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HUR UPPFYLLER VI LAGEN?  
Dokumentationen som utgör underlaget för 
verksamhetens SBA bör innefatta: 

Det räcker dock inte med att upprätta 
dokumentation. Avgörande är vad som i 
praktiken åstadkoms för att upprätthålla 
brandskyddets funktion över tid. 
Dokumentationen är till för att vara ett 
verktyg som gör arbetet så effektivt som 
möjligt och för att kunna påvisa att arbetet 
utförs. Den dagen räddningstjänsten knackar 
på dörren för att genomföra en tillsyn är det 
dokumentationen som påvisar att ni 
kontinuerligt bedriver ett systematiskt 
brandskyddsarbete och lever upp till kravet i 
LSO.   

 
Ta dock fasta på att all dokumentation i 
första hand är till för er som ett hjälpmedel 
och verktyg för att uppfylla lagens 
andemening. Utan systematik och tydlighet i 
såväl dokumentation som ansvarsfördelning 
blir konsekvensen ofta att nödvändiga 
kontroller missas, att utbildningsbehov och 
medvetenhet bland personal inte finns i den 
utsträckning som kan förväntas. I 
förlängningen kan detta leda till att 
verksamheten inte uppfyller LSO, att 
sannolikheten för uppkomst av brand ökar 
och säkerheten vid en brand påverkas 
negativt. 
 
 
 
 
 

PRAKTISKA TIPS  

För att driva ett effektivt SBA gäller det att 
skapa förutsättningar för ett systematiskt 
arbetssätt. Avslutningsvis kommer här några 
goda råd på vägen för att åstadkomma detta:   
 

➢ Investera tid i att anpassa 
dokumentationen efter just er 
verksamhet och göra den så enkel 
som möjligt att hålla uppdaterad och 
överskådlig.  

➢ Ta fram en årskontrollplan för arbetet 
               där ni sammanställer allt som ska   
               göras under året när, av vem och hur. 
 

 
 

➢ Ansvarsfördelningen i er 
brandskyddsorganisation ska vara så 
tydlig att det inte råder några tvivel 
om vem som gör vad.  

➢ Se till att brister som hittas vid era 
egenkontroller och externa 
provningar åtgärdas och följs upp på 
ett välfungerande sätt.  

➢ Inför en årsrevision där ni synar ert 
SBA i sömmarna. Vad fungerar och 
vad behöver vi ändra på? 

➢ Kika i KSFAB’s publikation 
”Skadeförebyggande arbete – en 
handbok för kommunala 
verksamheter” för flera användbara 
tips kring hur man bedriver ett 
effektivt SBA.  

 
CLIFFHANGER 
Hanterar ni brandfarliga varor, till exempel 
brandfarlig gas som gasol eller brandfarlig 
vätska som aceton eller etanol ska detta 
inkluderas i ert SBA för att säkerställa att 
regelverk som gäller för hantering av 
brandfarliga varor uppfylls. Håll utkik efter 
nästa artikel där vi tar upp det viktigaste att 
hålla reda på i dessa regelverk. 

Beskrivning av brandskyddet i 
byggnaden  

Checklista för egenkontroller  
Plan för externa provningar  

Gränsdragningslista mellan hyresgäst 
och fastighetsägare 

Brandskyddsorganisation  
Utbildning- och övningslogg 

Instruktioner och rutiner för att 
förebygga brand och begränsa skador 

vid brand 
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§ 23 Dnr 2021-000011  

Godkännande av dagordning 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner dagordningen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna dagordningen 

och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.  
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§ 24 Dnr 2021-000012  

Val av justerare 

Lönenämnden HULs beslut 

Välja Lars Altgård (S) som justerare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jonnerby (C) föreslår välja Lars Altgård (S) som justerare.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan välja Lars Altgård (S) som 

justerare och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.  
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§ 25 Dnr 2021-000013  

Delårsbokslut 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner delårsbokslut 2021-08-31 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Att godkänna delårsbokslut 2020-08-31 för Lönenämnden HUL.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan besluta i enighet med 

ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att Lönenämnden HUL 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-09-26 

Delårsbokslut per 2021-08-31 Lönenämnden HUL  

    

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Lönesamverkan HUL 

Ekonomiavdelningen Uppvidinge kommun 

Ekonomiavdelningen Lessebo kommun 

Ekonomiavdelningen Högsby kommun 
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§ 26 Dnr 2021-000014  

Budget 2022 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner budget 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetförslaget visar att kostnaderna ökar med 333 tusen kronor mellan 

åren 2021 och 2022. 

Ökningen beror främst på ökade personalkostnader.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Att godkänna budget 2022 för Lönenämnden HUL.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan besluta i enighet med 

ekonomiavdelningens förslag och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-09-26 

Förslag till budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

Lönesamverkan HUL 

Ekonomiavdelningen Uppvidinge kommun 

Ekonomiavdelningen Lessebo kommun 

Ekonomiavdelningen Högsby kommun    
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§ 27 Dnr 2021-000015  

Delegation av rollen som lönechef 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner delegationen av rollen som lönechef för 

Lönesamverkan HUL.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Delegering av rollen som lönechef för Lönesamverkan HUL, Lönechefen 

Carl Cipranic delegerar utifrån gällande delegationsordning rollen som Tf 

lönechef till Inger Carme Klasson från och med 2021-11-30 till dess att en ny 

lönechef rekryterats till Lönesamverkan HUL. 

   

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Att Lönenämnden HUL godkänner delegationen av rollen som lönechef för 

Lönesamverkan HUL.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna förslaget för 

delegation av rollen som lönechef för Lönesamverkan HUL och finner att 

Lönenämnden HUL beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Delegation av rollen som lönechef 
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Beslutet skickas till 

Lönesamverkan HUL 

Högsby kommun 

Uppvidinge kommun 

Lessebo kommun 

Uppcom AB 

Lessebohus AB 

RÖK (Räddningstjänsten Östra Kronoberg)   
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§ 28 Dnr 2021-000018  

Dataskyddsrutin för Lönenämnden HUL 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner dataskyddsrutinen för Lönesamverkan 

HUL 

 

Sammanfattning av ärendet 

Alla medarbetare inom Lönenämnden HUL vars personuppgifter 

behandlas inom ramen för Lönenämnden HUL i Uppvidinge kommuns 

verksamhet ska vara trygga med hur vi hanterar deras uppgifter.  

Rutinen beskriver på ett övergripande plan hur personuppgifter kan 

behandlas, för vilka syften och på vilket sätt av oss. 

Denna rutin ska säkerställa att vi: 

* följer gällande dataskyddslagstiftning EU 2016/679 

* lagrar och hanterar personuppgifter på ett korrekt och enhetligt sätt 

* kommunicerar tydligt och öppet gällande hur personuppgifter hanteras i 

verksamheten 

* kan tillmötesgå anställdas, elevers och andra intressenters rättigheter 

* skyddar den egna verksamheten mot hot och därmed minimerar 

integritetsrisker 

Riktlinjerna omfattar all behandling av personuppgifter som utförs inom 

Lönenämnden HUL i Uppvidinge kommuns verksamhetsområde. Dessa 

riktlinjer gäller samtliga, oavsett vems personuppgifter som behandlas och 

oavsett sammanhang. Riktlinjerna ska kompletteras med rutiner för 

informationssäkerhet samt andra specifika verksamhetsområden. 

Riktlinjerna ska efterlevas av ledning, anställda och likaså av andra 

personer som arbetar på uppdrag av eller under översyn av Lönenämnden 

HUL i Uppvidinge kommun, exempelvis konsulter eller partners.    
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Att Lönenämnden HUL godkänner dataskyddsrutinen för Lönenämnden 

HUL.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan besluta i enighet med 

lönechefens förslag och finner att nämnden beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Dataskyddsrutin Lönesamverkan HUL  

 

Beslutet skickas till 

Lönesamverkan HUL 

Högsby kommun 

Uppvidinge kommun 

Lessebo kommun   
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§ 29 Dnr 2021-000016  

Hantering av manuella löneunderlag 

Lönenämnden HULs beslut 

 Lönenämnden HUL godkänner förslaget för hantering av manuella 

underlag för Lönesamverkan HUL.    

Sammanfattning av ärendet 

Idag sker en del registrering av närvaro/frånvaro/utlägg/tillägg manuellt 

ute i samverkan, dessa registreringar sker i flera steg som involverar allt 

från medarbetare, administratörer/chefer och i vissa fall även oss på 

Lönesamverkan HUL. Innan underlaget på dessa blanketter kan registreras 

manuellt i Visma måste de vara attesterade, när sedan själva registreringen 

är gjord måste underlaget arkiveras enligt rutin. 

 

Detta är ett tidskrävande och kostsamt arbetssätt som dessutom är en källa 

till felaktiga utbetalningar. Felregistreringar och/eller sent inkomna 

underlag resulterar i att medarbetare inte får ut korrekt lön i rätt tid.  

 

Den nya funktionaliteten i P-mobile ger även ett utökat mobilt chefsstöd 

och en flexibilitet som gör att de enkelt via sin mobil kan utföra 

arbetsmoment som att se och bevilja medarbetarnas önskemål om ledighet, 

inrapporterad avvikande tjänstgöring och andra funktioner som motsvarar 

’Beslut – Samtliga’ i webbgränssnittet och som idag kräver en dator. 

 

Genom att ge samtliga medarbetare tillgång till funktioner i mobilen sparar 

verksamheterna in administrativ tid, dessutom kan vi efterhand plocka bort 

papperslönespecifikationer och sparar då även in kostnaden för dessa. 

 

Då möjlighet till självservice inom ovan områden nu finns tillgänglig för 

samverkan kommer Lönesamverkan HUL från 1/1 2022 inte längre ta emot 

och manuellt registrera in underlag för närvaro/frånvaro/utlägg/tillägg. 

Fortsatt manuell hantering av närvaro/frånvaro/utlägg/tillägg får skötas av 

respektive verksamhet.  
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Räddningstjänsten Östra Kronoberg och Räddningstjänsten i Högsby 

kommun använder systemet Dedalos för denna hantering och omfattas 

därmed inte av beslutet.   

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Att Lönenämnden HUL godkänner lönechefens förslag om Hantering av 

manuella löneunderlag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna lönechefens 

förslag om hantering av manuella löneunderlag för Lönesamverkan HUL 

och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Hantering av manuella löneunderlag. 

 

Beslutet skickas till 

HR - Uppvidinge kommun 

Personalavdelningen - Högsby kommun 

HR - Lessebo kommun 

Lönesamverkan HUL 

Lessebohus AB 

Uppcom AB 

RÖK (Räddningstjänsten Östra Kronoberg)   
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§ 30 Dnr 2021-000017  

Gemensam systemförvaltning och support för Time 
Care 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL återremitterar förslaget från lönechefen för 

Lönesamverkan HUL och socialcheferna för Högsby, Uppvidinge och 

Lessebo kommun om en gemensam systemförvaltning och support för 

Time Care under Lönenämnden och Lönesamverkan HUL. 

Socialcheferna ska säkerställa hur kostnaden ska hanteras i respektive 

kommun innan förslaget tas upp för beslut på nästkommande lönenämnd. 

 

Sammanfattning av ärendet 

För att effektivisera bemanningshanteringen, minska kostnaderna och utöka 

kompetensen i en gemensam systemförvaltning och support för 

bemanningssystemet Time Care för samverkanskommunerna vill 

Lönechefen för Lönesamverkan HUL och Socialcheferna för Högsby, 

Uppvidinge och Lessebo kommun föreslå gemensamma resurser som är 

placerade hos Lönesamverkan HUL. 

Då Lönesamverkan HUL är systemägare av Time Care och den befintliga 

integrationen som finns mellan Visma och Time Care är det naturligt att lön 

och bemanning är under samma tak, detta ger oss möjlighet att säkerställa 

att rätt lön kommer ut i rätt tid längs med hela kedjan. 

 

Vi får snabbare hantering av felsökning och vidareutveckling hos 

verksamheterna vilket ger oss bättre kvalitet och snabbare hantering av fel 

mellan Time Care och Visma Personec P. 

 

Resurserna som behövs kommer från de verksamheter som idag sköter 

dessa uppgifter i samverkanskommunerna. Det innebär att denna lösning 

ger oss möjligheten att nyttja befintlig spetskompetens samtidigt som vi 

håller nere kostnaderna. Kostnaden hålls nere genom att tre kommuner 

delar på kostnaden för två tjänster istället för att varje kommun har en egen 

resurs. Vi ser även till att minska sårbarheten på flera fronter då denna 
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lösning även ger oss möjligheten att kunna stötta upp befintlig 

systemförvaltare för Visma Personec P inom Lönesamverkan HUL. 

 

På sikt är det fördelaktigt om fler av kommunernas och eventuellt bolagens 

verksamheter nyttjar funktionaliteten i Time Care och då finns det ännu fler 

fördelar med att dessa resurser med sin kompetens redan är samlade på ett 

ställe och kan vara behjälpliga med till att implementera Time Care.   

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Att Lönenämnden HUL godkänner förslaget från lönechefen för 

Lönesamverkan HUL och socialcheferna för Högsby, Uppvidinge och 

Lessebo kommun om en gemensam systemförvaltning och support för 

Time Care under Lönenämnden och Lönesamverkan HUL.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna en 

återremittering av förslaget om en gemensam systemförvaltning och 

support för Time Care under Lönesamverkan HUL till Lönechefen och 

Socialcheferna för vidare arbete och finner att Lönenämnden HUL beslutat 

så.  

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag - Budgetkalkyl med två Time Care resurser 

Lönesamverkan HUL 

Tjänsteskrivelse - gemensam systemförvaltning av Time Care  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige Högsby kommun 

Kommunfullmäktige Uppvidinge kommun 

Kommunfullmäktige Lessebo Kommun   
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§ 31 Dnr 2021-000024  

Riskanalys och riskacceptans 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner riskanalysen och lägger en nivå för 

godtagbar riskacceptans på tre (3) på den sjugradiga (7) skalan som gäller 

för Lönesamverkan HUL 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lönechefen har tillsammans med representanter för 

samverkanskommunernas IT organisationer under ledning av Jonas 

Högquist (Informationssäkerhets- och Utvecklingsstrateg) från Högsby 

kommun genomfört en riskanalys kring Visma Personec P och IT riskerna. 

Därefter har Lönechefen tillsammans med medarbetarna på 

Lönesamverkan HUL genomfört en riskanalys ur ett 

verksamhetsperspektiv.  

 

De punkter som finns sammanställda i riskanalysbilagan är ”värderade” 

utifrån sannolikhets och konsekvensperspektiv som bygger på MSB:s 

riktlinjer.  

Riskanalysen bör följas upp och genomföras årligen av verksamheten i 

samband med systemförvaltningsorganisationen.  

Resultatet ska följas upp av Lönenämnden som ska ta ställning till 

godtagbar riskacceptans med hänsyn till verksamhetens riskbedömning. 

Lönenämnden bör även vara delaktig i prioriteringen av åtgärdsplanen så 

att utrymme lämnas i budgeten för att åtgärda de delar som bedöms ligga 

utanför riskacceptansen. 

I samband med genomgången av riskanalysen med Lönenämnden bör även 

internkontrollplanen för Lönesamverkan HUL ses över.    

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lönenämnden HUL godkänner riskanalysen och beslutar nivå för 

godtagbar riskacceptans.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna genomförd 

riskanalys och av nämnden lagd godtagbar nivå (3) för riskacceptans och 

finner att Lönenämnden HUL beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Riskanalys och riskacceptans 

Underlaget - Riskanalys Lönesamverkan HUL 

Beslutet skickas till 

Högsby kommun 

Uppvidinge kommun 

Lessebo kommun 

Lönesamverkan HUL 

Uppcom AB 

Lessebohus AB 

RÖK (Räddningstjänsten Östra Kronoberg)   
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§ 32 Dnr 2021-000019  

Lönechefen informerar 

Lönenämnden HULs beslut 

Lönenämnden HUL godkänner informationen från Lönechefen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

* P-mobile 

* Kommunikation Högsby – Lessebo 

* Kommunikation Högsby 

* Drift genom Högsbynät AB 

* Ny växel för lönesupporten 

* Montico 

* Lessebohus och Lessebo fjärrvärme 

* Utvärdering av utbildningsinsats 

* E-tjänster 

* Kvarvarande timmar och pott från överenskommelsen med Visma 

    

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Att Lönenämnden HUL godkänner informationen från lönechefen.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna informationen 

från lönechefen och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Lönechefen informerar 
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Beslutet skickas till 

Lönesamverkan HUL   
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Förvaltningsberättelse 

 

Inledning 

Redovisning och uppföljning av förbundets verksamhet sammanställs vid tre tillfällen per år, dels fyra och dels 

åtta månaders resultatinformation som delårsrapporter och dels en tredje som särskilt dokument, 

årsredovisning. Samtliga tre föreläggs förbundsdirektionen jämte att revisionen inlämnar skriftlig bedömning 

avseende åttamånadersrapport och årsredovisning. 

 

Syftet med resultatinformationen är att förbundsdirektionen, dess revisorer och medlemskommunerna, 

erhåller information om verksamheten vad gäller kvantitet, kvalitet, personal och ekonomi enligt god 

ekonomisk hushållning. I sammanställningen ingår resultat- och balansräkning jämte underlag till 

periodiseringar. Redovisningen har skett enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning, och  

överensstämmelse med de rekommendationer som utgivits av Rådet för kommunal redovisning. 

 

Delårsrapport 2021-08 bygger på redovisning av vad som utförts, antal och typ av händelser etc. 

 

Uppdraget och styrdokument 

 
Förbundsordningen är det dokument som reglerar uppdraget från medlemskommunerna till 
kommunalförbundet. Förbundsordningen fastställs av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige, 
senast reviderad i april 2021. Enligt ändamålsparagrafen i förbundsordningen är förbundets uppdrag följande: 
 
Kommunalförbundet ska hålla en för Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner gemensam organisation 
för skydd mot olyckor med syfte att ge hjälp till självhjälp samt att rädda plötsligt hotade värden. 
 
Förbundets huvuduppgifter är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta sitt ansvar 
för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor samt att rädda plötsligt hotade värden i form av liv, egendom 
eller miljö. 
 
Förbundets uppgifter framgår närmare i dokumentet ”Ägardirektiv till RÖK” och ”handlingsprogram för 

räddningstjänst”, vilka båda ska beslutas vid varje mandatperiods början. Förbundsdirektionen beslutade om 

handlingsprogram 2020 - 2022 den 26 november 2020.
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Sammanfattande redogörelse 
 
Organisation 
RÖK är en organisation med ca 190 anställda och är i nuläget fördelade på 15 olika brandstationer. 
Organisationen kräver omfattande resurser i form av fordon- och materialhantering, utbildning och övning, 
löneadministration och inte minst, nyrekrytering. Den operativa ledningsorganisationen är utformad och 
anpassad efter nuvarande behov. Planering och implementering av krav om en fungerande och funktionell 
systemledning pågår, i ett länsöverskridande samarbete mellan räddningstjänsterna i Kronoberg, Blekinge, 
norra Kalmar och Jönköpings län. Funktionen startar den 1 januari 2022. 
 

Handlingsprogram 2020 - 2022 
Nytt handlingsprogram presenterades för förbundsdirektionen under oktober 2020 som beslutade om 
densamma den 26 november 2020. Under 2021 skall ett nytt handlingsprogram antas i enlighet med 3 kap. 3 
och 8 §§ i lag (2003:7773) om skydd mot olyckor med ändringar. SFS 2020:882. 
Eventuella ändringar, t.ex. på grund av förändrad riskbild, mål, förmåga eller verksamhet bör leda till en 
revidering av handlingsprogrammet. 
 

Lokaler 
Hyresvärden Lessebo kommun har startat ett omfattande renoveringsarbete på brandstationen i Lessebo. 
Detta sedan en luftanalys genomförd av Anticimex påvisat luft och fuktproblem. Administrationsdelen av 
brandstationen är utflyttad sedan mars och sitter under renoveringsperioden i tillfälligt hyrda lokaler centralt i 
Lessebo. Administrationen planeras att flytta åter till brandstationen till årsskiftet 2022. Utryckningspersonalen 
berörs inte av flytten. 
Under renoveringsarbetet sker även viss anpassning av lokalernas funktionalitet och användning. 
Hyresvärden Uppvidinge kommun har startat en renovering och ombyggnad av brandstationen i Lenhovda. 
Stationen i Lenhovda har behov av anpassning ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det saknas exempelvis omklädning 
och duschutrymmen för kvinnor. 
Hyresvärden Tingsryds kommun har bytt och anpassat oljeavskiljare på brandstationen i Tingsryd. 

 
 
Personal heltid 
Efter en mindre organisationsöversyn genomförd av räddningschef i samverkan med fackliga representanter 
rekryterades två insatsledare under vintern 2020 och våren 2021.  
I januari började en insatsledare med arbetsområde extern utbildning. 
I mars började en insatsledare med arbetsområde intern utbildning/övning. 
Under sommaren slutade en deltidsanställd insatsledare och en heltidsanställd insatsledare med arbetsområde 
driftansvar. Rekrytering av ersättare är genomförd och klar.  
I augusti började en insatsledare med arbetsområde drift & underhåll. 
Månadsskiftet augusti/september började en insatsledare med arbetsområdet 
förebyggande/omvärldsbevakning. 
 

 
 
RIB personal 
Bemanningsproblemen inom deltidsorganisationen är betydande och RÖK har en omsättning av 
deltidspersonal som motsvarar cirka 10-12 % årligen i snitt. Bland de anställda är det fler och fler som har stora 
problem med att upprätthålla sin beredskap. Ett ökande problem är den utpendling som sker dagtid för arbete 
på annan ort och som ökar vid flera av våra orter. Detta innebär att det är extra svårt med beredskap dagtid.  
Den ständigt pågående nyrekryteringen kräver resurser och engagemang från både hel och deltidsanställda. 
För RÖK innebär det att vi årligen nyanställer 15-20 personer till en kostnad av 1,5-2 miljoner. 
Utbildningen för räddningspersonal (GRIB) kräver stort engagemang och stöd från arbetsgivaren.  
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Operativ ledning 
Sedan våren 2019 har funktionen ”inre befäl” bemannats på SOS i Växjö av räddningsbefäl från 
organisationerna i Kronobergs län. Funktionen avslutades den 1 april 2021 då ett större arbete med målbilden 
att ytterligare utveckla en gemensam operativ ledningsförmåga tillsammans med räddningstjänsterna i 
Kronobergs, Blekinge, tre kommuner i norra Kalmar och Jönköpings län tog vid. Förändringsprocessen är i linje 
med vad som sägs i räddningstjänstutredningen (SOU 2018:54) beträffande krav på en fungerande 
systemledning. Samarbetet är en viktig del i arbetet med att skapa en fungerande systemledning. Det kommer 
krävas att räddningstjänster i en region strukturerar och organiserar lokala funktioner, som förstärkt ledning på 
skadeplats samt bakre stöd. Funktionen startar den 1 januari 2022. 
 

 
 
 
 
Tillsyn/tillstånd/remissyttrande 
Antalet tillsyner förhållandevis lågt med anledning av pågående coronapandemi. Planering finns för att 
årsvolymen delvis skall kunna återtas under hösten. Yttrande över remisser och hantering av 
tillståndsansökningar har skett i paritet med inkomna handlingar.  
 
 

Utbildning och information 
Utbildningsverksamheten har återigen startat upp efter en längre tid utan egen instruktörsförmåga inom 

aktuellt område, kopplat till tidigare besparingskrav. Under perioden 1 januari till 31 augusti har vi planlagt och 

stegvis startat upp utbildningsfunktionen. Vi har kontaktat olika förvaltningar inom våra medlemskommuner 

och genomfört kurser med cirka 50 deltagare totalt.  

Detta är en betydligt lägre nivå än den nivå vi normalt vill leverera och är kopplat till en låg återkoppling 

angående utbildningsbehov från medlemskommuner samt pågående pandemi.  

Vid genomförda kurstillfällen har vi valt att begränsa och anpassa antalet kursdeltagare.  

En försvårande faktor för utbildningsverksamheten är renoveringsarbetet på brandstationerna i Lessebo och 

Lenhovda, där lektionssalar under arbetet inte går att använda. 

Perioden har även använts för kompetensutveckling av egen personal gällande Heta Arbeten® och HLR både för 

nyttjande vid intern verksamhet samt vid extern kursverksamhet. Samarbete med Uppvidinge lärcenter 

inleddes under våren där vi bistår med kompetensutbildningar och instruktörer inom främst Heta Arbeten®.  

Ett samarbete där vi ser en stor potential i framtiden. 

Ser en ökning av utbildningsförfrågningar inför hösten 2021 och planerar för ett normaliserat 2022. 

 
 
Investeringar  
Under våren driftsattes ett nytt större servicefordon, som servicetekniker använder i det dagliga arbetet med 

service, underhåll och transporter runt om i förbundet. Servicefordonet ersatte ett äldre fordon. 

 

Samtliga räddningschefer i samverkande 

organisationer ingår i styrgrupp för gemensam 

ledningsförmåga. 

Vakthavande räddningschef, och vakthavande 

befäl kommer ha placering på ledningscentral i 

Jönköping. 

Regional Insatsledare (RIL) är en gemensam 

förmåga för Kronobergs län, där samtliga 

räddningstjänster i Kronobergs län deltar, i syfte 

att öka ledningsförmåga på skadeplats. 

Insatsledare/styrkeledare och brandmän fungerar 

likt tidigare. Respektive organisation ansvarar för 

den grundläggande förmågan. 
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Budgetavräkning, drift       

       

 Budget 2021 2021-08 Avvik %-förbr Red 2020 Progn 2021 

       

Verksamhetens intäkter -1 915 -1 231 -684 64,3% -1 787 -1 915 

       

Direktion och Ledning m.m. 9 942 5 713 4 229 57,5% 10 522 9 442 

Beredskap, utbildning 22 560 14 000 8 560 62,1% 20 991 22 060 

Lokaler 4 362 2 903 1 459 66,6% 4 476 4 362 

Drift & underhåll fordon, utrustn 3 664 3 007 657 82,1% 4 108 3 664 

Avskrivningar 3 940 2 375 1 565 60,3% 3 927 3 940 

       

Summa 42 553 26 767 15 786 62,9% 42 237 41 553 

       

Kommunbidrag -42 683 -28 707 -13 976 67,3% -44 474 -42 683 

Finansiella poster 130 175 -45 134,6% 637 130 

       

Totalt 0 -1 765 1 765   -1 600 -1 000 

 

 

 

Budgetavräkning, investering         

  Budget 2021-12 Redov 2021-08 Avvik.    Utfall 2020-12 

Släck/räddningsbil                1 000     0                       1 000                2 155  

FiP och transportfordon                500         476                 24                   754   

10 årsinventarier                   450                       0                       450                   212  

5 årsinventarier  350                    46                       304                   142  

Totalt                2 300                    522                     1 778                    3 263     

 
 

Kommentarer till resultatet: 
Anledningen till delårsrapportens positiva resultat beror främst på lägre personalkostnader som förklaras enligt 
nedan:  
 

- Ett antal vakanser har tillsatts under året som var budgeterade hela året.  
- Kostnaden för övningar är ca 400 tkr lägre än föregående år och anledningen till det är färre övningar 

på grund av rådande covidläge.  
- Återanställning av åtta styck deltidsbrandmän har varit möjlig vilket besparat en hel del pengar som 

avsatts för utbildning. 
 
 
Även årets avskrivningar ligger under budget (242 tkr) på grund av uteblivna/senarelagda investeringar på 
grund av rådande coronaläge. 
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Verksamhet 
 

Händelser 
Från den 1 januari fram tills den 31 augusti sticker några händelser ut. Inom några få dagar i mars inkommer 

två brand i byggnad i Åseda. En av fastigheterna går inte att rädda, även om ett större räddningsarbete 

genomfördes. Vid den andra branden gick det betydligt bättre och fastigheten blev delvis skadad. En lastbil 

med explosiva varor kör av vägen och välter i diket strax utanför Urshult under juni och det innebar att Väg 120 

är avstängd hela dagen. Under juni skickar RÖK och övriga räddningstjänster i Kronobergs län, samt 

kringliggande län personal till en omfattande skogsbrand i Mönsterås kommun. Älghult samhälle drabbas den 3 

juli av ett omfattande regnoväder som leder till att stora delar av samhället översvämmas. Tillsammans med 

Uppvidinge kommun startas ett omfattande räddningsarbete som pågår fram till morgonen den 4 juli. 

Väderrelaterade händelser ökar i omfattning och kräver ofta stora kostsamma insatser och resurser från 

räddningstjänsten.    

 

Intern utbildning och övning 
Det är fortsatt bra progression i anmälningarna till Grib-utbildningarna. Från årsskiftet och tills den 31 augusti 

har vi anmält sex kollegor som skall gå något av de olika utbildningsstegen. Ytterligare tre nyanställda anmäls i 

närtid. Då vi ser att behovet av rekrytering kommer fortgå, finns planer att göra en förstudie på huruvida det 

skulle vara lönsamt att bedriva delar av utbildningen i egen regi.  

Att ha egna instruktörer är dessutom kompetenshöjande både på individ och organisationsnivå. 

Förutsättningen för detta är att ha endast ett övningsfält som anpassas och utvecklas.  

Detta är kopplat till kostnader, men innebär också betydande besparingar i form av kursavgifter.  

Ett upprustat övningsfält skulle också betyda bättre möjligheter både för ordinarie övningsverksamhet så väl 

som extern utbildning. 

Övningsverksamheten har till viss del förmågebaserade och skräddarsydda övningsscheman implementerats 
och det har mottagits väl av personalen. Likaså effektivisering av varm rökövning och HLR-repetition. Nya 
instruktörer i HLR har utbildats under augusti och finns nu tillgängliga i verksamheten både för internt och 
externt bruk. Implementering av ny beslutsmodell, med anledning av enhetligt ledningssystem vid årsskiftet 
sker i olika steg under hösten och genomsyrar övningsschemat på alla stationer, både praktiskt och teoretiskt.  
 
Covid-19 har krävt mycket anpassning av övningsverksamheten. Personalen har fått ta del av övningsmaterial 
digitalt samt övat i mindre grupper än normalt och det har fungerat tillfredsställande.  
 
En treårsplan för ordinarie övningsverksamhet är framtagen. Den är bland annat baserad på statistik från det 
kommande handlingsprogrammet. 
 

 

Drift/underhåll fordon och utrustning 
Årets första åtta månader har varit en förhållandevis lugn larmperiod vilket innebär begränsat slitage på fordon 

och utrustning. Tyvärr har vi haft en del skador på fordon och som inneburit ökade kostnader för reparationer. 

En större reparation på höjdenheten i Åseda är genomförd kopplat till en uppkommen skada samt att fordonet 

är ålderstiget och slitet. En inventering av förbundets motorsprutor är gjord och den ”nyaste” är cirka 25 år 

gammal. Gällande samband och utalarmering pågår fortlöpande underhåll och förbättringar.  
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Händelser/utryckningsstatistik 
Antal utryckningar per station perioden 1/1 – 31/8 årligen 2019 - 2021. 

 
Station / År Antal larm  

2021 

Antal larm  

2020 

Antal larm 

2019 

Lessebo 78 54 55 

Hovmantorp 31 33 46 

Kosta 31 28 25 

Skruv 8 11 8 

Norrhult 21 28 46 

Åseda 50 35 59 

Alstermo 29 25 39 

Lenhovda 29 32 47 

Tingsryd 83 63 83 

Linneryd 11 5 16 

Rävemåla 21 20 25 

Konga 3 10 10 

Ryd 45 38 54 

Urshult 21 19 16 

Väckelsång 16 15 12 

Totalt 474 416 541 

 
Antal utryckningar fördelade på händelsetyp perioden 1/1 – 31/8 årligen 2019 - 2021 

 
Olyckstyp 2021 2020 2019 

Blanka 3 2 6 

Annan brand 1 4 10 

Annan hjälp till ambulans 4 2 5 

Annan händelse utan risk för skada 11 6 5 

Annan nödställd person 2 2 1 

Annan olycka/tillbud 5 11 7 

Annan vattenskada 2 5 3 

Annat sjukvårdslarm (2) 16 13 31 

Annat uppdrag  6 13 11 

Automatlarm utan brandtillbud (1) 76 64 57 

Begränsat läckage drivmedel/olja 6 11 11 

Brand fordon/fartyg 15 7 14 

Brand avfall/återvinning 4 4 5 

Brand i byggnad 40 36 40 

Brand i skog eller mark  26 27 41 

Drunkning/tillbud 1 4 1 

Hisslarm 0 1 0 

Hjärtstoppslarm (2) 21 22 34 

Läckage från vattenledning 0 1 0 

Nödställt djur 1 1 3 

Självmord/försök 1 1 1 

Trafikolycka 77 56 93 

Utsläpp farligt ämne 1 1 0 

Översvämning dagvatten/avlopp 2 1 2 

Totalt 321 301      381   
1) Ca. 125 objekt är anslutna till SOS Alarm AB.  
2) Utförs enligt avtal med Region Kronoberg fr.o.m. 2009, nytt avtal fr.o.m. april 2016.  
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Lokaler 

 
Arbete med renoveringar och förbättringsåtgärder i Lessebo och Lenhovda pågår. 

- Lessebostationen har haft fukt och luktproblem inbyggt i väggarna. Flera i personalen har 

   tidigare uppvisar symtom på allergi, huvudvärk samt problem vid övernattning i jour-rum. 

   Hyresvärden Lessebo kommun har kraftfullt tagit sig an problemet och genomför en 

   omfattande renovering. Under renoveringsarbetet sker även viss anpassning av lokalernas funktionalitet,  

   användning och att optimera lokalutnyttjandet. Renoveringen kommer innebära en viss hyreshöjning. 

- För Lenhovda handlar det om omdisposition av ytor, en allmän uppfräschning av befintliga utrymmen. 

   Samt tillskapande av skilda toalett-/och duschutrymmen. 

   Renoveringen kommer innebära en viss hyreshöjning. I samband med renoveringen sägs hyresavtal för del av 

   lokalen upp, då vi i framtiden inte har behov av denna yta.  

- I Hovmantorp behöver portarna bytas ut. Ålder och slitage gör att funktion inte längre är 

  tillfredsställande samt det är risk för att portar havererar och att de inte går att öppna. 

 

Lokalfrågorna är tidsödande och tar mycket tid att hantera. Till viss del för att hyresvärdarna, varav alla utom 

två är kommunala, inte har avsatt tillräckliga medel som medger att utföra åtgärder. Räddningstjänstens behov 

behöver prioriteras gentemot andra verksamheter och behandlas inom sedvanliga budgetprocesser.

 

 

 

Förebyggande brandskydd, tillsyn och tillståndshantering 

 

Utförd åtgärd/aktivitet Antal 2021–08 Utförd åtgärd/aktivitet Antal 2021–08 

Tillsyn enligt LSO/LBE 
 

6 Tillstånd brandfarlig vara  3 

Yttrande socialnämnd  3 Tillstånd explosiv vara  5 

Yttrande byggnadsnämnd  8 Sakkunnigutlåtande på 
begäran av 
förundersökningsledare 

 
 

 
8 

Yttrande 
polismyndigheten 

 11 

 

 

 

Tillsyn/tillstånd/remissyttrande  
  
Antalet genomförda tillsyner är fortsatt förhållandevis begränsade i antal med anledning av pågående 
pandemi. Det finns en förplanering för att öka antalet tillsyner under hösten om samhällssituationen tillåter. 
Yttrande gällande remisser och hantering av tillståndsansökningar har stadigt ökat, vilket bedöms vara det 
förbättrade pandemiläget. Störst ökning sker inom offentliga tillställningar såsom marknader, parkfester och 
bilträffar.  Sedan halvårsskiftet så ställs betydligt hårdare krav på företag och enskilda som bedriver verksamhet 
med explosiv vara. Det innebär ett omfattade arbete då befintliga såväl som nya tillstånd skall prövas 
igen.  Under året så har det pågått ett remissförfarande i syfte att ta fram nya förskrifter 
gällande tillsynsverksamhet.  
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Sotning och brandskyddskontroll 

 
Inom Uppvidinge sotningsdistrikt utförs brandskyddskontroller sedan juni 2018 av skorstensfejartekniker 

anställd av förbundet. Rengöring/sotning av entreprenör, Växjö sot AB.  

Inom Tingsryds och Lessebo sotningsdistrikt utförs både kontroller och rengöring av entreprenör, Växjö sot AB 

med bifirma Tingsryds Sotningsdistrikt respektive Lessebo Sotning och Ventilation AB. 

Antalet kontroller utförda av förbundets kontrollant uppgår till cirka 806 st och ligger helt i linje med 

årsplaneringen. 

 

Fortfarande utgör ”tillträdesanordningar till tak och skorsten en stor andel av protokollförda anmärkningar. 

”Förbindelsekanal” och ”eldstadsplan” är andra frekventa anmärkningarna. 

 

 
 

Resultaträkning Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

 
 

Delår Not Redovisn. Redovisn. Budget Utfall 

Tkr   2021-08 2020-08 2021 2020 

            

Verksamhetens intäkter 1 1 259 1 130 1 277 1 786 

Verksamhetens kostnader 2 -25 757 -26 586 -27 018 -40 618 

Avskrivningar   -2 375 -2 617 -2 627 -3 927 

            

Verksamhetens nettokostnader   -26 873 -28 074 -28 368 -42 759 

            

Kommunbidrag 3 28 707 28 455 28 455 44 474 

            

Verksamhetens resultat   1 834 382 87 1 715 

            

Finansiella kostnader 4 -69 -80 -87 -115 

            

Resultat före extraordinära poster   1 765 302 0 1 600 

            

Extraordinära poster   0 0 0 0 

            

Årets resultat  5,9,13  1 765 302 0 1 600 
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Balansräkning Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Tkr Not 2021-08   2020-12 

TILLGÅNGAR         

          

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR         

Materiella anläggningstillgångar         

Maskiner och inventarier 6      21 408           23 261     

Summa anläggningstillgångar        21 408           23 261     

          

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR         
Kortfristiga fordringar 7          1 156       2 919     

Kassa och bank 8            3 674                    -       

Summa omsättningstillgångar           4 830             2 919     

          

SUMMA TILLGÅNGAR        26 238           26 180     

          

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER         

          

EGET KAPITAL         

Ingående eget kapital   846       -        754     

Årets resultat            1 765                   1 600     

Summa eget kapital 9 2 611             846     

          

AVSÄTTNINGAR         

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser        39                 39     

Summa avsättningar 10 39                  39     

          

SKULDER         

Långfristiga skulder 11      14 650           14 650     

Kortfristiga skulder 12 8 938           10 645     

Summa skulder        23 588           25 295     

          

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR         

OCH SKULDER        26 238           26 180     
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Kassaflödesanalys Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

 

  Not 2021-08   2020-12 
          

Årets Resultat   1 765   1 600 

Justering för ej likviditetspåverkande poster         

Av- och nedskrivningar   2 375   3 927 

Avsättningar   0   -29 

Förändring av rörelsekapital         

Förändring kortfristiga fordringar (- ökn/+ minsk)   1 763   -947 

Förändring kortfristiga skulder     (- minsk/+ ökn)   -1 707   -787 
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN  4 196   3 764 

          

Nettoinvesteringar   -522   -3 264 
MEDEL FRÅN 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN   -522   -3 264 

          

Amortering av skuld   0   -500 

Nyupptagna lån   0   0 
MEDEL FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   0   -500 

          

ÅRETS KASSAFLÖDE   0   0 

Likvida medel vid årets början   0   0 

          

Likvida medel vid årets slut   3 674   0 
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Noter Resultaträkning  Räddningstjänsten Östra Kronoberg, tkr 

  

       2021-08   2020-08 

Not 1   Verksamhetens intäkter           

             

Förrättnings-granskningsavgifter (brandsyn mm)   297   306 

Taxor och avgifter      445   368 

Utryckn. ers felaktiga larm     311   245 

Bidrag MSB      13   38 

Övriga bidrag      0   6 

Försäljning av verksamhet     43   10 

Försäljning av överbliven mtrl     122   141 

Övriga intäkter     28  0 

Summa verksamhetens intäkter     1 259   1 130 

             

Not 2  Verksamhetens kostnader           

             

Bidrag och transfereringar     3   21 

Köp av verksamhet      1 222   863 
Personalkostnader inkl sociala 
avgifter     17 671   17 488 

Pensionskostnader      137   1 158 

Hyror, fastighetsservice o entreprenader    2 824   3 237 

Övriga material och tjänster     3 900   3 816 

Summa verksamhetens kostnader     25 757   26 583 

Jämförelsestörande kostnader     0   0 

             

Verksamhetens nettokostnader     26 873   28 074 

             

Not 3  Medlemsbidrag            

             

Lessebo kommun      7 530   7 446 

Uppvidinge kommun      10 431   10 347 

Tingsryds kommun      10 746   10 662 

             

Summa       28 707   28 455 
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2021-08   

 
2020-08 

          

             

Not 4 Finansiella kostnader           

             

Ränta på checkräkningskredit/ lån     69   80 

Betalningsomkostnader      0   0 

Övriga räntekostnader      0   0 

Ränta pensionsavsättning           

             

Summa       69   80 

             

             
Not 5  Kassaflöde från den 
löpande           

 verksamheten            

             

Årets resultat      1 765   302 

Justering för av- och nedskrivningar     2 375   2 617 

Justering för gjorda avsättningar     0   1 094 

Medel från verksamheten för förändring          

av rörelsekapital      4 140   4 013 

             
Ökn./Minskn. av kortfristiga 
fordringar     1 763   2 845 

Ökn./Minskn. av kortfristiga skulder     -1 707   -2 076 

Ökn./Minskn. förråd och varulager           

             

Summa       4 196   4 781 
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Noter Balansräkning  Räddningstjänsten Östra Kronoberg, tkr 

       

Not  6  Maskiner och inventarier        2021-08   2020-12 

Fordon /maskiner 15 år               

Ing. anskaffningsvärde         37 990   35 825 

Årets investering           0   2 165 
Investeringsbidrag           0   0 

Försäljning/utrangeringar         0   0 

Utgående anskaffn.värde         37 990   37 990 

                    

Ing ack. avskrivningar         -22 113   -20 041 

Försäljning/utrangeringar         0   0 

Årets avskrivningar         -1 361   -2 072 

Utgående ack. avskrivningar       -23 474   -22 113 

                    

Bokfört värde           14 516   15 877 

                    

Fordon /maskiner 10 år               

Ing. anskaffningsvärde         13 595   12 561 

Årets investering           476   1 034 

Investeringsbidrag           0   0 

Försäljning/utrangeringar         0   0 

Utgående anskaffn.värde         14 071   13 595 

                    

Ing ack. avskrivningar         -7 733   -6 848 

Försäljning/utrangeringar         0   0 

Årets avskrivningar         -615   -885 

Utgående ack. avskrivningar       -8 348   -7 733 

                    

Bokfört värde           5 723   5 862 

                    

                    

Fordon /maskiner 5 år               

Ing. anskaffningsvärde         5 860   5 787 

Årets investering           46   73 

Försäljning/utrangering         0   0 

Utgående anskaffn.värde         5 906   5 860 

                    

Ing. ack. avskrivningar         -4 338   -3 361 

Försäljning/utrangering         0   0 

Årets avskrivningar         -399   -977 

Utgående ack. avskrivningar       -4 737   -4 338 

                    

Bokfört värde           1 169   1 522 
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Summa bokfört värde         21 408   23 261 

                    

Not 7  Kortfristiga fordringar       2021-08   2020-12 

                    

Kundfordringar           276   183 

Kundfordringar, medlemskommuner       49   287 

Fordringar hos staten         0   0 

Mervärdeskattefordran         134   325 

Interimsfordringar           697   2 124 

Fordringar medlemskommuner       0   0 

Övriga fordringar           0   0 

                    

Summa             1 156   2 919 

                    

                    

Not 8  Kassa och bank               

                    

Kassa, postgiro, bank         3 674   0 

                    

Summa             3 674   0 

                    

                    

Not 9  Eget kapital               

                    

Ingående eget kapital         846   -754 

Årets resultat           1 765   1 600 

Underskottstäckning         0   0 

                    

Summa             2 611   846 

                    

                    

Not 10  Andra avsättningar             

Övriga avsättningar, efterlevande pension     39   39 

                    

Summa             39   39 

                    

                    

Not 11  Långfristiga skulder             

                    

Kreditinstitut           14 650   15 150 

Nyupplåning                        0   0 

Amortering nästa år                      0   -500 

                    

Summa             14 650   14 650 

                    

796



17 
 

                    

                    

                    

                    

Not 12  Kortfristiga skulder       2021-08   2020-12 

                    

Leverantörsskulder         569   1 216 

Leverantörsskulder, medlemskommuner     77   413 

Anställdas skatter           674   585 

Arbetsgivaravgifter         664   590 

Inkomstförskott/utgiftsrester mm       6 652   3 297 

Amorteringar, låneskuld, kortfr. del       250   500 

Kortfristig skuld, medlemskommuner                     0                     0 

Nyttjad del av checkräkningskredit på 8 mkr     0   3 759 

Övrigt             53   284 

                    

Summa             8 938   10 645 

                    

                    

                    

                    

Not 13  Avstämning av balanskravet           

                    

Årets resultat enl. resultaträkningen       1 765   1 600 

Avgår:              0   0 

Synnerliga skäl enl. KL 8 kap. 5§:             

Tillägg: 
Täckning underskott ur eget 
kapital       0   0 

Tillägg: 
Underskottstäckning 
medlemskommuner       0   0 

varav Lessebo 0               

varav Uppvidinge 0               

varav Tingsryd 0               

Justerat resultat           1 765   1 600 
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Förbundets revisorer  Oktober 2021 
 
 
Till  
Kommunfullmäktige i 
Lessebo 
Tingsryd 
Uppvidinge, samt 
Direktionen  

           
     

Utlåtande avseende delårsrapport 2021 
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som di-
rektionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. 
 
Förbundets revisorer har översiktligt granskat Räddningstjänstförbundet Östra Kronobergs 
delårsrapport per den 31 augusti. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och in-
riktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad 
revisionsrapport som utarbetats av PwC. 
  
 
Revisorerna bedömer att: 
 

▪ delårsrapporten delvis uppfyller kraven enligt lag och god redovisningssed vad gäller 
anpassning av förvaltningsberättelse samt driftredovisningen,  
 

▪ utifrån förbundets prognos kommer balanskravet att uppfyllas år 2021 och det kvar-
står inga negativa balanskravsresultat att återställa från tidigare år, 

 
▪ det görs inte någon uppföljning i delårsrapporten av det finansiella målet om att följa 

den beslutade budgeten för år 2021. 
 

▪ det saknas en redovisning av huruvida verksamhetsmålen för god ekonomisk hus-
hållning kommer att uppnås per 31 december, vilket krävs enligt kommunallagen.  
 

 
 
 
 
 
 
Benny Jarhall   Kerstin Petersson   Örjan Davoust 
Av Uppvidinge kommun Av Tingsryds kommun  Av Lessebo kommun 
utsedd revisor   utsedd revisor    utsedd revisor 
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Granskning av

delårsrapport 2021
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Mattias Johansson

Caroline Liljebjörn

Stina Björnram

Revisionsrapport
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Delvis
Grundat på vår översiktliga granskning har det
kommit fram några omständigheter som ger
oss anledning att anse att delårsrapporten per
2021-08-31  endast delvis är upprättad i
enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Semesterlöneskulden
är inte omräknad sedan årsskiftet. Det
kvarstår anpassning till rekommendationerna
R14 drift- och investeringsredovisning samt
R15 förvaltningsberättelse.

Bedömningen i delårsrapporten är att
balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Ej bedömt

Vi kan inte göra någon bedömning av
måluppfyllelsen eftersom det inte görs någon
uppföljning av ägardirektivets mål i
delårsrapporten för år 2021.

1
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Inledning
Bakgrund

Fullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla minst en delårsrapport per år. I
samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma
resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som
revisorerna ska lämna till fullmäktige i medlemskommunerna.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de fastställda målen för god ekonomisk
hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

● Kommunallag (KL)
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport

Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,

● Förvaltningsberättelsens innehåll,

● Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
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revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2021-10-07. Fullmäktige i
Lessebo behandlar delårsrapporten 2021-10-25, fullmäktige i Tingsryd behandlar
delårsrapporten 2021-11-08  och fullmäktige i Uppvidinge behandlar delårsrapporten
2021-10-26.

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och controller.
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Granskningsresultat

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti, vilket
överensstämmer med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.1

Resultatet för perioden uppgår till 1 765 tkr (2020-08-31: 302 tkr).

Direktionen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid (två månader efter
delårsrapportens slut) till förbundets revisorer och till kommunfullmäktige i Lessebo,
Tingsryd och Uppvidinge kommuner.2

I delårsrapporten per 2021-08-31 kvarstår anpassning till LKBR och RKR R 15
avseende förvaltningsberättelsens omfattning och struktur.

Det finns en redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som
fastställts för den löpande verksamheten. Det prognostiserade resultatet uppgår till 1000
tkr vilket är 1 000 tkr än budgeterat.

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån resultatet per 2021-08-31 lämnas. I och
med resultatet per 2021-08-31, men även enligt årets prognostiserade resultat förväntas
förbundet redovisa en ekonomi i balans för år 2021. Det finns inga negativa
balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning och noter. Räkenskaperna
omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med rekommendationen.

Vid granskning av periodens resultat- och balansräkning har följande noterats:

● Förändringen av semesterlöneskulden har inte bokförts under 2021. Enligt god
redovisningssed ska semesterlöneskulden baseras på intjänade och uttagna dagar
per 31 augusti.

Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det kommit fram några omständigheter som
ger oss anledning att anse att delårsrapporten per 2021-08-31 endast delvis är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Semesterlöneskulden är inte omräknad sedan årsskiftet. Det kvarstår anpassning till
rekommendationerna R14 drift- och investeringsredovisning samt R15
förvaltningsberättelse.

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

2 KL kap 11 § 16 st 2
1 LKBR kap 12 § 1
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God ekonomisk hushållning

Iakttagelser
Mål

I ägardirektivet finns två verksamhetsmål och ett finansiellt mål.

Det finansiella målet innebär att förbundet ska följa beslutad budget för verksamheten.

Verksamhetsmålen består av följande:

1. Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och
olyckshanterande åtgärder om olyckor – som kan innebära räddningsinsats – ska
kontinuerligt öka. Som en följd av detta ska också trygghetskänslan öka hos var och
en som bor och vistas i någon av medlemskommunerna.

2. Responstiden (ankomsttiden) ska följa en angiven kurva som visar den
godtagbara tiden för räddningsinsats (i minuter) i förhållande till andelen
utryckningar (i %).

Målen följs inte upp i delårsrapporten.

Förbundets vision och övergripande mål framgår av förbundets handlingsprogram år
2019-2022 . Enligt delårsrapporten förväntas förbundsdirektionen besluta om nytt3

handlingsprogram under år 2021.

Bedömning
Vi kan inte göra någon bedömning av måluppfyllelsen eftersom det inte görs någon
uppföljning av ägardirektivets mål i delårsrapporten för år 2021.

3 Dir § 44/2020-11-26
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Rekommendationer
Vi rekommenderar direktionen att:

● anpassa förvaltningsberättelsen samt driftredovisningen i delårsrapport och
årsredovisning till lagen om kommunal bokföring och redovisning samt
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

● följa upp mål som beslutats i ägardirektiv och handlingsmål i delårsrapport och
årsredovisning i enlighet med kommunallagen och lagen om kommunal bokföring
och redovisning.

2021-10-15

Mattias Johansson Caroline Liljebjörn
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Räddningstjänstförbundet Östra Kronoberg enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av god
revisionssed. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.

7

  2021-10-15 08:38:47 UTCSignerat 2282983 8 / 9Oneflow ID Sida818



Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS JOHANSSON

Mattias Johansson

Uppdragsledare

2021-10-15 08:38:47 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Caroline Liljebjörn

Caroline Liljebjörn

Granskningsansvarig

2021-10-15 08:17:40 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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PROTOKOLL, VoB Kronoberg 

 
 

Direktionens sammanträde 3/2021 
 

 
 
 
 
Tid: Måndagen den 27 september 2021 klockan 17.00-18.00  
Plats: Videomöte via ”Teams”. 
 
 
  
Beslutande:   

Oliver Rosengren (M) Växjö  
Magnus Carlberg (S) Tingsryd     
Sebastian Ohlsson (S) Alvesta     
Sven Jansson (C) Markaryd 
Lars-Erik Hammarström (S) Uppvidinge 
Marie Rosenqvist (M) Älmhult 

 
 
 
  

 
Övriga deltagare:  

Niels Elvhammar, sekreterare/VD 
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Ärende: 
 

1 § 
Ordföranden för mötet, Oliver Rosengren, hälsar välkommen och förklarar 
sammanträdet öppnat. 
 
 
2 § 
Till justeringsman, utöver ordföranden, väljs Sebastian Ohlsson.  
 
 
3 § 
Direktionen diskuterar frågan om eventuell policy för vinstutdelning inom VoB Syd.  
 
Direktionen beslutar att frågan åter skall tas upp vid kommande sammanträde den 
25/10 2021. Framarbetat förslag till vinstudelningspolicy skall inför mötet sändas ut 
till direktionen som underlag för vidare diskussion och beslut.   
 
 
4 § 
VD presenterar förslag till budget/plan för 2022–2024 samt arbetsmiljöplan för 
2021.  
 
Direktionen beslutar att rekommendera budgetsammanträdet den 25 oktober att 
acceptera det utsända budgetförslaget och arbetsmiljöplan. 
 
 
5 § 
VD informerar om aktuellt läge inom VoB Syd AB och preliminärt tertialbokslut för 
bolaget, januari – augusti 2021.  
 
Under perioden har Spira-Skyddat HVB avvecklats pga. låg efterfrågan. 
 
Resultatet per den 31 augusti är ett underskott om ca – 3,5 miljoner kronor. 
Beläggningen har sammantaget varit mycket låg, 52 % att jämföra med budgeterade 
72 %. Intäkterna är därmed också avsevärt lägre än budget, cirka – 16,5 miljoner 
kronor. Besparingar, framför allt avseende personalkostnader, bidrar till att 
begränsa underskottet. 
 
Bolagets ledning och styrelse följer utvecklingen noggrant. Ytterligare åtgärder för 
att anpassa verksamhetens utbud till efterfrågan kan bli aktuella. 
 
 
Direktionen beslutar notera informationen till protokollet. 
 

   Sammanträdet  
öppnas 

 
 
 
Justering  
 

 
 
Vinstutdelningspolicy
för VoB Syd  

 
 
 
 
 
 
Budget 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Information om VoB 
Syd 
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6 §  
Nästa möte i direktionen hålls den 25 oktober, kl 17.00, via Teams. 
 
 
7 § 
Sammanträdet avslutas.  
 

 
 
Nästa sammanträde 
 
 
 
Avslutning 
 

 
 
 
Niels Elvhammar 
Sekreterare 
 
 
 
Justerande: 
 
 
        Oliver Rosengren 

Ordförande 
 
Sebastian Ohlsson 
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PROTOKOLL, VoB Kronoberg 

 
 

Direktionens sammanträde 4/2021 
 

 
 
 
 
Tid: Måndag den 25 oktober 2021 kl 17.00 
Plats: Videomöte via ”Teams” 
 
 
 
  
Beslutande:   

Oliver Rosengren (M) Växjö  
Magnus Carlberg (S) Tingsryd     
Sebastian Ohlsson (S) Alvesta  
Marie Rosenqvist (M) Älmhult  
Lars-Erik Hammarström (S) Uppvidinge 
Sven Jansson (C) Markaryd     
 
 
 
  

 
Övriga deltagare:  

Carl Geijer, lekmannarevisor 
Niels Elvhammar, sekreterare/VD 
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Ärende: 
 

1 § 
Ordföranden för mötet, Oliver Rosengren, hälsar välkommen och förklarar 
sammanträdet öppnat. 
 
 
2 § 
Till justeringsman, utöver ordföranden, väljs Sven Jansson. 
 
 
3 § 
Direktionen beslutar att godkänna förslaget till budget och arbetsmiljöplan för 
2022 och plan t o m 2024 och därmed fastställa avgifter och kommunernas 
ersättning för familjerådgivningen, som Kommunalförbundet VoB Kronoberg driver 
på uppdrag från medlemskommunerna.  
 
 
4 § 
VD presenterar tertialbokslut för perioden januari-augusti 2021 i enlighet med 
utsänt material. Periodens rörelseresultat för VoB Kronoberg är 127 tkr. 
 
VD informerar även kortfattat om tertialbokslutet för VoB Syd AB. VoB Syd 
redovisar per den 31/8 ett underskott om – 3 955 tkr. 
 
Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet samt att godkänna 
tertialrapporten för VoB Kronoberg. 
 
 
5 § 
Direktionen diskuterar förslaget till vinstutdelningspolicy för VoB Syd AB. 
 
Direktionen beslutar att till årsstämman för VoB Syd föreslå att 
vinstutdelningspolicy för VoB Syd, i enlighet med utsänt förslag, skall antas och gälla 
från och med verksamhetsåret 2022. 
 
Oliver Rosengren och Marie Rosenquist anmäler avvikande mening och reserverar 
sig mot beslutet, till förmån för att genomföra den utdelning som enhälligt 
beslutades i mars 2020 och som i april återigen beslutades att genomföras, men 
senareläggas på grund av pandemin. 
 
 

   Sammanträdet  
öppnas 

 
 
 
Justering  
 
 

 
Budget (Offentlig del 
av sammanträdet) 
 
 
 
 
 
Tertialbokslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinstutdelningspolicy 
VoB Syd  
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6 § 
Direktionen beslutar om följande mötestider under 2022: 
 
Tisdag 3/5 kl 17.00 Bokslut 
Måndag 26/9 kl 17.00 Budgetberedning  
Måndag 24/10 kl 17.00 Tertial 2 och Budgetmöte, offentligt möte 
 
 
7 § 
Nästa möte hålls den 3 maj 2022, kl. 17.00. 
 
 
8 § 
Sammanträdet avslutas.  
 

Sammanträdestider 
2022 
 
 
 
 
 
 
Nästa sammanträde 
 
 
 
Avslutning 
 

 

 

 
 
 
 
Niels Elvhammar 
Sekreterare 
 
 
 
Justerande: 
 
 
 
        Oliver Rosengren 

Ordförande 
 
Sven Jansson  
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§ 23 Dnr 2021-000011  


Godkännande av dagordning 


Lönenämnden HULs beslut 


Lönenämnden HUL godkänner dagordningen.  


Beslutsgång 


Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna dagordningen 


och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.  
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§ 24 Dnr 2021-000012  


Val av justerare 


Lönenämnden HULs beslut 


Välja Lars Altgård (S) som justerare.  


Förslag till beslut på sammanträdet 


Mikael Jonnerby (C) föreslår välja Lars Altgård (S) som justerare.  


Beslutsgång 


Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan välja Lars Altgård (S) som 


justerare och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.  
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§ 25 Dnr 2021-000013  


Delårsbokslut 


Lönenämnden HULs beslut 


Lönenämnden HUL godkänner delårsbokslut 2021-08-31 


 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Att godkänna delårsbokslut 2020-08-31 för Lönenämnden HUL.  


Beslutsgång 


Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan besluta i enighet med 


ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att Lönenämnden HUL 


beslutat så.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2021-09-26 


Delårsbokslut per 2021-08-31 Lönenämnden HUL  


    


 


Beslutet skickas till 


Kommunstyrelsen 


Lönesamverkan HUL 


Ekonomiavdelningen Uppvidinge kommun 


Ekonomiavdelningen Lessebo kommun 


Ekonomiavdelningen Högsby kommun 
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§ 26 Dnr 2021-000014  


Budget 2022 


Lönenämnden HULs beslut 


Lönenämnden HUL godkänner budget 2022 


 


Sammanfattning av ärendet 


Budgetförslaget visar att kostnaderna ökar med 333 tusen kronor mellan 


åren 2021 och 2022. 


Ökningen beror främst på ökade personalkostnader.  


 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Att godkänna budget 2022 för Lönenämnden HUL.  


Beslutsgång 


Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan besluta i enighet med 


ekonomiavdelningens förslag och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse 2021-09-26 


Förslag till budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024  


 


Beslutet skickas till 


Kommunstyrelsen  


Lönesamverkan HUL 


Ekonomiavdelningen Uppvidinge kommun 


Ekonomiavdelningen Lessebo kommun 


Ekonomiavdelningen Högsby kommun    
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§ 27 Dnr 2021-000015  


Delegation av rollen som lönechef 


Lönenämnden HULs beslut 


Lönenämnden HUL godkänner delegationen av rollen som lönechef för 


Lönesamverkan HUL.   


 


Sammanfattning av ärendet 


Delegering av rollen som lönechef för Lönesamverkan HUL, Lönechefen 


Carl Cipranic delegerar utifrån gällande delegationsordning rollen som Tf 


lönechef till Inger Carme Klasson från och med 2021-11-30 till dess att en ny 


lönechef rekryterats till Lönesamverkan HUL. 


   


 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Att Lönenämnden HUL godkänner delegationen av rollen som lönechef för 


Lönesamverkan HUL.  


Beslutsgång 


Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna förslaget för 


delegation av rollen som lönechef för Lönesamverkan HUL och finner att 


Lönenämnden HUL beslutat så.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse – Delegation av rollen som lönechef 
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Beslutet skickas till 


Lönesamverkan HUL 


Högsby kommun 


Uppvidinge kommun 


Lessebo kommun 


Uppcom AB 


Lessebohus AB 


RÖK (Räddningstjänsten Östra Kronoberg)   
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§ 28 Dnr 2021-000018  


Dataskyddsrutin för Lönenämnden HUL 


Lönenämnden HULs beslut 


Lönenämnden HUL godkänner dataskyddsrutinen för Lönesamverkan 


HUL 


 


Sammanfattning av ärendet 


Alla medarbetare inom Lönenämnden HUL vars personuppgifter 


behandlas inom ramen för Lönenämnden HUL i Uppvidinge kommuns 


verksamhet ska vara trygga med hur vi hanterar deras uppgifter.  


Rutinen beskriver på ett övergripande plan hur personuppgifter kan 


behandlas, för vilka syften och på vilket sätt av oss. 


Denna rutin ska säkerställa att vi: 


* följer gällande dataskyddslagstiftning EU 2016/679 


* lagrar och hanterar personuppgifter på ett korrekt och enhetligt sätt 


* kommunicerar tydligt och öppet gällande hur personuppgifter hanteras i 


verksamheten 


* kan tillmötesgå anställdas, elevers och andra intressenters rättigheter 


* skyddar den egna verksamheten mot hot och därmed minimerar 


integritetsrisker 


Riktlinjerna omfattar all behandling av personuppgifter som utförs inom 


Lönenämnden HUL i Uppvidinge kommuns verksamhetsområde. Dessa 


riktlinjer gäller samtliga, oavsett vems personuppgifter som behandlas och 


oavsett sammanhang. Riktlinjerna ska kompletteras med rutiner för 


informationssäkerhet samt andra specifika verksamhetsområden. 


Riktlinjerna ska efterlevas av ledning, anställda och likaså av andra 


personer som arbetar på uppdrag av eller under översyn av Lönenämnden 


HUL i Uppvidinge kommun, exempelvis konsulter eller partners.    
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Förslag till beslut på sammanträdet 


Att Lönenämnden HUL godkänner dataskyddsrutinen för Lönenämnden 


HUL.  


Beslutsgång 


Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan besluta i enighet med 


lönechefens förslag och finner att nämnden beslutat så.  


Beslutsunderlag 


Dataskyddsrutin Lönesamverkan HUL  


 


Beslutet skickas till 


Lönesamverkan HUL 


Högsby kommun 


Uppvidinge kommun 


Lessebo kommun   
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§ 29 Dnr 2021-000016  


Hantering av manuella löneunderlag 


Lönenämnden HULs beslut 


 Lönenämnden HUL godkänner förslaget för hantering av manuella 


underlag för Lönesamverkan HUL.    


Sammanfattning av ärendet 


Idag sker en del registrering av närvaro/frånvaro/utlägg/tillägg manuellt 


ute i samverkan, dessa registreringar sker i flera steg som involverar allt 


från medarbetare, administratörer/chefer och i vissa fall även oss på 


Lönesamverkan HUL. Innan underlaget på dessa blanketter kan registreras 


manuellt i Visma måste de vara attesterade, när sedan själva registreringen 


är gjord måste underlaget arkiveras enligt rutin. 


 


Detta är ett tidskrävande och kostsamt arbetssätt som dessutom är en källa 


till felaktiga utbetalningar. Felregistreringar och/eller sent inkomna 


underlag resulterar i att medarbetare inte får ut korrekt lön i rätt tid.  


 


Den nya funktionaliteten i P-mobile ger även ett utökat mobilt chefsstöd 


och en flexibilitet som gör att de enkelt via sin mobil kan utföra 


arbetsmoment som att se och bevilja medarbetarnas önskemål om ledighet, 


inrapporterad avvikande tjänstgöring och andra funktioner som motsvarar 


’Beslut – Samtliga’ i webbgränssnittet och som idag kräver en dator. 


 


Genom att ge samtliga medarbetare tillgång till funktioner i mobilen sparar 


verksamheterna in administrativ tid, dessutom kan vi efterhand plocka bort 


papperslönespecifikationer och sparar då även in kostnaden för dessa. 


 


Då möjlighet till självservice inom ovan områden nu finns tillgänglig för 


samverkan kommer Lönesamverkan HUL från 1/1 2022 inte längre ta emot 


och manuellt registrera in underlag för närvaro/frånvaro/utlägg/tillägg. 


Fortsatt manuell hantering av närvaro/frånvaro/utlägg/tillägg får skötas av 


respektive verksamhet.  
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Räddningstjänsten Östra Kronoberg och Räddningstjänsten i Högsby 


kommun använder systemet Dedalos för denna hantering och omfattas 


därmed inte av beslutet.   


 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Att Lönenämnden HUL godkänner lönechefens förslag om Hantering av 


manuella löneunderlag.  


Beslutsgång 


Ordföranden frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna lönechefens 


förslag om hantering av manuella löneunderlag för Lönesamverkan HUL 


och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse – Hantering av manuella löneunderlag. 


 


Beslutet skickas till 


HR - Uppvidinge kommun 


Personalavdelningen - Högsby kommun 


HR - Lessebo kommun 


Lönesamverkan HUL 


Lessebohus AB 


Uppcom AB 


RÖK (Räddningstjänsten Östra Kronoberg)   
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§ 30 Dnr 2021-000017  


Gemensam systemförvaltning och support för Time 
Care 


Lönenämnden HULs beslut 


Lönenämnden HUL återremitterar förslaget från lönechefen för 


Lönesamverkan HUL och socialcheferna för Högsby, Uppvidinge och 


Lessebo kommun om en gemensam systemförvaltning och support för 


Time Care under Lönenämnden och Lönesamverkan HUL. 


Socialcheferna ska säkerställa hur kostnaden ska hanteras i respektive 


kommun innan förslaget tas upp för beslut på nästkommande lönenämnd. 


 


Sammanfattning av ärendet 


För att effektivisera bemanningshanteringen, minska kostnaderna och utöka 


kompetensen i en gemensam systemförvaltning och support för 


bemanningssystemet Time Care för samverkanskommunerna vill 


Lönechefen för Lönesamverkan HUL och Socialcheferna för Högsby, 


Uppvidinge och Lessebo kommun föreslå gemensamma resurser som är 


placerade hos Lönesamverkan HUL. 


Då Lönesamverkan HUL är systemägare av Time Care och den befintliga 


integrationen som finns mellan Visma och Time Care är det naturligt att lön 


och bemanning är under samma tak, detta ger oss möjlighet att säkerställa 


att rätt lön kommer ut i rätt tid längs med hela kedjan. 


 


Vi får snabbare hantering av felsökning och vidareutveckling hos 


verksamheterna vilket ger oss bättre kvalitet och snabbare hantering av fel 


mellan Time Care och Visma Personec P. 


 


Resurserna som behövs kommer från de verksamheter som idag sköter 


dessa uppgifter i samverkanskommunerna. Det innebär att denna lösning 


ger oss möjligheten att nyttja befintlig spetskompetens samtidigt som vi 


håller nere kostnaderna. Kostnaden hålls nere genom att tre kommuner 


delar på kostnaden för två tjänster istället för att varje kommun har en egen 


resurs. Vi ser även till att minska sårbarheten på flera fronter då denna 
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lösning även ger oss möjligheten att kunna stötta upp befintlig 


systemförvaltare för Visma Personec P inom Lönesamverkan HUL. 


 


På sikt är det fördelaktigt om fler av kommunernas och eventuellt bolagens 


verksamheter nyttjar funktionaliteten i Time Care och då finns det ännu fler 


fördelar med att dessa resurser med sin kompetens redan är samlade på ett 


ställe och kan vara behjälpliga med till att implementera Time Care.   


 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Att Lönenämnden HUL godkänner förslaget från lönechefen för 


Lönesamverkan HUL och socialcheferna för Högsby, Uppvidinge och 


Lessebo kommun om en gemensam systemförvaltning och support för 


Time Care under Lönenämnden och Lönesamverkan HUL.  


Beslutsgång 


Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna en 


återremittering av förslaget om en gemensam systemförvaltning och 


support för Time Care under Lönesamverkan HUL till Lönechefen och 


Socialcheferna för vidare arbete och finner att Lönenämnden HUL beslutat 


så.  


Beslutsunderlag 


Beslutsunderlag - Budgetkalkyl med två Time Care resurser 


Lönesamverkan HUL 


Tjänsteskrivelse - gemensam systemförvaltning av Time Care  


Beslutet skickas till 


Kommunfullmäktige Högsby kommun 


Kommunfullmäktige Uppvidinge kommun 


Kommunfullmäktige Lessebo Kommun   
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§ 31 Dnr 2021-000024  


Riskanalys och riskacceptans 


Lönenämnden HULs beslut 


Lönenämnden HUL godkänner riskanalysen och lägger en nivå för 


godtagbar riskacceptans på tre (3) på den sjugradiga (7) skalan som gäller 


för Lönesamverkan HUL 


 


Sammanfattning av ärendet 


Lönechefen har tillsammans med representanter för 


samverkanskommunernas IT organisationer under ledning av Jonas 


Högquist (Informationssäkerhets- och Utvecklingsstrateg) från Högsby 


kommun genomfört en riskanalys kring Visma Personec P och IT riskerna. 


Därefter har Lönechefen tillsammans med medarbetarna på 


Lönesamverkan HUL genomfört en riskanalys ur ett 


verksamhetsperspektiv.  


 


De punkter som finns sammanställda i riskanalysbilagan är ”värderade” 


utifrån sannolikhets och konsekvensperspektiv som bygger på MSB:s 


riktlinjer.  


Riskanalysen bör följas upp och genomföras årligen av verksamheten i 


samband med systemförvaltningsorganisationen.  


Resultatet ska följas upp av Lönenämnden som ska ta ställning till 


godtagbar riskacceptans med hänsyn till verksamhetens riskbedömning. 


Lönenämnden bör även vara delaktig i prioriteringen av åtgärdsplanen så 


att utrymme lämnas i budgeten för att åtgärda de delar som bedöms ligga 


utanför riskacceptansen. 


I samband med genomgången av riskanalysen med Lönenämnden bör även 


internkontrollplanen för Lönesamverkan HUL ses över.    


 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Lönenämnden HUL godkänner riskanalysen och beslutar nivå för 


godtagbar riskacceptans.  
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Beslutsgång 


Ordförande frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna genomförd 


riskanalys och av nämnden lagd godtagbar nivå (3) för riskacceptans och 


finner att Lönenämnden HUL beslutat så.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse – Riskanalys och riskacceptans 


Underlaget - Riskanalys Lönesamverkan HUL 


Beslutet skickas till 


Högsby kommun 


Uppvidinge kommun 


Lessebo kommun 


Lönesamverkan HUL 


Uppcom AB 


Lessebohus AB 


RÖK (Räddningstjänsten Östra Kronoberg)   
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§ 32 Dnr 2021-000019  


Lönechefen informerar 


Lönenämnden HULs beslut 


Lönenämnden HUL godkänner informationen från Lönechefen. 


 


Sammanfattning av ärendet 


 


* P-mobile 


* Kommunikation Högsby – Lessebo 


* Kommunikation Högsby 


* Drift genom Högsbynät AB 


* Ny växel för lönesupporten 


* Montico 


* Lessebohus och Lessebo fjärrvärme 


* Utvärdering av utbildningsinsats 


* E-tjänster 


* Kvarvarande timmar och pott från överenskommelsen med Visma 


    


 


Förslag till beslut på sammanträdet 


Att Lönenämnden HUL godkänner informationen från lönechefen.  


Beslutsgång 


Ordföranden frågar om Lönenämnden HUL kan godkänna informationen 


från lönechefen och finner att Lönenämnden HUL beslutat så.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse – Lönechefen informerar 
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Beslutet skickas till 


Lönesamverkan HUL   
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SDO for Kerstin Petersson (5107132):
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SDO for Ã�rjan Davoust (5107165):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2282805/ee11c8abb81f6e57e3f6eaa166d8f237134906dd/?asset=verification.pdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-10-1508:16:51
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare, Caroline Liljebjörn på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-10-1508:17:13
                    Caroline Liljebjörn på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-10-1508:17:40
                    Caroline Liljebjörn på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-10-1508:38:26
                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-10-1508:38:47
                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-10-1508:38:47
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Mattias Johansson (5107316):
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SDO for Caroline Liljebjörn (5107329):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2282983/e8a25b07968174f2eeeb49eae9339e62d45fb482/?asset=verification.pdf

		2021-09-28T09:54:45+0200
	TESignature0_niels.elvhammar@vob.se_
	Niels Elvhammar
E-mail: niels.elvhammar@vob.se
Role: VD
Verified by Mobile BankID
Signature id: 56737a7f-abdf-4e38-976c-ea6f18a87ffd
BankID transactionId: 2991f0ca-426d-42e3-a2df-46067303753a


		2021-09-28T16:07:38+0200
	TESignature1_sebastian.olsson@alvesta.se_
	Sebastian Olsson
E-mail: sebastian.olsson@alvesta.se
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
Signature id: 4c0f2b74-024f-4290-b554-59ed7f11b20f
BankID transactionId: bdc64220-d730-49a7-81d3-daaa617dd995


		2021-10-08T11:59:50+0200
	TESignature2_oliver.rosengren@vaxjo.se_
	Oliver Rosengren
E-mail: oliver.rosengren@vaxjo.se
Role: Kommunalråd
Verified by Mobile BankID
Signature id: 5b72ef41-ae85-40b0-841b-4db51ed8b88a
BankID transactionId: 1e2b0ba7-d886-4248-b352-20e31d6f1672


		2021-10-26T17:49:04+0200
	TESignature0_niels.elvhammar@vob.se_
	Niels Elvhammar
E-mail: niels.elvhammar@vob.se
Role: VD
Verified by Mobile BankID
Signature id: 3987603a-64c9-4f2f-af7e-f33e683fd09f
BankID transactionId: 80408d28-9193-450f-8fbd-2da4542dbbab


		2021-10-27T21:31:25+0200
	TESignature1_sven.jansson@markaryd.se_
	sven jansson
E-mail: sven.jansson@markaryd.se
Verified by Mobile BankID
Signature id: 119b7084-478a-4347-a99e-c9b2660c01db
BankID transactionId: b832ed0c-301c-4766-8a40-dc7d3452e6da


		2021-10-28T10:43:50+0200
	TESignature2_oliver.rosengren@vaxjo.se_
	Oliver Rosengren
E-mail: oliver.rosengren@vaxjo.se
Role: Kommunalråd
Verified by Mobile BankID
Signature id: 43e8cdf8-14eb-4ce3-8792-2496056af5c7
BankID transactionId: 7fa96954-b307-4bba-b22e-0515e897da2c




