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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-10 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 2 Dnr 2022/9-1.5.3 
 

Uppföljning av intern kontroll 2022 för 
kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att  
1. Uppföljningen av intern kontrollplan 2022 är genomförd. 
2. Uppdra till kommunchef att redovisa genomförda åtgärder senast 
2023-04-11. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fastställer årligen internkontrollplan, för 2022 
gjordes detta 2022-03-15. Uppföljning har skett genom de 
kontrollmoment som fastställdes i planen, där flera delar av 
förvaltningen genomfört kontroller. Resultat och underlag har lagts in 
i det system som införskaffats för att arbeta med intern kontroll och 
det samlade resultatet för uppföljningen presenteras i en rapport som 
produceras av systemet.  
 
Uppföljningen innehåller avvikelser inom flera av kontrollmomenten, 
och åtgärder föreslås enligt följande: 
 
Risk Åtgärd 
Bristande samverkan med aktörer 
inom arbetsmarknadsområdet 

Framtagande av rutin 

Bristande eller felaktig 
diarieföring och gallring 

Ingen åtgärd. Fungerande 
rutiner med få avvikelser. 

Brister i informationssäkerhet Fortsatt arbete med 
informationssäkerhet 
centralt, inklusive 
framtagande av rutiner för 
alla system. 

Brister i leverantörsrutinen Information till chefer om 
attest av egna fakturor 

Löneskulder Utbildning till chefer om 
kostnadskontroll 

Inköp utanför avtal/felaktig 
direktupphandling 

Upphandling i enlighet med 
plan. 
 
Fortsatt månatlig uppföljning. 

Otillräcklig kunskap om 
offentlighet och sekretess 

Erbjuda utbildning till 
medarbetare 
 

Personalbrist pga sjukfrånvaro Ingen åtgärd. Brister 
konstateras men kan endast 
lösas genom annan 
dimensionering. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-10 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av genomförd uppföljning av internkontrollplan, 
utdrag ur system 2021-12-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3



Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-12-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning av intern kontroll 2022  
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att  
1. Uppföljningen av intern kontrollplan 2022 är genomförd. 
2. Uppdra till kommunchef att redovisa genomförda åtgärder 
senast 2023-04-11. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fastställer årligen internkontrollplan, för 2022 
gjordes detta 2022-03-15. Uppföljning har skett genom de 
kontrollmoment som fastställdes i planen, där flera delar av 
förvaltningen genomfört kontroller. Resultat och underlag har 
lagts in i det system som införskaffats för att arbeta med intern 
kontroll och det samlade resultatet för uppföljningen presenteras i 
en rapport som produceras av systemet.  
 
Uppföljningen innehåller avvikelser inom flera av 
kontrollmomenten, och åtgärder föreslås enligt följande: 
 
Risk Åtgärd 
Bristande samverkan med aktörer 
inom arbetsmarknadsområdet 

Framtagande av rutin 

Bristande eller felaktig 
diarieföring och gallring 

Ingen åtgärd. Fungerande 
rutiner med få avvikelser. 

Brister i informationssäkerhet Fortsatt arbete med 
informationssäkerhet 
centralt, inklusive 
framtagande av rutiner för 
alla system. 

Brister i leverantörsrutinen Information till chefer om 
attest av egna fakturor 

Löneskulder Utbildning till chefer om 
kostnadskontroll 

Inköp utanför avtal/felaktig 
direktupphandling 

Upphandling i enlighet med 
plan. 
 
Fortsatt månatlig uppföljning. 

Otillräcklig kunskap om 
offentlighet och sekretess 

Erbjuda utbildning till 
medarbetare 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-12-23 

 

 

Personalbrist pga sjukfrånvaro Ingen åtgärd. Brister 
konstateras men kan endast 
lösas genom annan 
dimensionering. 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av genomförd uppföljning av internkontrollplan, 
utdrag ur system 2021-12-07 
Internkontrollplan 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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Rapport uttagen 2022-12-23

Aktiv internkontrollplan Lessebo kommun 2022

Risker Huvudprocess Delprocess Kategori Avdelning AVR Status RV Kontroller

Bristande samverkan med aktörer inom a Verksamhetsprocess Ej definierad delprocess Omvärldsrisk Kommunstyrelsen 2022-12-13 Avvaktande 12 2

Beskrivning: Utfall: Åtgärd: Kontroller Avvikelserapport
1

Förbättringsförslag
-Har vi samma utbud som andra kommuner och Arbete påbörjats och flera möten Fortsatt uppföljning av att rutinen •  Antal samverkansmöte

blir vår samverkan så att vi arbetar ut hållits men rutin är ännu ej tas fram och genomförs. •  Rutin för samverkan framtagen
personer åt dem? De får i dagsläget all framtagen.
ersättning och vi anställer. Likaså hur
kontakt med näringslivet ska gå till, får
vi många aktörer bör det samverkas runt
praktikplatser och annat så inte alla
ringer och tjatar på företagen.

Brister eller felaktig diarieföring oc Stödprocess Ej definierad delprocess Legal risk Kommunstyrelsen Klar 9 2

Beskrivning: Utfall: Åtgärd: Kontroller Avvikelserapport
-

Förbättringsförslag
-Risk att information behandlas på ett Stickprov visar i stort sett inga - •  Stickprov diarieföring

felaktigt sätt som gör att det ej bevaras avvikelser, goda rutiner finns. •  Kontroll närarkiv
för framtiden. Lagar följs ej. 

Brister i informationssäkerhet Stödprocess Ej definierad delprocess Person- /egendomsskada Kommunstyrelsen Varningar 12 3

Beskrivning: Utfall: Åtgärd: Kontroller Avvikelserapport
-

Förbättringsförslag
-Sammanslagning av olika risker, t.ex. Få avvikelser vid kontroll av Fortsatt arbete på övergripande nivå •  Stickprov behörigheter verksamhetssystem

dataintrång, personuppgiftsincidenter, behörigheter men rutiner/instruktioner enligt plan. •  Antal personuppgiftsincidenter
röjande av lösenord, fel behörigheter etc. behöver fortsatt utvecklas. •  Rutiner/instruktioner

Brister i leverantörsrutinen Betalningsprocess Ej definierad delprocess Finansiell risk Kommunstyrelsen Varningar 9 1

Beskrivning: Utfall: Åtgärd: Kontroller Avvikelserapport
-

Förbättringsförslag
-"Risk att det finns kostnader som inte Fakturor betalas oftast i tid och Ytterligare utbildning av chefer och •  Stickprov på attest och fakturor

konteras på ett korrekt sätt. Risk att konteras rätt enligt stickprov. Dock rutiner för egna fakturor.
leverantörsfakturor inte betalas i tid. sker fortsatt attest av egna fakturor
Risk för jäv vid betalning av egna vilket strider mot reglementet.
kostnader. Risk för fel moms vid inköp och
leverantörsfakturor. Risk att betalning
inte går till rätt leverantör." 

Felaktig direktupphandling Inköpsprocessen Ej definierad delprocess Ej definierad kategori Kommunstyrelsen Avvaktande 9 2

Beskrivning: Utfall: Åtgärd: Kontroller Avvikelserapport
-

Förbättringsförslag
-Risk att direktupphandlingar inte görs De flesta inköp i stickprovet har Upphandlingar enligt plan. Uppföljning •  Stickprov på avtal i Evolution

Rapportsida 1 / 2
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Rapport uttagen 2022-12-23

Risker Huvudprocess Delprocess Kategori Avdelning AVR Status RV Kontroller

enligt gällande lagkrav. Risk att lagkrav avtal, där det saknas har Inyett. •  Stickprov på fakturor
inte är kända i organisationen. Risk att de upphandlingsavdelningen redan
direktupphandlingar som sker inte redovisas identifierat dessa och har dem i plan
så att de är kända i organisationen. Risk framåt. Goda rutiner för uppföljning
att vi inte har rätt resurser. av avtalstrohet, som fortsatt ligger

något lägre än målet.

Inköp utanför avtal Inköpsprocessen Ej definierad delprocess Legal risk Kommunstyrelsen Avvaktande 9 3

Beskrivning: Utfall: Åtgärd: Kontroller Avvikelserapport
-

Förbättringsförslag
-Risk att inköp inte sker enligt de avtal De flesta inköp i stickprovet har Upphandlingar enligt plan. Uppföljning •  Avtalstrohet

som kommunen har tecknat. Risk att samtliga avtal, där det saknas har Inyett. •  Stickprov på avtal inlagda i Evoluton
avtal inte finns samlade och därmed inte är upphandlingsavdelningen redan •  Stickprov på fakturor
kända i organisationen. Risk att avtal inte identifierat dessa och har dem i plan
sägs upp, omförhandlas eller förlängs i framåt. Goda rutiner för uppföljning
tid. Risk att vi inte har rätt resurser. av avtalstrohet, som fortsatt ligger

något lägre än målet.

Löneskulder Stödprocess Ej definierad delprocess Finansiell risk Kommunstyrelsen Varningar 9 2

Beskrivning: Utfall: Åtgärd: Kontroller Avvikelserapport
-

Förbättringsförslag
-Risk att vi inte har en förankrad process Fortsatt löneskulder som kunde ha Utbildning för chefer •  Uppföljning av löneskuld

eller resurser att hantera processen från undvikits vid kontroll innan •  Stickprov kostnadskontroll
anställning - lön- avslut på ett korrekt lönekörning. Färre än hälften av
sätt. Risk att sjukfrånvaro, tjänstledighet cheferna attesterar trots rutin.
mm inte rapporteras in. 

Otillräcklig kunskap om offentlighet o Stödprocess Ej definierad delprocess Legal risk Kommunstyrelsen Avvaktande 9 2

Beskrivning: Utfall: Åtgärd: Kontroller Avvikelserapport
-

Förbättringsförslag
-Risk att det inte finns kunskap i Relativt goda kunskaper i Fortsatt erbjuda utbildningar och •  Enkät

organisationen angående förvaltningen som utvecklats efter genomgång av rutiner. •  Stickprov sekretessbelagda ärenden
offentlighetsprincipen och sekretess- föregående år.
lagstiftningen och därmed felaktig
hantering. 

Personalbrist pga sjukfrånvaro Verksamhetsprocess Ej definierad delprocess Verksamhetsrisk Kommunstyrelsen Varningar 9 2

Beskrivning: Utfall: Åtgärd: Kontroller Avvikelserapport
-

Förbättringsförslag
-Förvaltningen har funktioner som är Några verksamheter har haft stor - •  Uppföljning sjukfrånvaro

samhällsviktiga, t.ex. måltidsverksamhet påverkan under året då personal •  Enkät personalbrist
men även funktioner med endast en eller få saknats.
personer, där längre sjukfrånvaro får
konsekvenser för verksamheten.

Rapportsida 2 / 2
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-10 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 3 Dnr 2022/128-1.2.6 
 

Uppdrag att ta fram en lokal 
livsmedelstrategi 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef att ta fram förslag på en 
lokal livsmedelsstrategi med tillhörande handlingsplan. 

 
Ärendebeskrivning 
Angelica Karlsson (C) och Anders Jonsäng (C) lämnade under 2022 
in en motion där de föreslår att Lessebo kommun utformar en lokal 
livsmedelsstrategi med tillhörande handlingsplan. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-21 att bifalla motionen.  
 
Arbete behöver därmed påbörjas för att ta fram ett förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-23 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-21 § 123 
Motion inkommen 2022-03-30 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-12-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdrag att ta fram lokal livsmedelsstrategi 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef att ta fram förslag på 
en lokal livsmedelsstrategi med tillhörande handlingsplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Angelica Karlsson (C) och Anders Jonsäng (C) lämnade under 
2022 in en motion där de föreslår att Lessebo kommun utformar 
en lokal livsmedelsstrategi med tillhörande handlingsplan. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-21 att bifalla motionen.  
 
Arbete behöver därmed påbörjas för att ta fram ett förslag.  
 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-21 § 123 
Motion inkommen 2022-03-30 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchef 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2022-11-21 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 123 Dnr 2022/128-1.2.6 
 

Svar på motion om lokal 
livsmedelsstrategi 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Angelica Karlsson (C) och Anders Jonsäng (C) har inkommit med en 
motion där de föreslår att Lessebo kommun utformar en lokal 
livsmedelsstrategi med tillhörande handlingsplan. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunchef har berett frågan. 
 
Motionen beskriver vikten av att ha en hög självförsörjningsgrad vid 
eventuella kriser. En lokal livsmedelsstrategi ska också bidra till att ta 
tillvara på landsbygdens möjligheter och en hållbar tillväxt i kedjan, 
från producent till konsument. 
 
Svensk mat har stor påverkan på vårt totalförsvar. Kriget i Ukraina 
har gjort det tydligt att svenska bönder behöver en höjd 
livsmedelsberedskap och bli mindre beroende på av importerad mat. 
Vilket innebär att vi stärker vårt totalförsvar. Sveriges 
självförsörjningsgrad är under 50%. 
 
Hushållssällskapet har för Lessebo kommuns räkning tagit fram 
försörjningsbalansen.  I beräkningen ingår kommunens produktion 
av livsmedel inklusive foder samt kommunens befolknings 
energibehov. Utredningen visar också antal företag och antal 
sysselsatta i livsmedelskedjan. 
 
Utredningen visar att Lessebo kommuns försörjningsbalansen är 6,77 
% och livsmedelsförsörjningen till kommunens invånare under ett år 
beräknas räcka till 25 januari. Det vill säga att Lessebo kommun 
ligger långt under riksgenomsnittet gällande försörjningsbalansen. 
Att ta fram en livsmedelsstrategi med handlingsplan innebär att vi 
både stärker vårt totalförsvar och lokala näringsliv.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-08 § 225 
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 § 205 
Tjänsteskrivelse 2022-10-13 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 § 119 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 52 
Motion inkommen 2022-03-30 

 
Beslutsexpediering 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-10 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 4 Dnr 2022/251-1.2.6 
 

Svar på motion om arbetsskor till 
förskole- och omsorgspersonalen 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Andreas Eidevåg (S) och Lena Henriksson (S) har inkommit med en 
motion där de föreslår arbetsskor till förskole- och omsorgspersonal 
och att social-/barn- och utbildningsnämnden ska se hur man kan 
lösa detta på bästa sätt och vad kostnaden skulle bli. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet skickade 
motionen på remiss till socialnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden, som inkommit med yttrande enligt nedan. 
 
Båda nämnderna är positiva till motionens intentioner.  
 
Socialnämndens yttrande 
Socialnämnden beskriver de praktiska förutsättningarna, där Lessebo 
kommun har tecknat ett ramavtal, Yrkesskor 2020-2, med 
inköpscentralen ADDA. Avtalet ger möjlighet att köpa in skor för vård 
och omsorgspersonal. Utprovning av skor sker genom att 
leverantören genomför visning/utprovning av individuella skor två 
gånger per år.  
 
Socialnämnden har också uppskattat kostnaden.  Medarbetarna inom 
vård och omsorg jobbar både inomhus och utomhus. En sko för 
innebruk kostar ca 500 kronor och en sko för utebruk ca 1 000 
kronor. Antalet tillsvidareanställda medarbetare inom äldreomsorg, 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning och 
hemsjukvården/rehab är 280. Väljer alla inneskor blir den initiala 
kostnaden 140 000 kronor, väljer alla uteskor blir kostnaden 280 000 
kronor.  
 
För att Lessebo kommun ska följa Skatteverkets regler för 
arbetskläder måste vissa förutsättningar uppfyllas för att 
medarbetaren inte ska förmånsbeskattas. Införandet av fria 
arbetsskor föreslås gälla både inom Socialnämndens och Barn och 
utbildningsnämndens verksamheter. Ett kommunövergripande 
regelverk för fria arbetsskor bör tas fram. 
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
 I budget för Barn- utbildningsnämnden finns sedan 2017 en del 
avsatt för arbetskläder till personal inom förskola. För 2022 är den 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-10 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

summan 250 tkr. Vid samtal med rektorer inom förskolan så framgår 
det att personalen redan idag har möjlighet att välja att köpa skor för 
den här summan. Idag erbjuds därför personalen inom förskola 
arbetsskor utifrån den budget som idag existerar för arbetskläder. 
Den här budgeten räcker inte alltid till för både arbetskläder och skor 
utan då får varje personal själv välja vad den vill köpa in för det året.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen kan idag se ett behov av att 
upprätta en rutin för vad som bör köpas in vilket år, vad som ska ingå 
för nyanställd personal inom förskolan samt någon form av 
rekommenderat tidsintervall för när man får byta ut sina befintliga 
arbetskläder och skor. Det här syftar till att inom den befintliga 
budgeten uppnå en likvärdig fördelning mellan personalen.  
Då det i dagsläget redan köps in skor utifrån den budgeterade delen 
för arbetskläder ser förvaltningen idag inget behov av att budgetera 
extra för specifikt arbetsskor. Med upprättande av rutiner för inköp 
av arbetskläder och skor bör detta rymmas inom den befintliga 
budgeten för arbetskläder.  
 
Barn- och utbildningsnämnden tar också ett beslut i samband med 
sitt yttrande, där de ger Barn-och utbildningsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram riktlinjer för inköp av arbetskläder och skor i syfte att nå 
en jämlik fördelning mellan de olika förskolorna.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-23 
Socialnämndens protokoll 2022-11-23 § 142 
Barn-och utbildningsnämndens protokoll 2022-11-01 § 85 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-30 § 174 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-20 § 81 
Motion inkommen 2022-06-14 
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Sida 1 av 3 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-12-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på motion om arbetsskor 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Andreas Eidevåg (S) och Lena Henriksson (S) har inkommit med 
en motion där de föreslår arbetsskor till förskole- och 
omsorgspersonal och att social-/barn- och utbildningsnämnden 
ska se hur man kan lösa detta på bästa sätt och vad kostnaden 
skulle bli. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet 
skickade motionen på remiss till socialnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden, som inkommit med yttrande enligt nedan. 
 
Båda nämnderna är positiva till motionens intentioner.  
 
Socialnämndens yttrande 
Socialnämnden beskriver de praktiska förutsättningarna, där 
Lessebo kommun har tecknat ett ramavtal, Yrkesskor 2020-2, med 
inköpscentralen ADDA. Avtalet ger möjlighet att köpa in skor för 
vård och omsorgspersonal. Utprovning av skor sker genom att 
leverantören genomför visning/utprovning av individuella skor två 
gånger per år.  
 
Socialnämnden har också uppskattat kostnaden.  Medarbetarna 
inom vård och omsorg jobbar både inomhus och utomhus. En sko 
för innebruk kostar ca 500 kronor och en sko för utebruk ca 1 000 
kronor. Antalet tillsvidareanställda medarbetare inom 
äldreomsorg, omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
och hemsjukvården/rehab är 280. Väljer alla inneskor blir den 
initiala kostnaden 140 000 kronor, väljer alla uteskor blir 
kostnaden 280 000 kronor.  
 
För att Lessebo kommun ska följa Skatteverkets regler för 
arbetskläder måste vissa förutsättningar uppfyllas för att 
medarbetaren inte ska förmånsbeskattas. Införandet av fria 
arbetsskor föreslås gälla både inom Socialnämndens och Barn och 
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Sida 2 av 3 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-12-23 

 

 

utbildningsnämndens verksamheter. Ett kommunövergripande 
regelverk för fria arbetsskor bör tas fram. 
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
 I budget för Barn- utbildningsnämnden finns sedan 2017 en del 
avsatt för arbetskläder till personal inom förskola. För 2022 är den 
summan 250 tkr. Vid samtal med rektorer inom förskolan så 
framgår det att personalen redan idag har möjlighet att välja att 
köpa skor för den här summan. Idag erbjuds därför personalen 
inom förskola arbetsskor utifrån den budget som idag existerar för 
arbetskläder. Den här budgeten räcker inte alltid till för både 
arbetskläder och skor utan då får varje personal själv välja vad den 
vill köpa in för det året.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen kan idag se ett behov av att 
upprätta en rutin för vad som bör köpas in vilket år, vad som ska 
ingå för nyanställd personal inom förskolan samt någon form av 
rekommenderat tidsintervall för när man får byta ut sina befintliga 
arbetskläder och skor. Det här syftar till att inom den befintliga 
budgeten uppnå en likvärdig fördelning mellan personalen.  
Då det i dagsläget redan köps in skor utifrån den budgeterade 
delen för arbetskläder ser förvaltningen idag inget behov av att 
budgetera extra för specifikt arbetsskor. Med upprättande av 
rutiner för inköp av arbetskläder och skor bör detta rymmas inom 
den befintliga budgeten för arbetskläder.  
 
Barn- och utbildningsnämnden tar också ett beslut i samband med 
sitt yttrande, där de ger Barn-och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram riktlinjer för inköp av arbetskläder och skor i 
syfte att nå en jämlik fördelning mellan de olika förskolorna.  
 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll 2022-11-23 § 142 
Barn-och utbildningsnämndens protokoll 2022-11-01 § 85 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-30 § 174 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-20 § 81 
Motion inkommen 2022-06-14 
 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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Kommunstyrelsen 

2022-12-23 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-11-23

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 142 Dnr 2022/59-1.2.7 
 

Motion om arbetsskor till förskole- och 
omsorgspersonalen 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har fått i uppdrag att besvara en motion om fria 
arbetsskor till förskole- och omsorgspersonal. 
 
Socialnämnden har fått i uppdrag att besvara två frågeställningar:  
 

1. Att socialförvaltningen ska se hur kan man lösa detta på bästa 
sätt.  

2. Att socialförvaltningen ska se vad kostnaden blir. 
 

Frågeställning 1: 
Lessebo kommun har tecknat ett ramavtal, Yrkesskor 2020-2, med 
inköpscentralen ADDA. Avtalet ger möjlighet att köpa in skor för vård 
och omsorgspersonal. Utprovning av skor sker genom att leverantören 
genomför visning/utprovning av individuella skor två gånger per år. 
 
Frågeställning 2: 
Medarbetarna inom vård och omsorg jobbar både inomhus och 
utomhus. En sko för innebruk kostar ca 500 kronor och en sko för 
utebruk ca 1 000 kronor. Antalet tillsvidareanställda medarbetare inom  
äldreomsorg, omsorgen om personer med funktions- nedsättning och 
hemsjukvården/rehab är 280. Väljer alla inneskor blir den initiala 
kostnaden 140 000 kronor, väljer alla uteskor blir kostnaden 280 000 
kronor. 
 
För att Lessebo kommun ska följa Skatteverkets regler för arbetskläder 
måste vissa förutsättningar uppfyllas för att medarbetaren inte ska 
förmånsbeskattas. Införandet av fria arbetsskor föreslås gälla både inom 
Socialnämndens och Barn och utbildningsnämndens verksamheter. Ett 
kommunövergripande regelverk för fria arbetsskor bör tas fram. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-11-23

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2022-10-26 § 126 
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-10-12 § 249 
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 § 
174 
Motion om arbetsskor till förskole- och omsorgspersonalen från 
Socialdemokraterna 2022-06-14 
Vägledning från Skatteverket gällande arbetskläder 2022-10-25 
Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare 2022-11-14 
 
Yrkanden 
Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-11-01

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 85 Dnr 2022/173-1.2.6 
 

Motion om arbetsskor till förskole- och 
omsorgspersonalen 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att översända yttrande till 
Kommunstyrelsen enligt ärendebeskrivningen nedan samt att ge 
Barn-och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
inköp av arbetskläder och skor i syfte att nå en jämlik fördelning 
mellan de olika förskolorna.  

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att besvara en 
motion från Socialdemokraterna gällande arbetsskor till förskole- och 
omsorgspersonal. 
 
Det är två frågeställningar Barn- och utbildningsnämnden ska 
besvara: 
 
1. Att Barn- och utbildningsförvaltningen ska se hur man kan lösa 

detta på bästa sätt.  
2. Att Barn- och utbildningsförvaltningen ska se vad kostnaden blir. 

 
I budget för Barn- utbildningsnämnden finns sedan 2017 en del 
avsatt för arbetskläder till personal inom förskola. För 2022 är den 
summan 250 tkr. Vid samtal med rektorer inom förskolan så framgår 
det att personalen redan idag har möjlighet att välja att köpa skor för 
den här summan. Idag erbjuds därför personalen inom förskola 
arbetsskor utifrån den budget som idag existerar för arbetskläder. 
Den här budgeten räcker inte alltid till för både arbetskläder och skor 
utan då får varje personal själv välja vad den vill köpa in för det året. 
Barn- och utbildningsförvaltningen kan idag se ett behov av att 
upprätta en rutin för vad som bör köpas in vilket år, vad som ska ingå 
för nyanställd personal inom förskolan samt någon form av 
rekommenderat tidsintervall för när man får byta ut sina befintliga 
arbetskläder och skor. Det här syftar till att inom den befintliga 
budgeten uppnå en likvärdig fördelning mellan personalen.  
Då det i dagsläget redan köps in skor utifrån den budgeterade delen 
för arbetskläder ser förvaltningen idag inget behov av att budgetera 
extra för specifikt arbetsskor. Med upprättande av rutiner för inköp 
av arbetskläder och skor bör detta rymmas inom den befintliga 
budgeten för arbetskläder.   
 
Barn- och utbildningsnämnden ger Barn-och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för inköp av 
arbetskläder och skor i syfte att nå en jämlik fördelning mellan de 
olika förskolorna. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-18 § 35 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-11-01

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

Svar på motion 2022-10-11 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 § 174 
Motion om arbetsskor till förskole- och omsorgspersonalen 2022-06-
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-08-30 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 174 Dnr 2022/251-1.2.6 
 

Beredning av motion om arbetsskor till 
förskole- och omsorgspersonalen 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till 
Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden. Remissyttrande 
önskas senast 2022-11-10. 
 
Ärendebeskrivning 
Andreas Eidevåg (S) och Lena Henriksson (S) har inkommit med en 
motion där de föreslår arbetsskor till förskole- och omsorgspersonal. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-23 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-20 § 81 
Motion inkommen 2022-06-14 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2022-06-20 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 81 Dnr 2022/251-1.2.6 
 

Motion om arbetsskor till förskole- och 
omsorgspersonalen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Andreas Eidevåg (S) och Lena Henriksson (S) har inkommit med en 
motion där de föreslår arbetsskor till förskole- och omsorgspersonal 
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2022-06-14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-10 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 5 Dnr 2022/167-1.2.6 
 

Svar på motion angående installation av 
"Quick respons" 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Anders Karlsson (SD) att Lessebo 
kommun skaffar ett ”Quick Respons-system” system för att snabbt gå 
ut med samhällsviktig information och varningar. Motionen har 
beretts av beredskap och säkerhetssamordnare.  

 
Även om Lessebo kommun ännu inte ingår i VMA systemet, vilket 
planeras vara driftsatt under 2023 via så kallade ljudsändare, kan 
befolkningen larmas. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upphandlat ett system som kan 
användas för att informera om planerade störningar i 
verksamheterna. I systemet finns en databas med telefonnummer 
som inte är ”onoterade” eller hemliga. Vill medborgarna få tillgång till 
tjänsten och som har ”onoterade” nummer så krävs att dessa 
registrerar sig på kommunens hemsida.  
Information kommer att spridas i närtid i de kanaler kommunen 
förfogar över. 
 
Detta system ger den funktionalitet som efterfrågas.  
 
Utöver det upphandlade systemet så kan medborgarna larmas via 
SMS. Detta görs via SOS-Alarm och hanteras av Räddningstjänsten 
och tjänsten SMS kan begäras. 
 

• Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som är 
adressregistrerade i det drabbade området. VMA via sms är en 
kompletterande tjänst som begärs av Räddningstjänsten.  

• Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som befinner sig i 
området. Detta sker genom positionering av mobiltelefoner enligt den 
lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2017.  Sms:et kommer även 
till dem som reser in i ett område där VMA är utfärdat så länge 
VMA:et är aktivt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-07 
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 § 207 
Arbetsutskottet protokoll 2022-08-30 § 173 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-20 § 76 
Motion inkommen 2022-04-26 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningskontoret 

2022-12-07 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Svar på motion gällande Quick respons-
verktyg 
 
Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Motion har inkommit från Anders Karlsson (SD) att Lessebo 
kommun skaffar ett ”Quick Respons-system” system för att snabbt 
gå ut med samhällsviktig information och varningar. Motionen har 
beretts av beredskap och säkerhetssamordnare.  
 

Även om Lessebo kommun ännu inte ingår i VMA systemet, vilket 
planeras vara driftsatt under 2023 via så kallade ljudsändare, kan 
befolkningen larmas. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upphandlat ett system som 
kan användas för att informera om planerade störningar i 
verksamheterna. I systemet finns en databas med telefonnummer 
som inte är ”onoterade” eller hemliga. Vill medborgarna få tillgång 
till tjänsten och som har ”onoterade” nummer så krävs att dessa 
registrerar sig på kommunens hemsida.  
Information kommer att spridas i närtid i de kanaler kommunen 
förfogar över. 
 
Detta system ger den funktionalitet som efterfrågas.  
 
Utöver det upphandlade systemet så kan medborgarna larmas via 
SMS. Detta görs via SOS-Alarm och hanteras av 
Räddningstjänsten och tjänsten SMS kan begäras. 
 

• Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som är 
adressregistrerade i det drabbade området. VMA via sms är en 
kompletterande tjänst som begärs av Räddningstjänsten.  

• Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som befinner sig i 
området. Detta sker genom positionering av mobiltelefoner enligt 
den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2017.  Sms:et kommer 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningskontoret 

2022-12-07 

 

 

även till dem som reser in i ett område där VMA är utfärdat så 
länge VMA:et är aktivt. 
 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 § 207 
Arbetsutskottet protokoll 2022-08-30 § 173 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-20 § 76 
Motion inkommen 2022-04-26 

 

 

 
 
Patrik Itzel 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-08-30 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 173 Dnr 2022/167-1.2.6 
 

Beredning av motion angående 
installation av "Quick respons-verktyg" 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till beredskap- och 
säkerhetssamordnare att ta fram förslag på svar på motionen för 
behandling vid kommunstyrelsen 2022-12-06. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Anders Karlsson (SD).  Motionären 
föreslår att Lessebo kommun snarast implementerar ett ”Quick 
response-verktyg” för att Lessebo kommun skall ha möjlighet att 
kunna informera eller varna kommuninnevånarna genom SMS-tjänst 
i realtid. Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-23 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-20 § 76 
Motion inkommen 2022-04-26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Beredskap- och säkerhetssamordnare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-10-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 207 Dnr 2022/167-1.2.6 
 

Svar på motion angående installation av 
"Quick respons-verktyg" 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för vidare 
utredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Anders Karlsson (SD).  Motionären 
föreslår att Lessebo kommun snarast implementerar ett ”Quick 
response-verktyg” för att Lessebo kommun skall ha möjlighet att 
kunna informera eller varna kommuninnevånarna genom SMS-tjänst 
i realtid. Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beredskap- och säkerhetssamordnare har berett svar på uppdrag av 
arbetsutskottet enligt nedan. 
 
Även om Lessebo kommun ännu inte ingår i VMA systemet via så 
kallade ljudsändare kan befolkningen larmas. Detta görs via SOS-
Alarm och hanteras av Räddningstjänsten och tjänsten SMS kan 
begäras. 
 

• Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som är 
adressregistrerade i det drabbade området. VMA via sms är en 
kompletterande tjänst som begärs av Räddningstjänsten.  

• Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som befinner 
sig i området. Detta sker genom positionering av 
mobiltelefoner enligt den lagändring som trädde i kraft den 1 
juli 2017.  Sms:et kommer även till dem som reser in i ett 
område där VMA är utfärdat så länge VMA:et är aktivt. 

 
Utöver detta utreder Samhällsbyggnadsförvaltningen ett system som 
kan användas för att informera om planerade störningar i 
verksamheterna. Detta system kräver dock att medborgaren 
registrerar sig via kommunens hemsida. Detta system ger den 
funktionalitet som efterfrågas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-05 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-30 § 173 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-20 § 76 
Motion inkommen 2022-04-26 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2022-06-20 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 76 Dnr 2022/167-1.2.6 
 

Inkommen motion angående installation 
av "Quick respons-verktyg" 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Karlsson (SD) har inkommit med en motion där han föreslår 
att Lessebo kommun snarast implementerar ett ”Quick response-
verktyg” för att Lessebo kommun skall ha möjlighet att kunna 
informera eller varna kommuninnevånarna genom SMS-tjänst i 
realtid. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-09 
Motion inkommen 2022-04-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-10 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 6 Dnr 2022/142-1.2.6 
 

Svar på motion gällande 
tjänstelegitimation för personal inom 
äldreomsorgen 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 

motionen besvarad. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef att utreda 

behov och lösningar för tjänstelegitimation inom Lessebo 
kommun. 

 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Jenny Karlsson (SD) om 
tjänstelegitimation för omsorgspersonal. Kommunfullmäktige 
beslutade 2022-04-25 att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Arbetsutskottet har sänt motionen på remiss till 
socialnämnden.  

 
 Sverigedemokraterna har tre yrkanden i sin motion;  
- Att man kolla upp hur andra kommuner har gjort som har en 
legitimation  
- Att ta fram hur många anställda det berör  
- Att ta fram vad det skulle kosta 
 
Socialnämnden yttrar sig som följer: 
 
Socialnämnden ställer sig positiv till motionen och ser legitimation 
för vårdpersonal som ett sätt att uppnå ökad trygghet för den 
enskilde.  
 
Tingsryd kommun och Uppvidinge kommun har tjänstelegitimation. 
Legitimationen har kort på medarbetaren, namn, yrkestitel samt 
kommunlogga. I Tingsryd kommun har de flesta kommunanställda 
tjänstelegitimation och det administreras av medborgarkontoret. I 
Uppvidinge kommun administrerar receptionen tjänstelegitimation 
för de tjänstepersoner som sitter i kommunhuset och 
socialförvaltningen administrerar tjänstelegitimation och SITHS-kort 
för sina medarbetare.  
 
Socialförvaltningen har undersökt möjligheten gällande 
tjänstelegitimation för de som arbetar inom hemtjänsten. Kostnaden 
hade då varit 400 kronor/tjänstelegitimation om tjänsten köps. Inom 
äldreomsorgen har socialförvaltningen cirka 150 medarbetare och 
100 timvikarier.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-10 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

En annan möjlighet är att kommunen själva tillhandahåller tjänsten. 
En önskan är att inte bara personal inom äldreomsorgen berörs av 
tjänstelegitimation utan även de flesta kommunanställda, då det även 
där handlar om trygghet och säkerhet. Eftersom socialnämnden anser 
att tjänstelegitimation borde ges till de flesta kommunanställda så 
borde frågan utredas vidare av kommunledningsförvaltningen. Vid 
eventuellt beslut om införande av tjänstelegitimation för de flesta 
kommunanställda så hade det varit fördelaktigt att administrera på 
ett ställe i kommunen för att minimera kostnader.  
 
Vid egen hantering av tjänstelegitimation behöver följande inköp 
göras;  
Plastkortskrivare cirka 9 000 kronor  
Plastkort 500 st cirka 900 kronor  
Färg till skrivare m.m. cirka 2 000 kronor  
Kamera cirka 2 000 kronor  
Nyckelband och korthållare mindre kostnad  
Totalt: Cirka 13 900 kronor + administrativ kostnad och påfyllning av 
material 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-23 
Socialnämndens protokoll 2022-08-31 § 97 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 § 120 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 53 
Motion inkommen 2022-04-18 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-12-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på motion om tjänstelegitimation för 
personal i äldreomsorgen 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

anse motionen besvarad. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef att 

utreda behov och lösningar för tjänstelegitimation inom 
Lessebo kommun. 

 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Jenny Karlsson (SD) om 
tjänstelegitimation för omsorgspersonal. Kommunfullmäktige 
beslutade 2022-04-25 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet har sänt 
motionen på remiss till socialnämnden.  

 
 Sverigedemokraterna har tre yrkanden i sin motion;  
- Att man kolla upp hur andra kommuner har gjort som har en 
legitimation  
- Att ta fram hur många anställda det berör  
- Att ta fram vad det skulle kosta 
 
Socialnämnden yttrar sig som följer: 
 
Socialnämnden ställer sig positiv till motionen och ser legitimation 
för vårdpersonal som ett sätt att uppnå ökad trygghet för den 
enskilde.  
 
Tingsryd kommun och Uppvidinge kommun har 
tjänstelegitimation. Legitimationen har kort på medarbetaren, 
namn, yrkestitel samt kommunlogga. I Tingsryd kommun har de 
flesta kommunanställda tjänstelegitimation och det administreras 
av medborgarkontoret. I Uppvidinge kommun administrerar 
receptionen tjänstelegitimation för de tjänstepersoner som sitter i 
kommunhuset och socialförvaltningen administrerar 
tjänstelegitimation och SITHS-kort för sina medarbetare.  
Socialförvaltningen har undersökt möjligheten gällande 
tjänstelegitimation för de som arbetar inom hemtjänsten. 
Kostnaden hade då varit 400 kronor/tjänstelegitimation om 
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Sida 2 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-12-23 

 

 

tjänsten köps. Inom äldreomsorgen har socialförvaltningen cirka 
150 medarbetare och 100 timvikarier.  
 
En annan möjlighet är att kommunen själva tillhandahåller 
tjänsten. En önskan är att inte bara personal inom äldreomsorgen 
berörs av tjänstelegitimation utan även de flesta 
kommunanställda, då det även där handlar om trygghet och 
säkerhet. Eftersom socialnämnden anser att tjänstelegitimation 
borde ges till de flesta kommunanställda så borde frågan utredas 
vidare av kommunledningsförvaltningen. Vid eventuellt beslut om  
införande av tjänstelegitimation för de flesta kommunanställda så 
hade det varit fördelaktigt att administrera på ett ställe i 
kommunen för att minimera kostnader.  
 
Vid egen hantering av tjänstelegitimation behöver följande inköp 
göras;  
Plastkortskrivare cirka 9 000 kronor  
Plastkort 500 st cirka 900 kronor  
Färg till skrivare m.m. cirka 2 000 kronor  
Kamera cirka 2 000 kronor  
Nyckelband och korthållare mindre kostnad  
Totalt: Cirka 13 900 kronor + administrativ kostnad och påfyllning 
av material 
 
 
Kommunstyrelsen noterar att socialnämnden föreslår att frågan 
borde utredas vidare, för att se på behov och lösningar för hela 
kommunen. Motionens yrkanden är besvarade men intentionen 
föreslås tas vidare av kommunstyrelsen för fortsatt utredning.  
 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll 2022-08-31 § 97 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 § 120 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 53 
Motion inkommen 2022-04-18 
 
 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Socialnämnden 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-08-31

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 97 Dnr 2022/37- 
 

Svar på motion gällande 
tjänstelegitimation för hemtjänstpersonal 
 
Beslut 
Socialnämnden översänder svar på motion till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

 
Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har tre yrkanden i sin motion;  
- Att man kollar upp hur andra kommuner har gjort som har en 
legitimation 
- Att ta fram hur många anställda det berör 
- Att ta fram vad det skulle kosta 
 
Svar på motion 
Socialnämnden ställer sig positiv till motionen och ser legitimation 
för vårdpersonal som ett sätt att uppnå ökad trygghet för den 
enskilde.  
 
Tingsryd kommun och Uppvidinge kommun har tjänstelegitimation. 
Legitimationen har kort på medarbetaren, namn, yrkestitel samt 
kommunlogga. I Tingsryd kommun har de flesta kommunanställda 
tjänstelegitimation och det administreras av medborgarkontoret. I 
Uppvidinge kommun administrerar receptionen tjänstelegitimation 
för de tjänstepersoner som sitter i kommunhuset och 
socialförvaltningen administrerar tjänstelegitimation och SITHS-kort 
för sina medarbetare.  
 
Socialförvaltningen har undersökt möjligheten gällande 
tjänstelegitimation för de som arbetar inom hemtjänsten. Kostnaden 
hade då varit 400 kronor/tjänstelegitimation om tjänsten köps. Inom 
äldreomsorgen har socialförvaltningen cirka 150 medarbetare och 
100 timvikarier.  

 
En annan möjlighet är att kommunen själva tillhandahåller tjänsten. 
En önskan är att inte bara personal inom äldreomsorgen berörs av 
tjänstelegitimation utan även de flesta kommunanställda, då det även 
där handlar om trygghet och säkerhet. Eftersom socialnämnden anser 
att tjänstelegitimation borde ges till de flesta kommunanställda så 
borde frågan utredas vidare av kommunledningsförvaltningen. Vid 
eventuellt beslut om införande av tjänstelegitimation för de flesta 
kommunanställda så hade det varit fördelaktigt att administrera på 
ett ställe i kommunen för att minimera kostnader.  

 
Vid egen hantering av tjänstelegitimation behöver följande inköp 
göras;  
Plastkortskrivare cirka 9 000 kronor 
Plastkort 500 st cirka 900 kronor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-08-31

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

Färg till skrivare m.m. cirka 2 000 kronor 
Kamera cirka 2 000 kronor 
Nyckelband och korthållare mindre kostnad 
Totalt: Cirka 13 900 kronor + administrativ kostnad och påfyllning av 
material 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att 
socialnämnden översänder svar på motion till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2022-06-22 § 81 
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-
04 § 120 
Motion om tjänstelegitimation 
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-08-17 § 198 
Tjänsteskrivelse av socialchef och nämndsekreterare 2022-07-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2022-05-24 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 120 Dnr 2022/142-1.2.6 
 

Beredning av motion gällande 
tjänstelegitimation för omsorgspersonal 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att sända motionen på remiss till 
Socialnämnden. Remissyttrande önskas senast 2022-09-20.  
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit från Jenny Karlsson (SD) om 
tjänstelegitimation för omsorgspersonal. Kommunfullmäktige 
beslutade 2022-04-25 att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Inom ramen för beredning önskas yttrande från 
socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-25 § 53 
Motion inkommen 2022-04-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

 2022-04-25 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 53 Dnr 2022/142-1.2.6 
 

Inkommen motion gällande 
tjänstelegitimation för hemtjänstpersonal 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Jenny Karlsson (SD) har inkommit med motion om 
tjänstelegitimation för hemtjänstpersonal. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2022-04-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
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Motion 

 legitimation för vårdpersonal inom äldreomsorgen 

Idag när man anställs i Lessebo Kommun så blir man anställd i hela 
kommunen, vilket innebär att man kan få stärka upp i andra delar i 
kommunen för att säkerställa personalbortfall av olika orsaker. 

Vilket i sin tur innebära att våra äldre får träffa personal som de 
aldrig mött innan, och det kan skapa oro och otrygghet bland våra 
äldre. 

Idag ser vi att Covid-19 är ett bra exempel på när personal behöver 
stärka upp och hjälpa till på andra delar i kommunen, då det har varit 
mycket bortfall av personal. 

Som personal idag har du inget som du kan visa att du faktiskt jobbar 
inom äldreomsorgen i Lessebo kommun, men med en legitimation 
skulle det bli tydligare och tryggare tillvaro för våra äldre som man 
hjälper i sina hem, så att de kan se att personalen som kommer till 
deras hem är behörig även om man kommer från en annan dela av 
kommunen. 

 

Därför yrkar Sverigedemokraterna 

- Att man kolla upp hur andra kommuner har gjort som har en 
legitimation. 

- Att ta fram hur många anställda det berör. 

- Att ta fram vad det skulle kosta. 

 

Ledamot: Jenny Karlsson Hovmantorp 18/4-22 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-10 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 7 Dnr 2022/455-1.4.3 
 

Byggnation av nytt vattenverk i Skruv 
 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en 
investeringsbudget på 35 miljoner kronor och bevilja 
igångsättningstillstånd. 
 
Ärendebeskrivning 
Upphandlingen som publicerades av nytt vattenverket i Skruv 22-03-
03 var uppdelad i tre delar BE (bygg), ME (maskin) och EE (el). För 
anbudsområde EE inkom inget anbud.  
 
Upphandlingen av nytt vattenverk i Skruv och delarna BE och ME 
avbröts 20 april.  
 
En ny upphandling publicerades 22-10-31 med sista anbudsdag 22-
12-08. Denna gång är det en generalentreprenad  
 
Inkomna entreprenadanbud ger en totalbudget på 35 miljoner 
kronor. Redan beslutad budget är 25 miljoner kronor. Använda medel 
tom 30/11 är 3,2 miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-19 § 137 
Ritningar daterade 2022-02-04 
Tjänsteskrivelse 2022-12-07 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-12-19 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 137 Dnr 2020/178-4.14.1 
 

Byggnation av nytt vattenverk i Skruv 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rekommendera 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna en 
investeringsbudget på 35 miljoner kronor och bevilja 
igångsättningstillstånd. 

 
Ärendebeskrivning 
Upphandlingen som publicerades av nytt vattenverket i Skruv 22-03-
03 var uppdelad i tre delar BE (bygg), ME (maskin) och EE (el). För 
anbudsområde EE inkom inget anbud.  
 
Upphandlingen av nytt vattenverk i Skruv och delarna BE och ME 
avbröts 20 april.  
 
En ny upphandling publicerades 22-10-31 med sista anbudsdag 22-
12-08. Denna gång är det en generalentreprenad  
 
Inkomna entreprenadanbud ger en totalbudget på 35 miljoner 
kronor. Använda medel tom 30/11 är 3,2 miljoner kronor. 
 
Bakgrund 
Bedömningen är att det inte är rimligt att uppfylla gällande lagkrav 
genom mindre renoveringsåtgärder och begränsande maskinella 
ombyggnader i den befintliga anläggningen, varför en nybyggnation 
bör ske. 
 
Nuvarande produktion vid 13:e proteinimport medför inga problem i 
vattenleveransen från vattenverket, men skulle de öka produktionen 
har vi inte möjlighet att leverera den mängd de behöver. 
 
Konsekvenser 
I och med nybyggnaden väljer vi att ha kvar 
dricksvattenförsörjningen genom lokalt vattenverk. 
 
Beslutsunderlag 
Ritningar daterade 2022-02-04 
Tjänsteskrivelse 2022-12-07 
SBNAU beslut 2022-12-12 § 110 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Samhällsbyggnadsnämnden 

2022-12-07 

 

 

 
 

 

 

Byggnation av nytt vattenverk i Skruv 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rekommendera 
kommunstyrelsen att godkänna en investeringsbudget på  
35 miljoner kronor och bevilja igångsättningstillstånd. 
 
Ärendebeskrivning 
Upphandlingen som publicerades av nytt vattenverket i Skruv 22-
03-03 var uppdelad i tre delar BE (bygg), ME (maskin) och EE (el). 
För anbudsområde EE inkom inget anbud. Upphandlingen av nytt 
vattenverk i Skruv och delarna BE och ME avbröts 20 april.  

En ny upphandling publicerades 22-10-31 med sista anbudsdag 
22-12-08. Denna gång är det en generalentreprenad  

Inkomna entreprenadanbud ger en totalbudget på 35 miljoner 
kronor. Använda medel tom 30/11 är 3,2 miljoner kronor. 

 
Bakgrund 
Bedömningen är att det inte är rimligt att uppfylla gällande lagkrav 
genom mindre renoveringsåtgärder och begränsande maskinella 
ombyggnader i den befintliga anläggningen, varför en 
nybyggnation bör ske. 
Nuvarande produktion vid 13:e proteinimport medför inga 
problem i vattenleveransen från vattenverket, men skulle de öka 
produktionen har vi inte möjlighet att leverera den mängd de 
behöver. 
 
Konsekvenser 
I och med nybyggnaden väljer vi att ha kvar 
dricksvattenförsörjningen genom lokalt vattenverk. 
 
Beslutsunderlag 
Ritningar daterade 2022-02-04 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 
Katarina Karlsson Palm 
Enhetschef VA,  Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-10 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 8 Dnr 2020/265-4.2.2 
 

Samrådsyttrande gällande detaljplan för 
fastigheten Härden 9 m.fl, Lessebo 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i centrala Lessebo, i anslutning till Storgatan 
(Riksväg 25) som är en huvudgata i samhället. Bruksgatan och 
Bergsrådsgatan är övriga avgränsande gator. Planområdets areal 
uppgår till 14 000 kvadratmeter.  
 
Syftet med detaljplanen är att uppdatera gällande stadsplaner till 
nuvarande användningar så att de stämmer överens med dagens 
verkliga situation. Detaljplanen syftar även till att pröva möjligheten 
att förtäta med bostäder samt möjliggöra för etablering av 
centrumverksamheter i bottenplan i ett centralt läge i Lessebo. 
Planens flexibilitet syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter 
överlång tid. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-19 att sända ut 
förslaget på samråd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-23 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-19 § 141 
Underrättelse om samråd, 2022-12-20  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-10-24  
Plankarta med bestämmelser, 2022-10-24  
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-10-24  
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Sida 1 av 1 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-12-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samrådsyttrande gällande detaljplan för 
Härden 9 m.fl., Lessebo 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i centrala Lessebo, i anslutning till 
Storgatan (Riksväg 25) som är en huvudgata i samhället. 
Bruksgatan och Bergsrådsgatan är övriga avgränsande gator. 
Planområdets areal uppgår till 14 000 kvadratmeter.  
 
Syftet med detaljplanen är att uppdatera gällande stadsplaner till 
nuvarande användningar så att de stämmer överens med dagens 
verkliga situation. Detaljplanen syftar även till att pröva 
möjligheten att förtäta med bostäder samt möjliggöra för 
etablering av centrumverksamheter i bottenplan i ett centralt läge i 
Lessebo. Planens flexibilitet syftar till att tillskapa 
utvecklingsmöjligheter överlång tid. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-19 att sända ut 
förslaget på samråd. 

 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-19 § 141 
Underrättelse om samråd, 2022-12-20  
Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-10-24  
Plankarta med bestämmelser, 2022-10-24  
Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-10-24  

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 
Sara Nilsson 
Kanslichef  
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2022-12-20 
Dnr: SBN 2020/165 

Samrådshandling 
 

 
Lessebo kommun 365 80 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

kontaktcenter@lessebo.se. www.lessebo.se 
 

Detaljplan för Härden 9 m.fl. 

Lessebo, Lessebo kommun, 

Kronobergs län  
 

 
Översiktskarta med planområdet markerat med rött.  
 

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för fastigheten 

Härden 9 m.fl. Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Förslaget 

skickas nu ut på samråd och samrådstiden är från och med tisdag 

den 20 december 2022 till och med tisdag den 10 januari 2023 (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 

ligger som grund för beslut om till exempel bygglov. En detaljplan 

gäller till dess att den upphävs eller täcks över av en ny.  
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2022-12-20 
Dnr: SBN 2020/165 

Samrådshandling 
 

 
Lessebo kommun 365 80 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

kontaktcenter@lessebo.se. www.lessebo.se 
 

Lagstöd 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 

och bygglagen (PBL 2010:900).  

 

PBL 5 kap. 11-17§§ ”Samråd”.  

Läge  

Planområdet är beläget i centrala Lessebo, i anslutning till 

Storgatan (Riksväg 25) som är en huvudgata i samhället. 

Bruksgatan och Bergsrådsgatan är övriga avgränsande gator. 

Planområdets areal uppgår till 14 000 kvadratmeter. 

Syfte  

Syftet med detaljplanen är att uppdatera gällande stadsplaner till 

nuvarande användningar så att de stämmer överens med dagens 

verkliga situation. Detaljplanen syftar även till att pröva 

möjligheten att förtäta med bostäder samt möjliggöra för etablering 

av centrumverksamheter i bottenplan i ett centralt läge i Lessebo. 

Planens flexibilitet syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter 

överlång tid. 

Handlingar  

Underrättelse om samråd, 2022-12-20 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-10-24 

Plankarta med bestämmelser, 2022-10-24 

Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-10-24 

Bilag 1 – Riskutredning, ÅF Infrastructure, 2017-12-01  

Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Förenlighet med översiktsplanen 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella 

planområdet som ”befintliga centrumverksamheter och befintliga 

bostäder”. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och 

därmed motiverar vidare exploatering i området. 

Påverkan på omgivningen  

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Vad händer sedan?  

Handlingarna ställs ut för samråd. Under samrådstiden ges berörda 

möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. 

Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden 

sammanställs och bemöts av kommunen i en samrådsredogörelse. 

Utifrån information och synpunkter som framkommit i samrådet 
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2022-12-20 
Dnr: SBN 2020/165 

Samrådshandling 
 

 
Lessebo kommun 365 80 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

kontaktcenter@lessebo.se. www.lessebo.se 
 

bearbetas planförslaget och därefter kommer detaljplanen att vara 

tillgänglig för granskning.  

Hur lämnar jag synpunkter 

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till 

samhällsbyggnadsförvaltningen senast tisdag den 10 januari 

2023, antingen via e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se eller 

med vanlig post till Lessebo kommun, 365 80 Lessebo. 

Här finns samrådsförslaget 

Samrådsförslaget finns under samrådstiden tillgängligt digitalt på 

Lessebo kommuns 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 planarkitekt 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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 2022-12-19 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 141 Dnr 2020/165-4.2.2 
 

Ny detaljplan för Härden 9 m.fl. Lessebo 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplaneförslaget 
på samråd.  

 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet är beläget i centrala Lessebo, i anslutning till Storgatan 
(Riksväg 25) som är en huvudgata i samhället. Bruksgatan och 
Bergsrådsgatan är övriga avgränsande gator. Planområdets areal 
uppgår till cirka 14 000 kvadratmeter.  
 
Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att uppdatera gällande stadsplaner till 
nuvarande användningar så att de stämmer överens med dagens 
verkliga situation. Detaljplanen syftar även till att pröva möjligheten 
att förtäta med bostäder samt möjliggöra för etablering av 
centrumverksamheter i bottenplan i ett centralt läge i Lessebo. 
Planens flexibilitet syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter 
överlång tid.  
 
Lagstöd 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL). PBL 5 kap. 11–17 §§ ”Samråd”.  
 
Bakgrund 
Bakgrunden till behovet av planändringen är för att aktualisera 
gällande stadsplaner så att dessa synkas och stämmer överens med 
dagens markanvändning samt för att möjliggöra fler typer av 
markanvändningar än vad de gällande planer medger. En 
uppdatering av planbestämmelserna (byggnadshöjd, byggrätt m.m.) 
ger även större möjlighet att kunna använda berörda fastigheter för 
fler ändamål.  
 
Konsekvenser 
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella 
planområdet som ”befintliga centrumverksamheter och befintliga 
bostäder”. Enligt översiktsplanen bör även ny bebyggelse främst 
tillkomma i anslutning till eller som en förtätning av redan bebyggda 
områden. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och 
därmed motiverar vidare exploatering i området.  
 
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Planområdet ingår i ett redan utbyggt bostadsområde 
och placering av nya bebyggelse inom planområdet bedöms inte 
påverka landskapsbilden negativt då bebyggelse begränsas i höjd och 
omfattning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-12-19 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

Planområdets södra del berörs av riksintresse för kulturmiljö, 
Lessebo (G31) samt område medtaget i 
kulturminnesvårdsprogrammet. Planbestämmelser finns för att 
hänsyn ska tas till befintlig bebyggelses utformning.  
 
Planavtal ska tecknas med berörda fastighetsägare som reglerar 
kostnaderna som uppkommer i samband med framtagandet av 
detaljplanen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-29 
Planbeskrivning 2022-10-24  
Plankarta 2022-10-24 
Bilaga 1 - Riskutredning, ÅF Infrastructure AB 2017-12-01 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-10-24 
SBNAU beslut 2022-12-12 § 114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Berörda sakägare 
Berörda nämnder och styrelser 
Berörda myndigheter 
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Lessebo kommun, Kronobergs län 

Standardförfarande 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)  

Planförfattare: Sayf Noel 

Samrådshandling, 2022-10-24 

 

Diarienummer SBN 2020/165 
Diarienummer 
Planens beteckning 

KS 2020/265 
- 

Påbörjad 2022-10-10 
Antagen av KS   - 
Laga kraft    - 
Genomförandetid 60 månader 
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Så här görs en detaljplan 
 

UPPDRAG – En plan initieras av en beställare genom en ansökan om 

planbesked. Det är kommunen som beslutar om planbeskedet och vid positivt 

planbesked tas beslut om att påbörja en detaljplan.  

 

SAMRÅD – Efter beslut om planuppdrag ordnas formalia kring planens 

omkostnader och ansvar i ett planavtal. Omfattande planarbete med tillhörande 

utredningar sker inför samråd. Efter beslut hos samhällsbyggnadsnämnden 

skickas planförslaget ut så berörda och intresserade kan lämna synpunkter på 

förslaget.  

 

GRANSKNING – Efter samrådet sammanställs och besvaras skriftligt inkomna 

synpunkter i en samrådsredogörelse. Planförslaget revideras utifrån de 

ändringar som synpunkterna medför till. Efter beslut skickas en uppdaterad 

version av planförslaget ut för granskning.  

 

ANTAGANDE – Efter granskning sammanställs och besvaras skriftligt inkomna 

synpunkter. Planförslaget bearbetas och ändras i begränsad omfattning. De 

som inte fått sina synpunkter tillgodosedda får meddelande om det i samband 

med att förslaget antas av kommunstyrelsen.  

 

ÖVERKLAGANDE – Under tre veckor från det att antagandebeslutet har 

publicerats på kommunens digitala anslagstavla har de, vars synpunkter som 

inte blivit tillgodosedda möjlighet att överklaga beslutet.  

 

LAGA KRAFT – Planförslaget får laga kraft om ingen överklagat. Om planen 

överprövas får planen laga kraft först då ärendet är avgjort i domstol.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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1 DETALJPLANENS SYFTE 

1.1 SYFTE 
Syftet med detaljplanen är att uppdatera gällande stadsplaner till nuvarande 

användningar så att de stämmer överens med dagens verkliga situation. Detaljplanen 

syftar även till att pröva möjligheten att förtäta med bostäder samt möjliggöra för 

etablering av centrumverksamheter i bottenplan i ett centralt läge i Lessebo. Planens 

flexibilitet syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter överlång tid.  

2 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 

2.1 HELA DETALJPLANEN 

2.1.1 GEOGRAFISKT LÄGE OCH AREAL 

Planområdet är beläget i centrala Lessebo, i anslutning till Storgatan (Riksväg 25) 

som är en huvudgata i samhället. Bruksgatan och Bergsrådsgatan är övriga 

avgränsande gator. Planområdets areal uppgår till 14 000 kvadratmeter.  

 

Lokalisering av planområdet i en tätortsöversikt – Lessebo. 
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2.2 GENOMFÖRANDETID 
Detaljplanens genomförandetid är 60 månader (5 år), räknat från den dag planen fått 

laga kraft. Efter genomförandetiden har fastighetsägaren inte längre garanterad 

byggrätt. Detaljplanen fortsätter dock att gälla tills den upphävs eller ersätts med en 

ny plan.  

2.3 ALLMÄN PLATS 
2.3.1 HUVUDMANNASKAP 

Inom planområdet finns allmän platsmark med beteckningarna Park och P-plats som 

har kommunalt huvudmannaskap.  

2.4 KVARTERSMARK 
Detaljplanen reglerar kvartersmark till B-Bostäder, C-centrum, D-vård och G1-

fordonsservice. Detaljplanen reglerar kvartersmark enligt olika kombinationer av ovan 

användning, där den första beteckningen på plankartan är den huvudsakliga. 

Markanvändningarna visas med olika färger på plankartan men om de kombineras 

med andra användningar visas den huvudsakliga användningens färg istället.  

2.5 VARFÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN VALTS 
Planändringen motiveras med att detaljplanerna anpassas efter redan befintliga 

förhållanden.  

2.6 BEFINTLIGT 
Stora delar av planområdet är bebyggt och resterande yta är hårdgjord och används 

för parkering. Inom planområdets norra och nordvästra del finns idag två 

parkeringsytor som nyttjas av bland annat kommunens anställda och andra besökare 

till området (1 & 2) samt ett mindre parkområde med kompakterat grus, sittplatser och 

enstaka träd (3). Infarten till parkeringen används även för leveranser till ICA-butiken 

som finns i närområdet. I den södra delen av planområdet finns en livsmedelsbutik 

(4), familjecentral (5) och en mindre entréyta/torgyta (5) som idag används inte på ett 

optimalt sätt. Nordväst om familjecentralen finns ett flerbostadshus med 

centrumfunktioner i bottenplan (6). Söder om flerbostadshuset finns några mindre 

gräsytor samt även en infart som används av boende på flerbostadshuset (7). Inom 

planområdets sydöstra del finns idag en byggnad (8) som inrymmer en pizzeria, 

frisörsalong och en bilverkstad. Inom området finns även cirka 30 stycken 

parkeringsplatser fördelade på tre ytor (9) och används främst av besökare till 

familjecentralen och livsmedelsbutiken. En del av parkeringen används som 

uppställningsplats för återvinningsstation (10).  
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2.7 ÄRENDEINFORMATION 
Detaljplanen följer Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) samt Boverkets föreskrifter 

om detaljplan (BFS 2020:5) och upprättas med ett standardförfarande. Ett 

standardförfarande innebär att planen antas i kommunstyrelsen.   

3 MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR 

3.1 MOTIV TILL REGLERINGAR 

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS 

PARK – Parkområde: Innefattar alla typer av grönområden som kräver skötsel och 

som helt eller till viss del är anlagda. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att 

befintligt parkområde kan vara kvar och att kommunen är huvudman för parkmarken.  

P-plats – Parkeringsplats: Syftet med bestämmelsen är att bekräfta och säkerställa 

befintliga parkeringsplatser och att parkeringsytorna även fortsättningsvis kan nyttjas 

som allmän platsmark.  

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

B – Bostäder: Syftet med bestämmelsen är att bekräfta nuvarande markanvändning 

samt att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse. Inom området för bostäder 

får boende av varaktig karaktär uppföras. Även bostadskomplement ingår i 

användningen. För att skapa en större flexibilitet i markanvändningen tillåts centrum i 

bottenvåningarna. Det kan bidra till en funktionsblandning som befolkar samhället 

även dagtid, skapar trygghet, mångfald och en ledande stadsmiljö.  

C – Centrum: Syftet med bestämmelsen är att skapa förutsättningar för befintliga 

verksamheter att utvecklas för att bättre överensstämma med hur fastigheterna 
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används idag. Eftersom det redan bedrivs centrumverksamheter på platsen bedöms 

marken som lämplig för detta ändamål även i fortsättningen. Centrum är en bred 

användning och kan rymma många olika typer av verksamheter till exempel, kafé, 

restaurang, kontor och butiker.  

D – Vård: Syftet med bestämmelsen är att skapa förutsättningar för befintlig 

verksamhet, familjecentralen att utvecklas. Eftersom det redan bedrivs vård på 

platsen bedöms marken som lämplig för detta ändamål även i fortsättningen. 

G1 – Fordonsservice: Syftet med bestämmelsen är att skapa förutsättningar för 

befintlig verksamhet att utvecklas. Eftersom det redan bedrivs bilverkstad på platsen 

bedöms marken som lämplig för detta ändamål även i fortsättningen. 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

e1 – Största byggnadsarea är 40% av fastighetsarean inom 

användningsområdet: Bestämmelsen säkerställer att den nya bebyggelsen 

utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och 

befintliga boende i närområdet.  

e2 – Största byggnadsarea är 50% av fastighetsarean inom 

användningsområdet: Den här bestämmelsen styr bebyggandets omfattning så att 

både befintligt förhållande bekräftas men också att ny bebyggelse tillåts där det har 

bedömts lämpligt.  

h1 – Högsta nockhöjd är 5,5 meter: Tidigare regleringar av höjd i gällande 

stadsplaner har varit byggnadshöjd. Bestämmelsen syftar till att översätta befintliga 

regleringar. Istället för att reglera höjden på byggnader med byggnadshöjd regleras 

höjden med nockhöjd, vilket därmed motsvarar befintliga höjder med några 

decimeters marginal så att inte redan uppförda byggnader blir planstridiga. Nockhöjd 

avser den högsta delen på en byggnads takkonstruktion där delar som sticker upp 

över taket som skorstenar, ventilationsdon etc. inte räknas in. 

h2 – Högsta nockhöjd är 8 meter: Motivet är att anpassa tillkommande bebyggelse 

till redan uppförda, närliggande bebyggelse med hänsyn till landskapsbilden och en 

god helhetsverkan.  

h3 – Högsta nockhöjd är 14 meter: Den tillåtna höjden är anpassad till befintlig 

bebyggelse på platsen, där vissa av byggnaderna är uppförda i tre våningar. 

Nytillkommande bebyggelse anpassas till den befintliga strukturen och befintliga 

byggnader i närområdet.  

Marken får inte förses med byggnad (punktprickad mark): Ett avstånd på 4,5 

meter till angränsande grannfastigheter till planområdet är säkerställt genom 

bestämmelsen om prickmark för att undvika problem med insyn och försämrat 

ljusinsläpp. Bestämmelsen säkerställer också tillräckliga avstånd ur trafiksäkerhets- 

och brandskyddsperspektiv.  

68



Detaljplan för Härden 9 m.fl. i Lessebo 
 

13 (39)      PLANBESKRIVNING 

b1 – Endast 60% av fastighetsaren inom användningsområdet får hårdgöras: 

Syftet med bestämmelsen är att begränsa den hårdgjorda ytan inom planområdet och 

på så sätt skapa goda förutsättningar för att hantera dagvatten på ett lämpligt sätt.  

b2 – Endast källarlösa hus: På grund av grundläggningsförhållanden och för att 

minska risken för översvämning får källare inte finnas. 

f1 – Ny bebyggelse skall utformas med fasader av trä och målas med kulör där 

Smedraden färgsättning är vägledande: Planbestämmelsen syftar till att 

byggnaders fasader ska harmoniera med befintliga omgivande byggnader och ha en 

enhetlig utformning. 

f2 – Tak ska utföras som sadeltak: Planbestämmelsen syftar till att byggnaders 

fasader ska harmoniera med befintliga omgivande byggnader och ha en enhetlig 

utformning.  

f3 – Endast rad-, par- eller kedjehus: Planbestämmelsen syftar till att reglera 

byggrätter med enbart rad-, par- eller kedjehus för att säkra blandade boendeformer, 

anpassa ny bebyggelse till kulturvärdena och landskapsbilden på platsen samt 

harmonisera med befintliga omgivande byggnader. 

u1 – Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar: Syftet med 

bestämmelsen är att säkerställa befintliga underjordiska ledningar som finns inom 

kvartersmark inte påverkas. Syftet med bestämmelsen är att ett markområde 

reserveras så att det inte tas i anspråk på ett sätt som hindrar underhåll av 

allmännyttiga ledningar.  

4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 KOMMUNALA 

4.1.1 DETALJPLAN  

Planområdet berörs av tre stadsplaner. För fastigheterna Smedjan 3, 4, 5, 9 och 12 

samt City 1, 2, 3, 4 och 5 gäller förslag till ändring av stadsplan för kv. City och 

Smedjan i Lessebo samhälle (07-LEO-470 B), lagakraftvunnen den 12 januari 1973. 

Stadsplanen medger allmänt ändamål (A) i högst tre våningar (III), handelsändamål 

(H) i en våning (I), park eller planering samt område för gata eller torg. Högsta 

byggnadshöjd är satt till 4,4 meter för en del och 10,6 meter för den andra delen. 

Prickmarkerat område får inte bebyggas.  

För fastigheten Smedjan 10 gäller förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för 

de centrala delarna av Lessebo köping (07-LEO-216 B), lagakraftvunnen den 30 

september 1955. Stadsplanen medger bostadsändamål (B) i högst två våningar (II). 

Byggnadshöjden är reglerad till 8 meter och att vind får inredas. Fastighetens 

byggrätt är begränsad med kors- samt prickmark.  

För fastigheterna Härden 4, 7 och 9 gäller förslag till ändring av stadsplan för kv. 

Härden i Lessebo samhälle (0761-P84/5 B), lagakraftvunnen den 6 november 1984. 

69



Detaljplan för Härden 9 m.fl. i Lessebo 
 

14 (39)      PLANBESKRIVNING 

Stadsplanen medger parkeringsändamål (Tp) och handelsändamål (H) i högst två 

våningar (II). Högsta byggnadshöjd är satt till 7 meter. Tillåten byggnadsarea är 

reglerad genom bestämmelse att mark inte får bebyggas (prickmark). 

Om föreslagen detaljplan antas och vinner laga kraft upphör tidigare gällande 

stadsplaner att gälla inom planområdet. Delar av befintliga planer som sträcker sig 

utanför planområdet fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella 

planområdet.  

 

Gällande stadsplaner för aktuellt planområde. Rödstreckat område visar aktuellt 

planområdes ungefärliga läge.  

4.1.2 PLANPROGRAM 

Kommunen har inte funnit det nödvändigt att ta fram ett särskilt planprogram för 

området.  

4.1.3 PLANBESKED  

Enligt kommunstyrelsens beslut 2020-10-27, § 200 ska ett förslag till en ny detaljplan 

för fastigheten Härden 9 samt kringliggande fastigheter tas fram.  
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4.1.4 ÖVERSIKTSPLAN 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som 

”befintliga centrumverksamheter och befintliga bostäder”. Enligt översiktsplanen bör 

även ny bebyggelse främst tillkomma i anslutning till eller som en förtätning av redan 

bebyggda områden. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed 

motiverar vidare exploatering i området.  

 

Markanvändningskarta, från gällande översiktsplan, där planområdet C1B1, är 

utpekat.  

4.2 REGIONALA 
Det aktuella planförslaget är av en mindre omfattning och medför ingen påverkan på 

planeringsdokument som syftar till regional samordning. Någon redovisning av dessa 

dokument görs därför inte i den här planbeskrivningen.  

4.3 RIKSINTRESSEN 
4.3.1 NATURVÅRD OCH FRILUFTSLIV 

Inga riksintressen för naturvård och friluftsliv berörs av gällande detaljplan.  
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4.3.2 KULTURMILJÖVÅRD 

Planområdets södra del berörs av riksintresse för kulturmiljö, Lessebo (G31) samt 

område medtaget i kulturminnesvårdsprogrammet. Detta är ett område som täcker 

stora delar av centrala Lessebo. Riksintresset omfattar området runt Lessebo bruk, 

norra Djurhult, villa- och egnahemsbebyggelsen mellan järnvägsstationen och 

Storgatan samt även Läseboda gamla bytomt, föregångaren till Lessebo som ligger 

vid Ekebacken öster om tätorten. Bruksmiljön består av bebyggelse från 1700- och 

1800-talet med byggnader för tillverkning, bostäder för arbetare och tjänstemän samt 

ägarens herrgård.  

 

Kartan visar området som berörs av riksintresse för kulturmiljövård. Planområdet är 

markerat med svart.  

4.3.3 TRAFIKKOMMUNIKATION 

Cirka 40 meter öster om planområdet passerar riksväg 25 som är riksintresse för 

kommunikationer. Riksväg 25 är dessutom rekommenderad transportväg för farligt 

gods.  

4.3.4 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 

Fiber- och fjärrvärmeledningar är anlagda längs gatorna och möjlighet till framtida 

anslutning finns. 

4.3.5 TOTALFÖRSVAR 

Området ligger inom ett område med särskilt behov av hinderfrihet på grund av 

Försvarsmaktens verksamhet. Eftersom ingen hög bebyggelse planeras innebär 

planförslaget inget hinder för Försvarsmaktens verksamhet.  
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4.3.6 SKYDDADE VATTENDRAG 

Planområdet ligger inte i närheten av något skyddat vattendrag.  

4.4 HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 KAP. 

MILJÖBALKEN 
Enligt 3 kap. Miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för det eller de 

ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 

samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från 

allmän synpunkt god hushållning.  

4.4.1 JORDBRUKSMARK 

Planområdet omfattar varken jordbruksmark, skogsbruk eller ekologiskt särskilt 

känsliga områden.  

4.4.2 OEXPLOATERADE OMRÅDEN 

Marken inom planområdet är till största delen exploaterad med byggnader och 

asfalterade parkeringsytor. Den oexploaterade marken i området består till största 

delen av klippta gräsmattor, träd och annan vegetation. Vegetationen innehåller inga 

kända naturvärden.  

4.5 MILJÖKVALITETSNORMER 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i Miljöbalken om kvaliteten på mark, vatten, luft 

eller miljön i övrigt. Miljökvalitetsnormerna anger bland annat förorenings- och 

störningsnivåer som inte får överskridas.  

4.5.1 LUFT 

Kronobergs Luftvårdsförbund har presenterat 2019 års siffror för luftkvaliteten i länet 

och Lessebo kommun. I mätningarna mäts andelen kvävedioxid (NO2) i luften. 

Kvävedioxider är det som bildas från luftens kväve eller kvävet från bränsle vid 

bränsleförbränning i exempelvis fordonstrafik, arbetsmaskiner, värmeanläggningar. I 

mätningarna ingår även luftpartiklar som mäts i storlekarna PM10 och PM2,5. 

Luftpartiklar kommer främst från däckslitage, sand, långväga transporter, eldning, 

damm och havssalt. Resultatet från mätningarna visade att gällande normer för 

luftföroreningar inte överskrids. Ett genomförande av planen medför sannolikt en 

minimal ökning av fordonstrafiken i området jämfört med idag. Planområdets centrala 

läge bedöms även minska behovet av bil och gynna gång- och cykeltrafik. Närheten 

till god kollektivtrafik innebär sannolikt att behovet av bil minskar ytterligare. 

Miljökvalitetsnormen för luft kommer inte påverkas nämnvärt.   

4.5.2 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 uppnå och 
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vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk 

status ska nås 2021. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 

kap. Miljöbalken. Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektor 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. 

Huvudavrinningsområde är Ronnebyån. Aktuellt planområdet berörs av en 

vattenförekomst/recipient, Lesseboån; Öjen-Läen (SE629140-146724). Öjen-Läen är 

cirka 2 km lång och rinner genom morän vid Lessebo samhälle. Recipienten är 

bedömd att inte uppnå god kemisk status avseende kvicksilver och bromerade 

difenyletrar. Värdena för bromerade difenyletrar (flamskyddsmedel) och kvicksilver 

överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och 

kustvatten. Utsläpp under lång tid och luftburen spridning av dessa förklarar den 

kemiska ytvattenförekomsten och varför det är svårt att påverka denna lokalt. 

Miljöproblemet bedöms främst vara försurning och miljögifter.  

Den sammanvägda ekologiska statusen baseras på statusen för fisk som har 

klassats till dålig status. Tillförlitligheten i statusklassificeringen bedöms vara medel. 

Passerbarheten för fisk har klassats till dålig status på grund av vandringshinder och 

rensning. Statusen för näringsämnen är klassad till måttlig status på grund av höga 

fosforhalter och att vattenförekomsten påverkas av avloppsreningsverk och industri. 

Statusen för krom, koppar, arsenik och zink har klassats till god status. 

Vattenförekomsten får en tidsfrist till 2027 med skälet inte tekniskt möjligt på grund av 

kunskapsbrist. Det finns även en osäker risk att god ekologisk status inte uppnås 

2027 med avseende på miljökonsekvenstypen försurning om statusen inte 

upprätthålls genom åtgärden kalkning.  

4.5.3 BULLER 

Riksdagen har i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande antagit 

riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni 2015. 

Riktvärdena ska även tillämpas för skolor, förskolor, vårdlokaler och liknande. Från 

den 1 juli 2017 har justeringar av förordningen gjorts i samband med den beslutande 

förändringen 2017 (SFS 2017:359). Dessa riktvärden kan tillämpas i planer påbörjade 

efter 2 januari 2015. Bostäder bör därför lokaliseras så att ljudnivåer från vägrar inte 

bör överstiga.  

Den bullerkälla som kan påverka planområdet är riksväg 25 som ligger cirka 40 meter 

öster om planområdet. För riksväg 25 har det gjorts en uppskattad trafikmätning som 

visar att riksväg 25 har idag en uppskattad årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på cirka 2950 

fordon/dygn, varav antalet lastbilar är 339/dygn (NVDB, mätår 2019). 

Hastighetsbegränsningen är 40 km/tim. Dessa nedanstående riktvärden bör normalt 

inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse; 

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 
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kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå 

vid bostadsbyggnadens fasad.  

Uteplats – Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte överskridas 

med mer än 10 dBA och max 5 ggr/timme under dagtid 06.00 – 22.00. 

En översiktlig kartläggning av bullernivåerna från järnvägs- och vägtrafiken har gjorts 

(2018) för Lessebo samhälle och bedömningen är att dessa uppmätta värden kan 

användas som underlag även för detta detaljplaneförslag. Resultatet visar ekvivalenta 

och maximala ljudnivåer i dBA.  

 

Kartan visar ekvivalent ljudnivå. Planområdets ungefärliga placering är markerad med 

en röd streckad linje.  
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Kartan visar maximal ljudnivå. Planområdets ungefärliga placering är markerad med 

en röd streckad linje.  

Bedömningen för den föreslagna nya bostadsbebyggelsen är att 60 dBA ekvivalent 

ljudnivå vid fasad klaras. Vid ny- och ombyggnation är det viktigt att gällande riktlinjer 

kring buller följs. För att uppnå god ljudnivå i lägenheterna är det fördelaktigt om 

lägenheterna blir genomgående med en sida vänd från bullerkällan. Även 

fasadmaterial, fönster och ventilation ska väljas med hänsyn till dess bullerdämpande 

effekt. 

För Bergsrådsgatan och Bruksgatan finns ingen uppmätt årsdygnstrafik (ÅDT). 

Gatorna har en hastighetsbegränsning på 40 km/tim och ligger i ett område med 

blandad bebyggelse där majoriteten är verksamheter och flerbostadshus i varierat 

antal våningar. Bergsrådsgatan och Bruksgatan bedöms inte uppmäta trafikmängder 

som skulle innebära en risk för störning. Utifrån en översiktlig beräkning i Boverkets 

mall ”Hur mycket bullrar vägtrafiken” bedöms bullernivåerna ligga långt under 60 dBA. 

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte innebära att människor utsätts för 

ohälsosamma bullernivåer och inte heller bidra till negativ påverkan på 

miljökvalitetsnormer för buller.  

4.6 MELLANKOMMUNALA INTRESSEN 
Inga mellankommunala intressen berörs av detaljplanen.  

4.7 MILJÖ 
4.7.1 STRANDSKYDD  

Planområdet berörs inte av strandskydd.  
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4.7.2 DAGVATTEN 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Kommunala ledningar 

för bortförsel av dagvatten finns i gatumark i direkt anslutning till planområdet, utmed 

Bruksgatan och Bergsrådsgatan. Planområdet utgörs till övervägande del av redan 

bebyggda eller hårdgjorda ytor, vilket gör att en eventuell ökning av andelen 

hårdgjorda ytor är begränsad. De nya ytor som föreslås bli ianspråktaget för ny 

bostadsbebyggelse består av mark som idag används som parkeringsytor. Detta 

innebär att mängden hårdgjord yta kan komma att öka något då fastigheterna 

bebyggs. Mängden hårdgjorda ytorna har dock reglerats i plankartan vilket möjliggör 

att en god dagvattenhantering kan lösas inom planområdet. Idag tas dagvattnet 

omhand lokalt genom infiltration på respektive fastighet. Inom planområdet ska 

dagvatten fördröjas och renas inom den egna fastigheten i största möjliga mån så att 

belastningen på ledningsnät och angränsande fastigheter minimeras. Det dagvatten 

som inte kan omhändertas lokalt leds till de kommunala dagvattenledningarna som 

utjämnar och fördröjer dagvattnet innan avledning till recipienten. Planområdet har en 

god lutning och inga instängda områden eller andra kända problem kring 

dagvattenhanteringen har noterats. Planområdet gränsar också till ett stort 

parkområde, Intaget med goda infiltrationsmöjligheter för dagvatten. Dagvatten från 

parkeringsplatserna ska i första hand, där det är möjligt, fördröjas i 

vegetationsbaserade infiltrationsytor mellan platserna. Exploatören ska vid 

bygglovgivning redovisa föreslagna metoder på fördröjning och rening.  

4.8 HÄLSA OCH SÄKERHET 
4.8.1 RISK FÖR OLYCKOR  

Planområdet ligger inom påverkansområde för farligt gods då det ligger inom 150 

meter från riksväg 25. En riskutredning för transport av farligt gods har tagits fram av 

ÅF Infrastructure AB, 2017-12-01 i och med detaljplanearbete för fastigheten 

Bergsrådet 13 i Lessebo kommun. Bergsrådet 13 ligger cirka 60 meter nordöst om 

planområdet, öster om riksväg 25. I riskutredningen konstateras att ny bebyggelse 

inte bör placeras närmare än 30 meter från riksvägen. Individrisken bedöms vara över 

acceptabla nivåer på avstånd under 30 meter från vägen. Aktuellt planförslag, där ny 

bostadsbebyggelse planeras ligger cirka 40 meter från riskkällan. Den enda ytan som 

kommer närmare än detta avstånd är fastigheten Smedjan 10, vilken redan är 

bebyggd. För att säkerställa att inga nya byggnader placeras närmare än 40 meter 

från riksvägen begränsas markens bebyggande genom prickmark (mark som inte får 

förses med byggnad). Utöver prickmarken, ligger idag mellan planområdet och 

riksvägen fastigheterna Smedjan 1 och 2 som är bebyggda med flerfamiljshus. Med 

sina placeringar avskärmar byggnaderna planområdet och bidrar till att eliminera risk 

för spridning i samband med olycka med farligt gods. I riskanalysen påpekas det dock 

att även om bostäder och andra byggnader placeras mer än 30 meter från riksvägen 

bör ventilationen anpassas. Detta kan göras genom att friskluftsintaget placeras 

bortvänt från vägen samt så långt bort som möjligt från vägen. Riskanalysen bifogas i 

sin helhet som en bilaga.  
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4.8.2 OMGIVNINGSBULLER  

Utifrån de befintliga förutsättningarna samt detaljplanens avstånd till eventuella 

bullerkällor bedöms risken för trafik- och verksamhetsbuller osannolik för 

detaljplaneområdet. 

4.8.3 RISK FÖR EROSION, RAS OCH SKRED  

Marken bedöms inte vara utsatt för någon ökad risk kopplat till påverkan genom 

erosion, ras och skred.  

4.8.4 FÖRORENAD MARK 

Enligt Länsstyrelsens EBH (Efterbehandling av förorenade områden) karta finns inga 

kända markföroreningar inom planområdet. Det finns heller inga misstänkta 

markföroreningar i närheten som skulle kunna påverka planområdet negativt. Risken 

för förening bedöms som låg och ingen undersökning av markföroreningar inom 

planarbetet bedöms som nödvändigt. Om föroreningar skulle påträffas vid till exempel 

markarbeten ska tillsynsmyndigheten genast underrättas enligt 10 kap. Miljöbalken.   

4.8.5 RISK FÖR ÖVERSVÄMNING  

Utvärdering av översvämningsrisker har gjorts med beräkningsverktyget Scalgo Live 

för att kartera lågpunkter och rinnvägar vid den utvalda nettonederbörden. 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. 

Utvärderingen av översvämningsrisker vid skyfall i Scalgo Live utgår från ett 

klimatkompenserat 100-årsregn med 1 timmes varaktighet med en volym på 80 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). 

Nedanstående karta visar lågpunkter och rinnvägar inom planområdet. Det finns idag 

två lågpunkter inom planområdet som riskerar att fyllas med vatten vid stora regn. 

Observera att kartan påvisar befintliga förhållanden och tar inte hänsyn till 

exploatering. För att garantera att ingen risk för översvämning föreligger bör den 

nytillkommande bebyggelse i möjligaste mån anpassas till omgivande terräng och 

färdig golvnivå får inte vara lägre än marknivån för de befintliga lokalgatorna. Hänsyn 

bör även tas till de fåtal lågpunkter som finns inom planområdet så att befintliga 

lågpunkter fyllas upp och dessa bedöms fullt hanterbara genom rätt höjdsättning. 

Marken bedöms översiktligt vara byggbar och risken för påtagliga konsekvenser av 

översvämning vid 100-årsflöden är således låg.  
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På kartan syns lågpunkter inom planområdet. Rinnvägar markerade i rött och 

lågområden är färgade ytor där vattendjup mindre än 10 mm visas i ljusblått, 10-25 

mm visas i grönt, 25-35 mm visas i gult, 55-65 mm visas i ljuslilla och planområdet 

markerat i svart (Scalgo Live, 2021).  

4.9 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  
Detaljplanen har inte föregåtts av någon geoteknisk undersökning. Enligt 

jordartskarten 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. Jorddjupet i planområdet bedöms 

vara 1–5 meter. Planområdet är relativt flackt och lutningen är generellt sett 

begränsad, där marknivåer varierar mellan cirka +159 och +160 möh. 

Lutningsförhållandena är dock inte sådana att exploatering försvåras. Med tanke på 

den uppskattade jordarten och jorddjupet bedöms marken ha bra 

hållfastighetsegenskaper och bra genomsläpplighet. Utifrån SGU:s information, 

befintlig bebyggelse och tänkt bebyggelseutformning anses inte en geoteknisk 

undersökning vara nödvändig för det aktuella området. Närmare undersökningar får 

vid behov göras i bygglovsskedet.  

4.10 KULTURMILJÖ 
Delar av planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Inom planområdet 

finns idag inga q-märkta byggnader som är specifikt utpekat av Länsstyrelsen i deras 

skrift om Lessebo bruksmiljö. Kulturmiljöer av riksintresse skiljer sig åt genom att de 

tål olika former av förändringar och i olika stor utsträckning, men gemensamt är att de 
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kulturhistoriska värdena ska vara vägledande för utvecklingen. De är inte skyddade 

på samma sätt som byggnadsminnen, kulturreservat och kulturmiljöer med 

områdesbestämmelser. I kommunens översiktsplan antagen 2018 finns allmänna 

riktlinjer för bebyggelse inom området för kulturmiljövård. Vid exploatering måste stor 

hänsyn tas för att säkerställa att områdets karaktär inte förvanskas dessutom ska 

gällande föreskrifter och riktlinjer följas. Inom område för all form av kulturmiljövård: 

- Är det inte tillåtet att förändra områdets eller det enskilda husets karaktär. 

- Måste all nybyggnation och exploatering ske på ett sätt som passar in med 

omgivningen och den historiska bebyggelsen. 

- Får mindre fasadändringar ske om de inte påverkar områdets karaktär eller 

utseende negativt.  

- Vid planläggning måste hänsyns tas till det befintliga områdets karaktär. Den nya 

bebyggelsen får inte utvecklas på ett sätt som förändrar områdets karaktär vad 

gäller höjd eller utseende. 

- Vid samtliga lovprövningar ska jämförelse med den ursprungliga 

bebyggelsemiljön. Detta ska göras utifrån en ritning som visar åtgärdens utseende 

och placering i området. Detta gäller både för områden som är klassade som 

riksintresse och för de som inte är det.  

Utöver riktlinjerna ska alltid samråd ske med byggantikvariskt sakkunnig, exempelvis 

på Kulturparken Småland AB, vid om-, ut- eller tillbyggnader samt exteriöra 

förändringar av de befintliga byggnaderna inom planområdet.  

Mot bakgrund av områdets kulturmiljövärden innehåller detaljplanen också 

nedanstående utformningsbestämmelser som föreslås för nya byggnader med 

avsikten att anpassas till omkringliggande bebyggelse och inte påverka dess 

kulturmiljövärden negativt: 

f1 Ny bebyggelse skall utformas med fasader av trä och målas med kulör där 

Smedraden färgsättning är vägledande.  

f2 Tak ska utföras som sadeltak. 

f3 Endast rad-, par- eller kedjehus. 

Den nya byggnadens utseende kommer att regleras i detaljplanen med byggrätt 

(utbredning på marken) samt höjd för att smälta in i stadsbilden.  

4.10.1 ARKEOLOGI OCH FORNLÄMNINGAR  

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Fornlämningar är skyddade enligt 

Kulturmiljölagen. Enligt lagen fordras Länsstyrelsen tillstånd för att rubba, ta bort, 

gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada fornlämning eller dess 

fornlämningsområde.  

4.11 FYSISK MILJÖ  
Planområdet är idag till stora delar bebyggt eller hårdgjort. Bebyggelse i närområdet 

består av en blandning av olika bostadstyper främst radhus och friliggande villor med 
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tillhörande trädgårdar samt flerbostadshus med verksamheter i bottenplanen. Större 

delen av husen i närområdet är uppförda i två till tre våningar med inredda vindar som 

är av varierade ålder, storlek och karaktär. Husen har även varierande utformning vad 

gäller fasadmaterial och färgsättning. Söder om planområdet finns rad- och kedjehus, 

det som kallas ”Smedraden” bestående av äldre bruksbostäder uppförda under 1800-

talet och denna bebyggelse är av kulturhistoriskt värde. Dessa har faluröda stående 

träpanelfasader och tak med enkupigt svart och orange tegel. Fönster och knutar är 

målade i vitt. Strax öster om planområdet finns även kommunhuset och en ICA-butik.  

4.12 SOCIALA  
4.12.1 LEK OCH REKREATION 

I Lessebo samhälle finns det flera grönytor samt närhet till skogsområden som kan 

användas till rekreation. Cirka 80 meter från planområdet ligger Intaget, en park som 

bland annat används i samband med midsommarfirande. Närmaste lekplats finns vid 

kulturhuset 51:an cirka 600 meter från planområdet. Inom planområdet finns det en 

mindre parkyta som kan användas på olika sätt av kommunens invånare. Offentliga 

platser bidrar till att människor från olika grupper kan mötas vilket har en positiv 

påverkan på den sociala hållbarheten.   

 

4.13 TEKNIK 

4.13.1 VATTEN OCH AVLOPP 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 

Området är redan idag anslutet till det kommunala VA-nätet och nya bebyggelse inom 

planområdet bedöms kunna ansluta till befintliga ledningar.  
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4.13.2 EL, FIBER, TELE OCH VÄRME 

Ledningar för el, tele- och optofiber finns utbyggt i befintligt område. El- och 

teleanslutning sker i samråd med el- och teleleverantör. Fjärrvärme finns också 

framdraget i området. Ledningarna är förlagda i gatorna.   

4.14 SERVICE  

4.14.1 OFFENTLIG- OCH KOMMERSIELL SERVICE 

I Lessebos centrala delar och med omnejd finns ett varierande utbud av 

livsmedelsbutiker, några restauranger, frisörsalong, apotek, systembolag, skola, 

förskola, bensinstation, bibliotek, vårdcentral, folktandvård med flera.  

4.15 TRAFIK  
4.15.1 BILTRAFIK 

Planområdet angränsar till två lokalgator; Bruksgatan och Bergsrådsgatan. Skyltad 

hastighet på dessa två gator är reglerad till 40 km/tim. Kommunen är väghållare. 

Angöring till fastigheterna utmed Bruksgatan och Bergsrådsgatan sker fortsatt som 

idag. Öster om planområdet går riksväg 25 som inte kommer påverkas av 

planförslaget.   

4.15.2 GÅNG- OCH CYKELVÄG 

Planområdet ligger centralt med ett väl utbyggt gång- och cykelvägar och i de fall det 

saknas avskilda gång- och cykelvägar, finns utmed de flesta gator en trottoar eller en 

markering i vägbanan, där cykling sker i blandtrafik.  

4.15.3 KOLLEKTIVTRAFIK 

I närheten av planområdet finns det flera busshållplatser, dels en där bussar till Kosta 

och Skruv stannar och en där bussar till Växjö via Hovmantorp stannar. Till Lessebo 

station är det cirka 500 meter, därifrån går tåg mot Kalmar, Växjö, Malmö och 

Göteborg.  

5 PLANERINGSUNDERLAG 

5.1 KOMMUNALA 

5.1.1 DETALJPLAN 

Planområdet är sedan tidigare detaljplanelagt med tre gällande stadsplaner.  

5.1.2 GRUNDKARTA 

En grundkarta är upprättad för planområdet, daterad 2022-10-24 i plansystem 

SWEREF99 15 00 och höjdsystem RH2000.  

5.1.3 ÖVERSIKTSPLAN 

Lessebo kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2018.  
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5.1.4 UNDERSÖKNING ENLIGT 6 KAP. 6§ PLAN- OCH BYGGLAGEN 

(2010:900) 

Enligt sjätte kapitlet i Miljöbalken ska kommunen göra en undersökning för att ta reda 

på om detaljplanen antas medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningen är den 

process som ska komma fram till om ett förslag till en detaljplans genomförande kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.  

Lessebo kommun har upprättat en undersökning och gjort bedömningen att den inte 

kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Planförslaget innebär ingen större 

förändring i hur området kommer användas i förhållande till dagens läge. Det finns 

redan idag bebyggelse inom planområdet och den aktuella detaljplanen handlar om 

att denna bebyggelse ska kunna bekräftas samt kompletteras med ny 

bostadsbebyggelse. Genom att bekräfta markanvändningen blir befintlig bebyggelse 

planenlig. Planförslaget innebär en naturlig utveckling och förtätning i redan befintlig 

bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande och god resurshållning 

samt utnyttjande av befintlig infrastruktur. För närboende kommer en nybyggnation 

enligt planförslaget innebära en påtaglig förändring gentemot tidigare. I och med den 

nya bebyggelsen/förtätningen försvinner en stor del av parkeringsplatserna inom 

planområdet och övriga parkeringsplatser inom området fastställs. I närheten av 

området finns även en god tillgång på allmänna parkeringsplatser för besökare. Det 

bör endast bli en positiv påverkan om oanvända parkeringsytorna får en ny 

användning i form av bostäder och/eller centrumändamål för att få en mer flexibel 

plan. Eftersom detaljplanen är flexibel är det svårt att veta vilken typ av verksamhet 

som kommer att etablera sig inom planområdet samt vilken trafikmängd det för med 

sig. Möjliggörandet av ändamål som bostäder och centrumverksamheter, kan 

medföra ett ökat trafikflöde på angränsande gator, men påverkan på närliggande 

bostadsfastigheter anses vara marginell. Området har god tillgång till kollektivtrafik 

samt gång- och cykelinfrastruktur. Inom området finns inga kända höga naturvärden 

eller naturskydd. Ny bostadsbebyggelse utformas utifrån omgivningens identitet och 

karaktär. Uppställningsplats för befintlig återvinningsstation kommer att flyttas från 

planområdet i samband med exploatering av området. Som en konsekvens av 

detaljplanens genomförande är att en plats som tidigare varit allmänt tillgänglig, 

torgytan blir privatiserad. Cirka 70 meter öster om planområdet vid Ingenjörsgatan 

möjliggörs det för en ny torgyta som skulle kunna utformas med lekredskap och 

trevliga platser att sitta på. Förändringar i befintliga miljöer är också en naturlig del av 

en växande tätortsutveckling och behövs för att Lessebo som huvudtätort ska kunna 

möta framtidens behov och utmaningar. 

5.2 UTREDNINGAR 
Inga utredningar har gjorts i arbetet med att ta fram planhandlingarna.  

5.3 REGIONALA 
Det aktuella planförslaget är av en mindre omfattning och medför ingen påverkan på 

planeringsdokument som syftar till regional samordning. Någon redovisning av dessa 

dokument görs därför inte i den här planbeskrivningen. 
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6 KONSEKVENSER 

6.1 FASTIGHETER OCH RÄTTIGHETER  
I dagsläget ägs fastigheterna Smedjan 4, 5, 9 och 12 samt City 2 av Lessebo 

kommun. I samband med att detaljplanen vinner laga kraft kommer 

fastighetsreglering ske enligt planförslaget som finns redovisat på sidorna 32–34 i 

planbeskrivningen. Kommunen bedömer inte att det finns något behov av 

fastighetsindelningsbestämmelser för detaljplanen. Det finns därför inget hinder för 

befintliga eller framtida fastighetsägare att dela upp kvartersmarken i flera fastigheter 

eller bilda rättigheter.  

6.2 NATUR 
6.2.1 GRÖNOMRÅDE  

Planområdet är inte utpekat som ett grönområde i gällande översiktsplan (2018). 

Vegetationen inom planområdet bedöms inte som särskilt unikt eller värdefullt.  

6.2.2 LANDSKAPSBILD  

Den största förändringen som kommer kunna ske inom planområdet är att två 

befintliga parkeringsytor planläggs för bostäder med möjligheter till lokaler för 

centrumverksamhet i bottenplan för att uppnå en mer flexibel plan. 

Bostadsbebyggelsen blir en förtätning och förläggning av befintlig bostadsbebyggelse 

i området och utgör således en naturlig utveckling i området av likartad 

bebyggelsestruktur. I övrigt bekräftar detaljplaneförslaget befintlig markanvändning. 

Landskapsbilden påverkas endast i en mindre omfattning. Landskapsbilden på 

området som helhet är idag varierad och växlar i skala, uttryck, material och karaktär. 

Träpanel är det mest förekommande fasadmaterialet men det finns även inslag av 

bland annat tegel och puts. Aktuellt planområde omges av bostadsbebyggelse med 

både villabebyggelse i olika storlekar och höga flerbostadshus upp till tre våningar. 

Inom kvarteret finns även byggnader som inrymmer handel- och vårdverksamheter. 

Föreslagna planbestämmelser för ny bebyggelse är satta för att den ska anpassa sig 

till dess omgivning; kulturmiljö, landskapsbilden och för att inte störa omkringliggande 

bostadsbebyggelse. Därmed bedöms varken landskapsbilden eller kulturmiljön 

påverkas negativt.  

6.3 MILJÖ 
6.3.1 MILJÖBEDÖMNING 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en undersökning om betydande 

miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalken. Undersökningen har genomförts enligt 

avdelningens bedömningsmall och bedömningen är att ingen betydande 

miljöpåverkan uppkommer som en följd av planens genomförande.  
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6.3.2 STÄLLNINGSTAGANDE 4 KAP. 33 B § PLAN- OCH BYGGLAGEN 

(2010:900) 

Kommunen grundar sitt ställningstagande på att den nu föreslagna 

markanvändningen inte får några nämnvärda effekter på miljön, marken, luften eller 

klimatet, vegetationen, djurlivet eller effekter på hälsan, naturresurser, transporter, 

rekreation. Planförslaget påverkar landskapsbilden marginellt och bedöms till 

obetydlig konsekvens som medför en liten marginell negativ konsekvens. Det finns 

inte anledning att anta att miljökvalitetsnormen kommer att överskridas. En särskild 

miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ bedöms därför inte 

behöva genomföras.  

6.3.3 DAGVATTEN 

Planområdet ligger inom vattenskyddsområde och nybyggnationen ska kopplas till 

det kommunala VA-nätet. Föreslagna markförändringar bedöms inte påverka 

dagvattensituationen i större utsträckning då det rör sig om en förhållandevis liten 

exploatering. Andelen hårdgjorda ytor kommer inte heller att förändras avsevärt. 

Mängden dagvatten och dess innehåll av föroreningar bedöms vara försumbar med 

tanke på planområdets begränsade markyta. Dagvatten från bostadsområden är i 

allmänhet inte förorenade och kräver inte särskilda reningsåtgärder.  

6.4 MILJÖKVALITETSNORMER 
Kommunen ser inte att genomförandet av detaljplanen kommer att bidra till att någon 

av miljökvalitetsnormerna överskrids eller påverkas negativt.  

6.4.1 LUFT 

Miljökvalitetsnormerna för luft ska säkerställa en god luftkvalitet som inte medför 

risker för människors hälsa. Risk för överskridande av normerna finns framför allt i 

områden med intensiv fordonstrafik, i anslutning till stora punktkällor eller i täta slutna 

gaturum med högre bebyggelse och dålig genomluftning. Detaljplanens 

genomförande bidrar inte till att gällande miljökvalitetsnormer avseende luftkvalitet 

överskrids.  

6.4.2 VATTEN 

Kommunens planering av markanvändning bidrar inte till att gällande 

miljökvalitetsnormer avseende vattenkvalitet överskrids. Planförslaget innebär att 

andelen hårdgjorda ytor inklusive tak kommer att öka något, vilket i sin tur innebär 

ökade dagvattenflöden. Någon betydande ökning bedöms dock inte uppstå och några 

särskilda anordningar för detta bedöms inte behövas. I och med att två befintliga 

parkeringsytor tas bort kommer källorna till eventuella föroreningar av dagvattnet; 

drivmedel, rost och avgaser från bilar att sjunka om markanvändningen ändras från 

parkering till bostads- och centrumändamål. Planförslaget möjliggör för ny 

bostadsbebyggelse med icke-störande centrumverksamheter i bottenvåningarna. 

Planområdet omfattar ingen bebyggelse eller verksamhet som innebär en betydande 

risk för förorening av dagvatten. Planområdet är i sin helhet anslutet till kommunalt 

vatten och avlopp. Dagvatten på kvartersmark tas om hand och infiltreras lokalt. De 

negativa effekterna bedöms dock som marginella.  
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6.4.3 BULLER 

Detaljplanens genomförande bidrar inte till att gällande miljökvalitetsnormer avseende 

buller överskrids.  

6.5 HÄLSA OCH SÄKERHET 
6.5.1 BERÄKNING AV OMGIVNINGSBULLER 

Planförslaget bekräftar och säkerställer i huvudsak de verksamheter som bedrivs 

inom området idag. Planförslaget medför endast en liten del ny bostadsbebyggelse 

och icke-störande verksamheter i bottenvåningarna för ökad flexibilitet. Typen av 

verksamheter som planeras beräknas inte vara i den omfattningen att det leder till 

trafikbuller över de riktvärden som gäller. Området runt om planområdet består idag 

av olika verksamheter. De verksamheterna bedöms inte ta skada av en ökande 

bullernivå då verksamheterna främst är av den karaktär som besöks under dagtid. 

Föreslagen markanvändning medför ingen ökning av tung trafik.  

Enligt Trafikverkets basprognos kan den genomsnittliga trafikökningen förväntas bli 

1,8% för godstransporter respektive 1% för persontransporter fram till år 2040. 

Trafikverket har ingen statistik men vid beräkningar av hur många fordonsrörelser 

som bostadsbebyggelse medför schablontalet fyra fordonsrörelser per hushåll. Detta 

skulle medföra att andelen trafik på riksväg 25 skulle öka med cirka 1900 

fordonsrörelser/dygn. Vid en omräkning enligt denna prognos skulle den totala 

årsdygnstrafiken för riksväg 25 uppgå till cirka 5300 fordon 2040, från 2950 fordon 

idag, vilket får anses som en mycket begränsad ökning. Då området är begränsat i 

storlek bedöms inte att ökningen riskerar bli så stor att den ger olägenheter för 

angränsande bostadsområden.  

6.5.2 ÖVERSVÄMNING 

Utifrån beräkningsverketyget Scalgo Live och höjdförhållandena gör kommunen 

bedömningen att en exploatering av området inte riskerar att skapa någon 

översvämningsproblematik.  

6.5.3 OLYCKOR 

Bedömningen är att risknivån i området är godtagbar. Även samhällsrisken beräknas 

vara på acceptabla nivåer förutom vid olycksscenarier med brandfarlig vätska samt 

giftig gas. Eftersom scenarierna bedöms ha beräknats mycket konservativt, bedöms 

att detta inte föranleder behov av ytterligare riskreducerande åtgärder.  

6.5.4 EROSION, RAS OCH SKRED 

Marken i och omkring planområdet bedöms inte ligga i ett område där det föreligger 

någon risk för ras, skred eller erosion.  

6.5.5 RADON 

Planområdet ligger inom normalrisk för radon. Vid bygglovsprövning kan det bli 

aktuellt med krav på att ny bebyggelse utförs radonsäkert med god ventilation.  

86



Detaljplan för Härden 9 m.fl. i Lessebo 
 

31 (39)      PLANBESKRIVNING 

6.6 SOCIALA 
6.6.1 BARNPERSPEKTIVET 

I januari 2020 trädde lagen om barnkonventionen i kraft vilka ska synliggöra barns 

rättigheter i samhället. Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska vad som bedöms vara 

barnets bästa beaktas vid alla åtgärder som rör barn. Som barn betraktas alla 

människor under 18 år.  

Barn och unga kan bli berörda av planförslaget. Planen innebär ett litet tillskott av 

bostäder och/eller centrumverksamheter i en central miljö med goda möjligheter till 

fungerande vardagsliv för både barn och vuxna. Närhet till målpunkter, kollektivtrafik 

och gång- och cykelvägar ger barn och ungdomar större möjlighet att röra sig 

självständigt i samhället. Därmed är det viktigt att skapa en säker utomhusmiljö så att 

barn kan röra sig till och inom planområdet på ett bra och tryggt sätt. Skola och 

förskola finns inom 500 meter från planområdet. Småbarnslek finns på andra platser i 

området och äldre barn har tillgång till park- och naturmark i närområdet, t.ex. Intaget. 

Planförslaget och planområdets läge bedöms inte innebära några påtagliga 

konsekvenser utifrån barnperspektivet. Barn- och utbildningsnämnden är med på 

sändlistan när detaljplanen skickas ut på samråd och granskning.  

6.7 RIKSINTRESSE 
6.7.1 NATURVÅRD, KULTURMILJÖVÅRD OCH FRILUFTSLIV 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande negativ påverkan 

på riksintresset för kulturmiljövård. Ny bebyggelse har reglerats till höjd, storlek och 

utformning för att inte skada riksintressets värdebärande uttryck och dess läsbarhet. 

Utformningsbestämmelser har utformats för att säkerställa detta. De befintliga 

byggnaderna inom fastigheterna har idag olika takmaterial, fasadmaterial, är byggda 

under olika tidsepoker och har genomgått en del exteriöra förändringar. Befintlig 

bebyggelse inom planområdet regleras därför inte med varsamhets- och 

skyddsbestämmelser i plankartan. I planbeskrivningen hänvisas dock till olika 

restriktioner/riktlinjer kring hur om- och tillbyggnader får utformas med hänsyn till det 

riksintresse för kulturmiljövård som berör planområdet. I övrigt kommer den nya 

detaljplanen inte att beröra riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet i Miljöbalken.  

6.8 HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 KAP. 

MILJÖBALKEN 
Planområdet ligger centralt i Lessebo med goda förutsättningar att nyttja befintliga 

vägar, resurser och platsen på ett sätt som innebär en god hushållning.  

6.8.1 JORDBRUKSMARK 

Planområdet omfattar varken jordbruksmark, skogsbruk eller ekologiskt särskilt 

känsliga områden.  
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6.9 TRAFIK 
6.9.1 MOTORTRAFIK  

Planförslaget medför ingen förändring i nuvarande gatusystem.  

6.9.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 

Planförslaget medför ingen förändring i nuvarande gång- och cykelvägsnät.   

6.10 MELLANKOMMUNALA FRÅGOR 
Planförslaget innebär inga mellankommunala frågor.  

7 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

7.1 MARK- OCH UTRYMMESFÖRVÄRV 
Marken inom planområdet ägs dels av kommunen och är dels privatägd, men något 

mark- och utrymmesförvärv inte är nödvändigt för att genomföra detaljplanen. 

7.2 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Här beskrivs de fastighetsrättsliga åtgärderna som behövs för att planen ska kunna 

genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt.  

7.2.1 FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER 

Planområdet omfattas inte av fastighetsindelningsbestämmelser.  

7.2.2 FÖRÄNDRAD FASTIGHETSINDELNING 

Från del av fastigheten Smedjan 12 (ca 440 kvm), del av Smedjan 9 (ca 7 kvm), 

Smedjan 4 (15 kvm) och Smedjan 5 (14 kvm) ska överföras till fastigheten City 3 för 

att bilda en ny större sammanhängande fastighet. Med den föreslagna 

fastighetsindelningen blir fastigheten City 3 ca 2482 kvm stort. Detta då den del av 

Smedjan 12, Smedjan 9, Smedjan 4 och 5 som tidigare utgjort allmän platsmark, Torg 

i denna plan får bestämmelserna Vård och Centrum.  
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Bilden redovisar hur fastighetsindelning ser ut idag samt föreslagen 

fastighetsindelning.  

Från del av fastigheten Smedjan 12 (ca 238 kvm) och Smedjan 5 (ca 430 kvm) ska 

överföras till fastigheten City 5 för att bilda en ny större sammanhängande fastighet. 

Med den föreslagna fastighetsindelningen blir fastigheten City 5 ca 2189 kvm stort. 

Detta då den del av Smedjan 12 och Smedjan 5 som tidigare utgjort allmän 

platsmark, Torg och Park i denna plan får bestämmelsen Bostäder och Centrum.  

 

Bilden redovisar hur fastighetsindelning ser ut idag samt föreslagen 

fastighetsindelning.  
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Från del av fastigheten Smedjan 9 (ca 91 kvm) och City 2 (ca 54 kvm) ska överföras 

till fastigheten City 1 för att bilda en ny större sammanhängande fastighet. Med den 

föreslagna fastighetsindelningen blir fastigheten City 1 ca 622 kvm stort. Detta då den 

del av Smedjan 9 och City 2 som tidigare utgjort allmän platsmark, Torg i denna plan 

får bestämmelsen Centrum.  

 

Bilden redovisar hur fastighetsindelning ser ut idag samt föreslagen 

fastighetsindelning.  

Från del av fastigheten Smedjan 9 (ca 401 kvm) ska överföras till kommunens 

fastighet Smedjan 4 för att bilda en ny större sammanhängande fastighet. Med den 

föreslagna fastighetsindelningen blir fastigheten Smedjan 4 ca 979 kvm stort.  

 

Bilden redovisar hur fastighetsindelning ser ut idag samt föreslagen 

fastighetsindelning. 
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Lessebo kommun har som intention att sälja kvartersmarken/fastigheten Härden 4 i 

sin helhet utan avstyckning till privat ägo. Härden 9 som ägs av Lessebohus AB 

behåller också sin nuvarande sträckning. Den blivande fastighetsägaren kan däremot 

genom fastighetsreglering alternativt avstyckning dela in kvartersmarken i flera olika 

fastigheter. I övrigt innebär planen inga fastighetsrättsliga förändringar.  

7.2.3 RÄTTIGHETER 

Fastigheterna Smedjan 3, 4 och 5, City 3 samt Härden 9 belastas av en ledningsrätt; 

0761–2019/9.1, Levande, Last, Ledningsrätt, Fjärrvärme. Fastigheten Härden 4 

belastas av ett officialservitut för väg; 0761–85/6.1, Levande, Last, Officialservitut, 

Väg. Befintliga ledningsrätter/servitut inom planområdet kommer fortsatt att gälla och 

bedöms inte bli påverkat av planens genomförande. Befintliga allmännyttiga ledningar 

ska behållas i sitt befintliga läge och läget för ledningarna har markerats med ett u-

område ”markreservat för ledningar” i plankartan. Det är exploatören som bekostar 

eventuell flytt/åtgärder eller skada på ledningar i samband med genomförandet av 

detaljplanen. De som har förmån av ledningsrätten bör därför vara uppmärksamma 

på eventuella följder av den aktuella planen. Rättighet för nya ledningar behöver 

bildas genom lantmäteriförrättning.  

7.3 TEKNISKA FRÅGOR 
Här redovisas särskilda tekniska åtgärder som är av betydelse för planens 

genomförande. 

7.3.1 TEKNISKA ÅTGÄRDER 

Inga tekniska åtgärder planeras för genomförandet. Eventuella framtida tekniska 

åtgärder på kvartersmark inom detaljplaneområdet bekostas av exploatören.  

7.3.2 UTBYGGNAD ALLMÄN PLATS 

Genomförandet av detaljplanen förutsätter ingen utbyggnad av allmän plats. 

Kommunen ansvarar för drift av allmän plats.  

7.3.3 UTBYGGNAD VATTEN OCH AVLOPP 

Befintliga fastigheter är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet 

samt till fjärrvärmenätet. Det finns också möjlighet att ansluta de två nya 

bostadsfastigheterna till befintligt ledningsnät för både dricksvatten och spillvatten i 

anslutande gator. En ny förbindelsepunkt behöver upprättas för att ansluta 

fastigheterna till det befintliga verksamhetsområdet. Planområdet ligger också inom 

verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattnet ska tas om hand lokalt eller fördröjas 

på den egna fastigheten innan det påförs det kommunala ledningsnätet.  

Genomförandet av detaljplanen förutsätter ingen utbyggnad av vatten och avlopp. 

Kommunen ansvarar för drift av vatten och avlopp.  

7.3.4 PARKERING 

Parkeringsplatser för fastighetens behov avses kunna anordnas inom den egna 

fastigheten. Parkering ska lösas inom den egna fastigheten för bostäderna och/eller 
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verksamheterna. De parkeringsmöjligheter som är inriktade som P-plats i plankartan 

ska vara allmänna och vara till för besökare/anställda till kommunhuset och 

verksamheterna. Parkeringsfrågan hanteras i bygglovsskedet.  

7.3.5 AVFALLSHANTERING 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan. Avgift för 

avfallshantering betalas av fastighetsägare till kommunen enligt vid varje tidpunkt 

gällande avfallstaxa.  

7.3.6 POSTHANTERING 

Vid bygglovshantering granskas hantering av post. Vid nybyggnation av villor/radhus 

och verksamhetsområden är det önskvärt att postlådan placeras i en lådsamling vid 

infarten till området för en effektiv posthantering. I flerfamiljshus ska man ta emot sin 

post i en fastighetsbox på entréplan.  

7.3.7 RÄDDNINGSTJÄNSTENS BEHOV 

Räddningstjänstens behov av framkomlighet till angreppsvägar samt behov av 

brandposter och släckvatten ska alltid beaktas i samband med ny- och 

ombyggnationer.   

7.4 EKONOMISKA FRÅGOR 
Här redovisas en ekonomisk bedömning över väsentliga delar av vad genomförandet 

av detaljplanen kan antas innebära för berörda parter.  

7.4.1 PLANEKONOMISK BEDÖMNING 

Detaljplanen görs utifrån ett planavtal som är skrivet med Lessebohus AB och en 

privatperson. Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra 

föreliggande detaljplan. Kostnaderna för fastighetsreglering bekostas också av 

kommunstyrelsen.  

För framtida fastighetsägare uppstår kostnader förutom vid markköp och byggnation, 

för anslutning till vatten- och avlopp, el, fiber, ledningsdragning och annan 

infrastruktur som kan behövas. Ansvar för bildande av nya ledningsrätter faller på 

ledningsinnehavaren. Eventuella kostnader i samband med planens genomförande 

såsom flyttningar eller ändringar av E.ON:s befintliga anläggningar bekostas av 

exploatören. Exploatören ansvarar även för att kontakta E.ON gällande kabelvisning. 

Kommunstyrelsen får intäkter genom försäljning av mark, bygglov och 

anslutningsavgifter för vatten- och avlopp enligt gällande taxa. För den enskilde 

fastighetsägaren innebär planförslaget en möjlighet att utveckla fastigheten och 

därmed dess värde.  

7.4.2 PLANAVGIFT 

Planavgift kommer inte att tas ut vid bygglov. 
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7.4.3 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 

Det finns inga befintliga gemensamhetsanläggningar inom planområdet.  

7.4.4 INLÖSEN 

Den allmänna platsmarken som finns inom planområdet ägs av Lessebo kommun. I 

aktuellt fall är allmän platsmark helt förlagd inom de kommunala fastigheterna Härden 

4 och Smedjan 4 och 9, varför inlösen inte blir aktuellt vid genomförandet.  

Kommunen bedömer inte att detaljplanen kan antas innebära en sådan skada att en 

fastighetsägare eller rättighetshavare kan ha rätt till ersättning eller inlösen av 

fastighet enligt Plan- och bygglagen (2010:900).  

7.4.5 DRIFT ALLMÄN PLATS 

Lessebo kommun ansvarar för skötsel och underhåll av anläggningar inom allmän 

plats. Lessebo fjärrvärme ansvarar för fjärrvärmenätet i kommunen. Wexnet AB 

ansvarar för optofiber inom planområdet. E.ON Elnät Sverige AB ansvarar för 

eldistributionsnätet inom planområdet.  

7.4.6 DRIFT VATTEN OCH AVLOPP 

Lessebo kommun ansvarar för drift och underhåll av allmänna vatten- och 

spillvattenledningar fram till anslutningspunkt.  

Den blivande fastighetsägaren/exploatören är ansvarig för hantering av dagvatten 

inom den egna fastigheten. 

7.4.7 GATUKOSTNADER 

Gata är utbyggd inom området. Uttag av gatukostnader är därmed inte aktuellt.  

7.5 ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Här redovisas de organisatoriska åtgärderna som behövs för att planen ska kunna 

genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt.  

7.5.1 EXPLOATERINGSAVTAL 

Något exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer inte att upprättas. 

7.5.2 TIDPLAN  

Samråd påbörjas i december 2022.  

Granskning planeras till februari 2023.  

Planen planeras antas i kommunstyrelsen våren 2023. 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  
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7.5.3 ANSVARSFÖRDELNING 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet medan 

fastighetsägare står för ansvaret inom kvartersmark.  

7.6 PRÖVNING ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 
Detaljplanen bedöms inte medföra några prövningar enligt annan lagstiftning.  

7.7 MEDVERKANDE 
Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  
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Grundkarteinformation

Grundkartan är upprättad ur Lessebo 
kommuns primärkarta, 2022-10-24
Koordinatsystem i plan: SWEREF99_15_00
Höjdsystem: RH 2000

Kyrka

Transformatorstation

Järnväg
Höjdkurva

Punkthöjd+ 77.40

Fastighetsgräns

Stödmur

Körbanas kantFastighetsbeteckningHÄRDEN 9 m.fl.

Kvartersgräns

Gång- o cykelväg

Trakt

Bostadshus resp. uthus 
karterade efter huslivet

Slänt
Dike

Offentlig byggnad/Industri
00

Begränsning av markens utnyttjande

Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar 
det datum planen får laga kraft (PBL 4 kap 21§)

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 16§)

Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är angivet värde 
i meter (PBL 4 kap 16§)

PLANBESTÄMMELSER
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
GRÄNSLINJER

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad

Bostäder (PBL 4 kap 5§)

Största byggnadsarea är angivet värde i % av 
fastighetsarean inom användningsområdet (PBL 4 kap 11§)

Planområdesgräns

b1 Endast 60% av fastighetsarean inom användningsområdet 
får hårdgöras (PBL 4 kap 16§)

Utförande

Höjd på byggnadsverk

e1 40%

Endast källarlösa hus (PBL 4 kap 16§)b2

Egenskapsgräns

Genomförandetid

h1 5,5

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

h2 8,0

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (PBL 4 kap 6§)

Sammanfallande egenskapsgränser

Utformning
f1 Ny bebyggelse skall utformas med fasader av trä och målas med

kulör där Smedraden färgsättning är vägledande (PBL 4 kap 16§)

Centrum (PBL 4 kap 5§)

Vård (PBL 4 kap 5§)

Användningsgräns

Sekundär egenskapsgräns

f2 Tak ska utföras som sadeltak (PBL 4 kap 16§)
f3 Endast rad-, par- eller kedjehus (PBL 4 kap 16§)

Största byggnadsarea är angivet värde i % av 
fastighetsarean inom användningsområdet e2 50%

h3 14
Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är angivet värde i meter
Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är angivet värde i meter

Fordonsservice (PBL 4 kap 5§)

Parkeringsplats (PBL 4 kap 5§)

Parkområde (PBL 4 kap 5§)
ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

Centrum (PBL 4 kap 5§)

G1

P-PLATS

D
C
B

C

Park
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2022-10-24 

Dnr: SBN 2020/165 

Dnr: KS 2020/265 

Samrådshandling 

 

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning  

Detaljplan för fastigheten Härden 9 m.fl. 

Lessebo 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:  

Syftet med detaljplanen är att uppdatera gällande stadsplaner till nuvarande 

användningar så att de stämmer överens med dagens verkliga situation. Detaljplanen 

syftar även till att pröva möjligheten att förtäta med bostäder samt möjliggöra för 

etablering av centrumverksamheter i bottenplan i ett centralt läge i Lessebo. Planens 

flexibilitet syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter överlång tid.   

 

Förändringar i samband med ny detaljplan  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Förändrad 

markanvändning?  

X  Förändringen i förhållande till den 

nuvarande situationen är att en bit 

mark som i nuvarande plan är allmän 

platsmark regleras till bostäder. I övrigt 

förändras markanvändningen inte på så 

sätt att ny markanvändning tillkommer 

inom planområdet. Dock förändras 

markanvändningen på så sätt att ytor 

och gränser för de olika 

markanvändningarna flyttas om i viss 

grad. 

Ökad exploatering?  X  Exploateringen kommer att öka 

eftersom befintliga parkeringsytor 

bebyggs. Dock reglerar detaljplanen 

exploateringsgraden för att undvika en 

alltför hög exploateringsgrad.  

Behov av 

följdinvesteringar?  

 X  
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Krav på ändringar av 

omgivande 

markanvändning?  

 X Planområdet ligger i direkt anslutning 

till befintlig bebyggelse och redan 

byggd infrastruktur kan utnyttjas. 

Medför detaljplanen så 

negativa effekter att 

förebyggande åtgärder 

eller 

kompensationsåtgärder 

behöver vidtas?  

 X  

 

Gällande regleringar och skyddsvärden  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

Riksintressen: 3–4 kap MB X  En del av den södra delen av planområdet 

omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. 

Planbestämmelser som reglerar 

byggnaders utformning förekommer: 

 

‘’f1 Ny bebyggelse skall utformas med 

fasader av trä och målas med kulör där 

Smedraden färgsättning är vägledande.  

 

f2 Tak ska utföras som sadeltak. 

 

f3 Endast rad-, par- eller kedjehus.’’ 

Natura 2000   X  

Höga naturvärden 

(naturvårdsprogram, 

nyckelbiotop)  

 X Planområdet omfattas inte av några höga 

naturvärden enligt naturvårdsprogram och 

det finns inga värdefulla arter eller 

naturvärden. 

Ekologiskt känsliga 

områden  

 X  

Fornlämningar, 

byggnadsminne  

 X  

Strandskydd, vattendrag  X  

Jordbruksmark  X  

Öp/föp/Dp  X Planförslaget följer översiktsplanens 

intentioner och motiverar därmed vidare 

utveckling i området. 

Kräver detaljplanens 

genomförande eller 

föreslagna verksamheter 

 X  
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anmälan eller tillstånd 

enligt mb? 

 

Miljöeffekter  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

Mark  X  Mark som tidigare har varit allmän 

platsmark kommer efter planens 

antagande kunna tas i anspråk för 

bostadsändamål. Planens ingrepp är av en 

sådan karaktär att påverkan bör vara 

relativt liten. 

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. Det finns inga 

misstänkta föroreningar inom 

planområdet. 

Vegetation   X Inom området finns idag en parkyta med 

en del vegetation. Nya planbestämmelser 

reglerar att parkmark ska finnas och 

därmed att vegetation bevaras på platsen. 

Djurliv   X Inga områden som av Skogsstyrelsen 

klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar 

eller utpekade värdefulla naturvärden som 

berörs. 

Landskapsbild/stadsbild  X  Stadsbilden förändras marginellt. 

Planbestämmelser som reglerar 

byggnadshöjd samt exploateringsgrad 

förhindrar alltför stora förändringar av 

stadsbilden.  

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. 
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Behöver åtgärder vidtas 

för att hantera 

dagvatten? 

 X Förutsatt att dagvatten renas och fördröjs 

inom planområdet innebär planförslaget 

ingen större påverkan på vattenkvaliteten 

inom planområdet.  

 

För att säkra detta omhändertagande av 

dagvatten har planbestämmelsen ”b1” lagts 

in i plankartan som reglerar att endast 60% 

av fastighetsarean inom 

användningsområdet får hårdgöras. 

Grundvatten, ytvatten, 

avrinningsområden 

 X Bedöms inte påverkas negativt då 

dagvatten ska fördröjas lokalt inom 

planområdet. 

 

Hälsoeffekter  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

Utsläpp   X  

Vibrationer   X  

Buller   X  

Ljus & lukt  X Dagsljuset bedöms inte påverkas 

nämnvärt.  

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 Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

Mark & 

vattenanvändning  

 X Området är redan bebyggt/hårdgjort och 

ianspråktaget.  

Naturresurser   X  
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Transportrörelser  X Planförslaget medger ingen 

markanvändning som medför att andelen 

tunga transporter ökar inom området.   

Rekreation och rörligt 

friluftsliv  

 X  

Trafikmiljö, närmiljö för 

boende inom området  

 X Viss trafikökning.  

Kulturmiljö, och 

kulturhistoriska värden  

 X  

Parkeringsmöjligheter X  Parkeringsmöjligheter förändras i och med 

nya planbestämmelser för kvartersmark, 

dock syftar bestämmelsen P-plats till att 

bevara en del av de parkeringsmöjligheter 

som finns idag. Parkering löses annars 

inom den egna fastigheten. 

 

Miljökvalitetsmål  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

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 

överblickas eller åtgärdas. 

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  

12. Ett rikt växt- och djurliv  X Området saknar dokumenterade 

naturvärden kopplat till växt- och djurliv. 
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Inga sådana sällsynta och rödlistade arter 

är kända i området. 

 

Social hållbarhet  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

Barnperspektivet  X Under planprocessen görs detaljplanen 

tillgänglig för allmän granskning under det 

som kallas samråd och granskning. 

Planhandlingarna finns då tillgängliga 

digitalt på hemsidan. Barn- och 

utbildningsnämnden är med på sändlistan 

när detaljplanen skickas ut på samråd. 

Trygghet/oro  X  

Jämställdhet  X  

Tillgänglighet   X  

Arbetstillfällen X  Planförslaget möjliggör för fler 

verksamheter inom området än tidigare. 

Planbestämmelsen C-Centrum kan leda till 

fler arbetstillfällen. 

 

Slutsats om utredningsbehov och avgränsning  

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. Andelen ökad trafik bedöms vara mycket begränsad och 

bedöms inte påverka närmiljön för de boende inom området nämnvärt. Då området förtätas 

kommer å ena sidan de befintliga markytorna att exploateras mer, å andra sidan är det 

fördelaktigt med exploatering i ett centrumnära läge eftersom det då det är möjligt att utnyttja 

befintliga infrastruktursystem.    

 

Kommunens ställningstagande  

Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 

 

2022-10-24 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Lessebo kommun 
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Sammanfattning 
Syftet med denna utredning, som har utförts på uppdrag av Lessebo kommun, är att 
utreda risker kopplat till transport av farligt gods på väg och järnväg i samband med 
framtagande av en ny detaljplan. Planområdet benämns Bergsrådet och är beläget i 
centrala Lessebo tätort. Vidare är planområdet beläget precis öster om riksväg 25 som 
är primär led för farligt gods. Kust till kust-banan, som också är led för transport av 
farligt gods, ligger på långt avstånd från planområdet och beaktas därför endast i 
begränsad utsträckning i utredningen.  

Specifikt undersöks risken från farligt gods både från vägen och järnvägen genom att 
beräkna individrik och samhällsrisk. Individrisken beräknas dock endast för vägen på 
grund av det långa avståndet mellan planområdet och järnvägen. Däremot beräknas 
samhällsrisken för båda leder för att få en samlad riskbild för området. Förutom att 
beräkna samhällsrisken för persontäthet enligt dagens förhållanden, så görs även en 
beräkning om persontätheten skulle öka enligt kommunens planer för den nya 
detaljplanen samt för detaljplanerna Stationsgatan och Sofielund. Risken beräknas 
med antagandet om ökande trafik på både väg och järnväg. 

Individrisken överstiger acceptabla nivåer på avstånd under 30 meter från vägen, 
vilket härleds till transport av brandfarlig vätska. Analysen visar också att 
samhällsrisken är inom acceptabla nivåer för en sträcka av 1 km i Lessebo, förutom 
vid olyckor som ger mindre konsekvenser med ett dödsfall som följd. Den förhöjda 
risken kan härledas till olycka med brandfarlig vätska. Vid en ökad persontäthet antar 
samhällsrisken samma mönster men med en generellt högre risknivå, vilket bidrar till 
att risknivån överstiger acceptabla nivåer för ytterligare några scenarier. Det kan 
konstateras att det övervägande bidraget till samhällsrisken kommer från vägen, som 
står för 97% av samhällsrisken både idag och efter populationsökningen.  

Bedömningen görs att bostäder ej bör byggas inom 30 meter från vägen om inte 
riskreducerande åtgärder genomförs. Enligt kommunens planering av nya bostäder 
upprätthålls detta avstånd.  

Beräkningen av risk bedöms överlag vara mycket konservativ. Scenarierna med 
pölbrand för vilka samhällsrisken överskrider acceptabla risknivåer bedöms i realiteten 
inte leda till några dödsfall i det dimensionerande fallet, eftersom mycket få människor 
egentligen vistas på 30 meters avstånd från vägen utan att snabbt kunna ta sig 
därifrån vid en olycka med brandfarlig vätska. Med anledning av den något förhöjda 
samhällsrisknivån för giftig gas, rekommenderas att ha ventilation med nödstopp i 
byggnaderna samt placera friskluftsintaget bortvänt och på så långt avstånd som 
möjligt från farligt gods-led. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Denna riskutredning har tagits fram på uppdrag av Lessebo kommun i samband med 
att kommunen förbereder en ny detaljplan för området Bergsrådet i Lessebo tätort. 
Den nya detaljplanen syftar till att möjliggöra förtätning. Planområdet är beläget invid 
riksväg 25 som utgör primär led för farligt gods. Leden ligger inom 150 meter från 
vägen, varför risken därifrån ska beaktas. Kust till kust-banan, där all transport av 
farligt gods är tillåtet, är placerad på längre avstånd än 150 meter och risken därifrån 
beaktas därmed endast i begränsad utsträckning 
 
Syftet med denna riskutredning är därför att undersöka risker kopplat till människors 
säkerhet med avseende på transport av farligt gods inom planområdet och vid behov 
föreslå åtgärder för att reducera riskerna.  
 

2 Metod 
Att genomföra en riskutredning innebär i sig flera olika delmoment. Inledningsvis 
bestäms de mål och avgränsningar som gäller för den aktuella riskutredningen. 
Även principer för hur risken värderas ska fastställas. 

Därefter tar riskinventeringen vid, som syftar till att förstå vilka risker som påverkar 
riskbilden för det aktuella objektet. Aktuella olycksscenarion presenteras i en så kallad 
olyckskatalog. 

I riskanalysen analyseras sedan de identifierade olycksscenariorna avseende deras 
konsekvenser och sannolikhet. Riskanalysen kan göras kvalitativt eller kvantitativt 
beroende på omfattningen av riskutredningen.  

I riskvärderingen jämförs resultatet från riskanalysen med principer för värdering av 
risk för att avgöra om risken är acceptabel eller ej. Utifrån resultatet av 
riskvärderingen undersöks behovet av riskreducerande åtgärder.  

Riskutredningen är en regelbundet återkommande del av den totala 
riskhanteringsprocessen där en kontinuerlig implementering av riskreducerande 
åtgärder, uppföljning av processen och utvärdering av resultatet är utmärkande. 
Processen åskådliggörs i Figur 1 nedan. 

Metoden följer i stort de riktlinjer som Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra 
Götaland tagit fram (2006). 
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Figur 1.  Riskhanteringsprocessen. 

2.1 Mål och avgränsningar 
För att uppfylla utredningens syfte, har följande frågeställningar identifierats och ses 
som utredningens mål: 

- Vilken typ och vilka mängder farligt gods kan på sikt förväntas transporteras 
invid området på väg och järnväg? 

- Är individrisk respektive samhällsrisk på acceptabla nivåer, givet transporterad 
mängd och den förtätning som planeras? 

- Om risker bedöms överstiga acceptabla nivåer, vilka åtgärder kan vara 
aktuella för att reducera risken? 

Riskutredningen avgränsas till att undersöka påverkan inom planområdet Bergsrådet i 
Lessebo tätort. Påverkan avgränsas till olyckor med farligt gods på riksväg 25 samt 
Kust till kust-banan och som påverkar människor så att de kan förväntas omkomma. 
Kust till kust-banan ligger cirka 685 meter från planområdet, varför farligt gods från 
järnvägen endast beaktas vid samhällsrisk i denna riskutredning.  

Riskutredningen undersöker endast olyckor som har påverkan på människor så att de 
förväntas omkomma. Skador som inte leder till dödsfall undersöks därmed ej. Vidare 
tas ingen hänsyn till exempelvis skador på miljön, skador orsakade av långvarig 
exponering eller materiella skador inom området (om inte dessa i sin tur kan innebära 
en personrisk). Risker från andra riskkällor, såsom industrier, har ej beaktats i 
riskutredningen.  
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2.2 Styrande lagstiftning och riktlinjer 
Det finns lagstiftning på nationell nivå som föreskriver att riskanalys ska genomföras, 
vilka är Plan- och bygglagen (2010:900) och Miljöbalken (1998:808). I Plan- och 
bygglagen framgår det att bebyggelse och byggnadsverk skall utformas och placeras 
på den avsedda marken på ett lämpligt sätt med hänsyn till skydd mot uppkomst och 
spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser. I Miljöbalken 
anges att när val av plats sker för en verksamhet ska det göras med hänsyn till 
olägenheter för människors hälsa och miljön. 

Det anges inte i detalj i lagtext hur riskanalyser ska genomföras och vad de ska 
innehålla. På senare tid har därför riktlinjer, kriterier och rekommendationer givits ut 
av länsstyrelser och myndigheter gällande vilka typer av riskanalyser som bör utföras 
och vilka krav som ställs på dessa. Riktlinjer beskriver skyddsavstånd för olika 
markanvändning som kan användas vid planering.  

Då Kronobergs län inte har tagit fram egna riktlinjer för skyddsavstånd för bebyggelse 
intill transportleder för farligt gods, tillämpas i denna utredning Skåne läns dokument 
Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM) efter samråd med 
Länsstyrelsen i Kronoberg (Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2017). Enligt RIKTSAM ska 
risker förknippade med transport av farligt gods beaktas vid detaljplanering genom att 
man anger ett skyddsavstånd beroende på vilken typ av verksamhet som är aktuell 
(Länsstyrelsen i Skåne län, 2006). Inom 150 meter från led där farligt gods 
transporteras anger man vilken markanvändning (enligt Boverkets BFS 2014:5) som 
anses lämplig enligt vad som anges i Figur 2. Principen är att ju känsligare 
bebyggelsen är desto längre bort ifrån leden bör den placeras. 

 

Figur 2. Rekommenderade skyddsavstånd för respektive markanvändning för väg och järnväg 
enligt RIKTSAM (Länsstyrelsen i Skåne län, 2006).  
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Om skyddsavstånd till farligt gods-led enligt Figur 2 inte kan upprätthållas ska en 
riskanalys genomföras. Riskanalysen syftar till att utreda om risknivåer är acceptabla 
på avstånd som avviker från riktlinjerna samt om det krävs särskilda skyddsåtgärder 
för att säkerställa acceptabla risknivåer. 

2.3 Kvantitativa riskmått 

Inom samhällsplanering kan kvantitativ riskanalys användas om riktlinjer liknande de 
som beskrivs ovan inte finns eller om sådana riktlinjer på något sätt frångås. En 
kvantitativ riskanalys brukar innebära att två olika riskmått beräknas och sedan 
jämförs med vedertagna kriterier. Riskmåtten är individrisk och samhällsrisk. 
Riskmåtten skiljer sig på så sätt att individriskkriterier syftar till att säkerställa att 
enskilda individer inte utsätts för oacceptabla risker. Samhällsrisk å andra sidan syftar 
till att säkerställa att ett område (allt ifrån ett bostadsområde till samhället i stort) 
som en helhet inte utsätts för oacceptabla risker. Denna riskutredning kommer att 
beräkna såväl individrisk som samhällsrisk. 

2.3.1 Individrisk 

Med individrisk avses sannolikheten (frekvensen) att en hypotetisk individ som 
kontinuerligt befinner sig på en plats ska omkomma på ett visst avstånd från ett 
riskobjekt, ofta utomhus (Räddningsverket, 1997). Individrisken är rättighetsbaserad 
och tar ingen hänsyn till hur många individer som kan påverkas av skadehändelsen. 
Med rättighetsbaserad menas att alla individer har den personliga rättigheten att inte 
behöva utsättas för mer än en viss risknivå att omkomma. 

Individrisken beräknas enligt: 
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,,,
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=  formel 1a, 1b 

Där fi är frekvensen för sluthändelsen i. Pf,i är sannolikheten för studerad konsekvens. 
Den antas, enligt ovan, till 1 eller 0 beroende på om individen befinner sig inom eller 
utanför effektzonen. Genom att summera individrisken för de olika sluthändelserna på 
olika avstånd från riskobjektet, kan individrisken för området presenteras. 

2.3.2 Samhällsrisk 

För samhällsrisk beaktas, förutom frekvenserna, även hur stora konsekvenserna kan 
bli med avseende på antalet individer som omkommer vid olika skadescenarier. Då 
beaktas personbelastningen inom det aktuella området, i form av persontäthet. Till 
skillnad från vid beräkning av individrisk tas även hänsyn till eventuella tidsvariationer, 
som t.ex. att persontätheten i området kan vara hög under en begränsad tid på 
dygnet eller året. Samhällsrisken är ej rättighetsbaserad, utan utgår istället ifrån hur 
mycket sammanlagd risk ett samhälle kan tolerera. Samhällsrisken beräknas enligt 
formel 2 nedan. 

if
yx

yxi pPN ,
,

, *∑=  formel 2 

Ni står för antalet människor som utsätts för den studerade sluthändelsen i. Px ,y är 
antalet individer i punkten x, y och pf,i definieras enligt individrisken ovan. 
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Samhällsrisken redovisas normalt i F/N-kurvor. 

∑=
i

iN FF  för alla sluthändelser i för vilka Ni ≥ N formel 3 

FN står för frekvensen av sluthändelser som påverkar N eller fler människor. 

Fi är frekvensen för sluthändelse i. Ni definieras enligt ovan. 

2.4 Riskvärdering 
Som allmänna utgångspunkter för värdering av risk är följande fyra principer 
vägledande:  
 
Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt 
att reducera eller eliminera en risk ska detta göras.  
 
Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till 
den nytta, i form av exempelvis produkter och tjänster, verksamheten medför.  
 
Fördelningsprincipen: Risker bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara 
skäligt fördelade inom samhället.  
 
Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta hellre ske 
i form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer. 

2.4.1 Riskkriterier 

För att begreppen individ- och samhällsrisk ska få någon betydelse måste dessa ställas 
i relation till kriterier för acceptabel risk. I Sverige finns inget nationellt beslut om vilka 
kriterier som ska tillämpas vid riskvärdering inom planprocessen. Det Norske Veritas 
(DNV) tog, på uppdrag av Räddningsverket, fram förslag på riskkriterier 
(Räddningsverket, 1997) gällande individ- och samhällsrisk, som kan användas vid 
riskvärdering. Riskkriterierna berör liv, och uttrycks vanligen som frekvensen med 
vilken en olycka med given konsekvens ska inträffa. Risker kan kategoriskt indelas i 
tre grupper; tolerabla, tolerabla med åtgärd eller ej tolerabla, se Figur 3. 

 

Område med 
oacceptabla risker 
 

 

Risk tolereras ej 

Område där risker 
kan tolereras om 
alla rimliga 
åtgärder är 
vidtagna 

Risk tolereras endast om 
riskreduktion ej är praktiskt 
genomförbar eller om 
kostnaderna är helt 
oproportionerliga 
 
Risk kan vara tolerabel om 
kostnader för riskreduktion 
överstiger nyttan 

Område där risker 
kan anses små 

Nödvändigt att visa att risker 
bibehålls på denna låga nivå 

Figur 3. Princip för värdering av risk. Fritt från Räddningsverket (1997). 
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Följande förslag till tolkning föreslås: 

• Risker som klassificeras som oacceptabla värderas som oacceptabelt stora och 
tolereras ej. För dessa risker behöver mer detaljerade analyser genomföras 
och/eller riskreducerande åtgärder vidtas där den riskreducerande effekten 
verifieras. 
 

• De risker som bedöms tillhöra den andra kategorin värderas som tolerabla om 
alla rimliga åtgärder är vidtagna. Risker i denna kategori ska behandlas med 
ALARP-principen (As Low As Reasonably Practicable). Risker som ligger i den 
övre delen, nära gränsen för oacceptabla risker, tolereras endast om nyttan 
med verksamheten anses mycket stor, och det är praktiskt omöjligt att vidta 
riskreducerande åtgärder. I den nedre delen av området bör kraven på 
riskreduktion inte ställas lika hårda, men möjliga åtgärder till riskreduktion ska 
beaktas. Ett kvantitativt mått på vad som är rimliga åtgärder kan erhållas 
genom kostnads-/nytto-analys (CBA). 
 

• De risker som kategoriseras som små kan värderas som acceptabla. Det är 
dock viktigt att visa att riskerna kommer fortsätta att vara acceptabla, att 
riskhanteringen framöver fortlöper och att åtgärder som kan införas utan 
kostnad också införs.  

Förslagen till kriterier för värdering av risk för industrier och transportleder har med 
tiden blivit vedertagna vid riskutredningar i Sverige. De liknar de kriterier som finns i 
flera andra länder i Europa. Kriterierna utformas som ett intervall med en övre gräns 
över vilken risker ej accepteras och en undre gräns under vilken risker är acceptabla. 
Mellan dessa gränser finns ett intervall som benämns ALARP enligt ovan. Gränserna 
ska dock inte uppfattas som ett svar på vad samhället faktiskt accepterar utan endast 
ett exempel på en metod att kvantifiera kriterierna. 

För individrisk föreslås följande kriterier (Räddningsverket, 1997): 

• Övre gräns för område där risker, under vissa förutsättningar kan 
tolereras: 10-5 per år 

• Övre gräns för område där risker kan kategoriseras som små: 10-7 per år 
 
Kriterierna för individrisk avser en hypotetisk oskyddad person utomhus. 
 

För samhällsrisk föreslås följande kriterier (Räddningsverket, 1997): 

• Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: 
F=10-4 per år för N=1 med lutning på F/N-kurva: -1 

• Övre gräns för område där risker kan anses vara små: F=10-6 per år 
för N=1 med lutning på F/N-kurva: -1 

I motsats till individrisk beräknas samhällsrisken med avseende på de i undersökt 
område som faktiskt utsätts för risken. För transportleder föreslås kriterierna av 
Räddningsverket (Räddningsverket, 1997) gälla för en sträcka av 1 km.  
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3 Skyddsobjekt 
Denna riskutredning undersöker risker för människors säkerhet. Skyddsobjekt är 
personer som vistas inom det studerade planområdet, både i och utanför byggnader. 
Dock kommer i beräkningen av samhällsrisk även människor som vistas utanför 
planområdet inkluderas. Anledningen är att skadeområdet i vissa scenerier är större 
än planområdet vilket gör att samhällsrisken inte blir rättvisande om endast människor 
som befinner sig inom planområdet beaktas. Således brukar samhällsrisken i denna 
typ av utredningar beräknas kring en sträcka av 1 km. 

4 Beskrivning av planområde 

4.1 Planområdet enligt detaljplan 
Lessebo kommun håller på att ta fram en ny detaljplan för området Bergsrådet som 
ligger i Lessebo tätort. Planområdet är placerat precis öster om riksväg 25 samt 685 
meter öster om Kust till kust-banan. Området är cirka 210 meter långt och cirka 87 
meter brett. Enligt detaljplanen finns det parkeringsplats, torg samt bostäder närmast 
vägen. Vidare finns skola, bostäder, detaljhandel och kontor placerade längre bort från 
vägen, för avstånd mellan byggnader och vägen samt information kring byggnader se 
Tabell 1. Plankartan över området Bergsrådet kan ses i Figur 4 och detaljplanen kan 
ses i sin helhet i Bilaga C.  

 

Figur 4. Plankarta för Bergsrådet. Gula områden representerar bostäder och/eller detaljhandel 
samt kontor. Rött område är skola och gråa områden är parkering eller torg. Det blå sträcket 
representerar riksväg 25. 
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Tabell 1. Avstånd till farligt gods-led och information om markanvändning och utformning av 
byggnader som det ser ut idag enligt detaljplan. 

Markanvändning Minsta 
avstånd till 
farligt 
gods-led 
[m]1 

Högsta 
nockhöjd 
[m] 

Högsta 
antal 
våningar 

Bostäder 12 17 5 
Bostäder, 
detaljhandel och 
kontor 

39 20 3-6 

Skola 40 8 2 

4.2 Persontäthet 
Dagens persontäthet har beräknats utifrån datalager från Statistiska Centralbyrån 
(SCB, 2017). I datalagret återges antal personer som är folkbokförda i ett område som 
är 1 km gånger 1 km. Tillsammans bildar dessa områden ett rutnät över hela Sverige. 
För Lessebo tätort är fyra rutor aktuella, för vilka population och genomsnittlig täthet 
tagits fram, se Figur 5 samt Tabell 2. 

 

Figur 5. Karta som inkluderar rutor som används vid persontäthet. Storleken på rutnätet (rosa 
färg) är 1 km x 1 km. Rutorna är numrerade 1, 2, 3 och 4 och persontäthet för respektive ruta 
kan ses i Tabell 2.  

                                                
1 Avståndet avser minsta avstånd från farligt gods-led till närmsta byggnad. 
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Tabell 2. Population samt genomsnittlig täthet för respektive ruta enligt Figur 5. 

Ruta Population 
[antal 
individer] 

Individer per m2 

1 63 0,63·10-4 
2 1131 11,31·10-4 
3 58 0,58·10-4 
4 845 8,45·10-4 

 

Kring järnvägen antas persontätheten vara 9,0·10-4 personer/m2, genom att studera 
ruta 3 och 4. Dock är stora delar av ruta 3 och 4 obebott, vilket betyder att befintlig 
befolkning befinner sig på en mindre yta än vad persontätheten anger. Dessutom 
befinner sig den största delen människor endast på den ena sidan av järnvägen. Detta 
hanteras genom att i beräkning av samhällsrisk dividera frekvensen för respektive 
olycksscenario för järnvägen med två. Kring riksväg 25 antas persontätheten vara 
20,0·10-4 personer/m2, enligt ruta 2 och 4. Delar av ruta 2 och 4 är obebodda men om 
de bebodda delarna av rutorna slås ihop antas arean konservativt motsvara 1 km x 1 
km. De som jobbar i Lessebo (och inte är folkbokförda i området) antas rymmas inom 
den persontäthet som används i beräkningarna. 

Området som studeras i Lessebo tätort utgörs av bostäder, skola samt mindre 
verksamheter. Siffran som används för persontätheten bedöms representera de tider 
på dygnet då ”alla är hemma”. Då området mestadels utgörs av bostäder antas siffran 
i själva verket i genomsnitt vara lägre, då troligtvis fler lämnar området på dagtid än 
de som kommer till området för att jobba eller gå till skolan.  

4.2.1 Persontäthet vid utbyggnad 

Den nya detaljplanen ska möjliggöra förtätning i det aktuella planområdet. Förutom 
förtätning i området Bergsrådet, planerar Lessebo kommun att förtäta ytterligare två 
områden, Stationsgatan och Sofielund. Då alla tre områden ligger inom 1 km från 
varandra så kommer en ökad persontäthet i de övriga två områdena även påverka 
samhällsrisken för Bergsrådet. Beräkningen av persontäthet efter utbyggnad 
inkluderar därför den personsökning som antas bli resultatet enligt samtliga 
detaljplaner. 

Lessebo kommun har uppskattat att nya bostäder kan byggas i områdena enligt Tabell 
3 (Månsson, 2017). För samhällsrisken undersöks därför ett scenario där befolkningen 
ökar enligt den uppskattade ökningen av bostäder för samtliga detaljplaner. Placering 
av nya byggnader kan ses i Figur 6, Figur 7 och Figur 8. I beräkningarna antas att det 
i genomsnitt bor tre personer i varje bostad.  

Tabell 3. Förtätning i respektive planområde. 

Planområde Antal nya bostäder Populationsökning 
efter utbyggnad [antal 
personer] 

Stationsgatan 44 132 
Bergsrådet 24 72 
Sofielund 26 78 
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Figur 6. Planerade byggnader i området Stationsgatan markerade med rött, byggnader som ska 
utgöras av bostäder är endast de tre i mittenområdet (Månsson, 2017). 

 

Figur 7. Planerade byggnader i området Bergsrådet (Månsson, 2017). Minsta avstånd från väg till 
byggnad i norr är 51 meter och till byggnad i söder är avståndet 60 meter.  
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Figur 8. Planerade byggnader i området Sofielund markerade med rött (Månsson, 2017). 

Bergsrådet och Sofielund ligger på långt avstånd från järnvägen och inkluderas därför 
endast i beräkning av ny persontäthet kring vägen. Då Stationsgatan ligger nära båda 
leder, inkluderas ökningen i beräkningarna för persontäthet för båda leder. I Tabell 4 
presenteras population före och efter utbyggnad kring järnväg och väg som använts i 
beräkningarna.   

Tabell 4. Population före och efter förtätning enligt de tre detaljplanerna. 

Lokalisering Population 
[antal 
personer]  

Persontäthet 
[pers./m2] 

Population 
efter 
utbyggnad 
[antal 
personer] 

Persontäthet 
efter 
utbyggnad 
[pers./m2]  

Järnväg 900 9,0·10-4 1032 10,32·10-4 
Väg 2000 20,0·10-4 2282 22,82·10-4 
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5 Riskobjekt 
I detta kapitel görs en inventering över de riskobjekt med riskkällor som kan orsaka 
olyckor med konsekvenser för planområdet.  

5.1  Farligt gods-leder 
Produkter som har potentiella egenskaper att skada människor, egendom eller miljö 
vid felaktig hantering eller olycka, går under begreppet farligt gods. Farligt gods på 
väg och järnväg delas in i nio olika klasser (ADR/RID) beroende av art och vilken risk 
ämnet förknippas med, se exempel på skyltning för vissa klasser i Figur 9. Eftersom 
klasserna utgör en god indelningsgrund vid en riskinventering delas transporterna in i 
dessa klasser även i denna rapport.  

 

Figur 9. Exempel på skyltning för några ADR-klasser: 2.1 Brandfarlig gas, 1 Explosiva ämnen, 2.3 
Giftig gas, 3 Brandfarlig vätska, 5.1 Oxiderande ämnen. 

5.1.1 Riksväg 25 

Riksväg 25 går mellan Halmstad och Kalmar. I den här riskutredningen studeras 
endast den sträcka som löper utmed området Bergsrådet. Vägen ligger precis väster 
om planområdet och avstånd till olika områden inom planområdet kan ses i Tabell 1. 
Hastighetsbegränsningen är 40 km/h på den aktuella sträckan och vägen utgörs av två 
körfält, ett i varje riktning. Sträckan utgör primär led för farligt gods (Trafikverket, 
2017). 

Statistik rörande mängder tung trafik och total trafik (ÅDT) tillhandahålls av 
Trafikverket genom Nationell vägdatabas (Trafikverket, 2017). Statistiken presenteras 
i Figur 10 och Figur 11. 
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Figur 10. Utdrag från NVDB (Trafikverket, 2017). Total trafik (ÅDT) förbi aktuellt område är inom 
spannet 4001-8000 fordon per dygn. 

I beräkningarna antas konservativt att 8000 fordon passerar varje dag (ÅDT). 
Mätningarna är utförda under år 2017. 

 

Figur 11. Utdrag från NVDB (Trafikverket, 2017). Tung trafik (ÅDT) förbi aktuellt område är inom 
spannet 401-800 fordon per dygn. 

I beräkningarna antas konservativt att ÅDT är 800 fordon för tung trafik. Mätningarna 
är utförda under år 2017.  
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För att ta höjd för en eventuell ökning av transporterad mängd farligt gods och i övrigt 
ökad trafik på vägarna antas att transporterna ökar med 1% årligen. Värdet på 
ökningen är hämtad från Trafikverkets basprognos för godstransporter som anger en 
årlig ökning på 1,8% för transportarbete på väg men då detta värdet anger ett 
riksgenomsnitt justeras värdet till 1% för att passa den aktuella sträckan  
(Trafikverket, 2016b). Transportarbete antas här vara ekvivalent med antal 
transporter. I beräkningarna räknas därför ÅDT total och ÅDT tungtrafik upp med 1% 
från 2017 till 2050. ÅDT farligt gods antas utgöra 5% av ÅDT för tung trafik. ÅDT total 
och ÅDT för tung trafik och farligt gods samt värden efter att den årliga ökningen lagts 
till redovisas i Tabell 5.  

Tabell 5. Värden för ÅDT år 2017 samt år 2050. 

År ÅDT total ÅDT tung ÅDT farligt gods 
2017 8000 800 40 
2050 11 110 1 111 56 

   

Frekvensen för olycka med farligt gods på sträckan förbi området beräknas enligt 
metod som beskrivs i Bilaga A. Enligt metoden uppskattas frekvens för olycka med 
farligt gods på en sträcka av 1 km väg med motsvarande förutsättningar inträffa med 
en frekvens av 4,49·10-3 per år, vilket motsvarar en sådan olycka ungefär vart 223:e 
år.  

Gällande fördelningen av farligt gods-klasser finns olika källor att tillgå. Dels finns 
statistik framtagen av myndigheten Trafikanalys som beskriver den genomsnittliga 
fördelningen i landet som helhet (Trafikanalys, 2016a) och dels finns platsspecifik 
statistik framtagen av Räddningsverket (Räddningsverket, 2006). Kartläggningen av 
farligt gods som genomfördes av Räddningsverket i september 2006 beskriver således 
fördelningen på platsen, men är å andra sidan äldre. Utifrån båda dessa underlag har 
en fördelning av farligt gods på aktuell sträcka tagits fram, se Tabell 6. Fördelning som 
tagits fram och används i beräkningarna överskattar andelen av de klasser som brukar 
anses ha konsekvenser i riskutredningar, vilka är klass 1, 2.1, 2.3, 3 samt 5. För 
antagen fördelning för klass 2.1 samt klass 3 har utgångspunkten varit statistiken från 
Räddningsverket eftersom den gäller den studerade sträckan men en ökning har gjorts 
för att använda ett konservativt värde. Samtliga klasser presenteras i avsnitt 5.1.3. 

Tabell 6. Uppskattad fördelning av ADR-klasser på riksväg 25. 

ADR Typer Fördelning 

enligt 

Räddningsverket 

[%] 

Fördelning 

enligt 

Trafikanalys 

[%] 

Antagen 

fördelning 

[%] 

1 Explosiva ämnen 0 0,06 0,1 

2.1 Brandfarlig gas 3,8 192 6 

2.2 Icke giftig 9,4 - 9 

2.3 Giftig gas 0 - 0,1 

3 Brandfarlig vätska 35 56 45 

4.1 Brandfarliga fasta 
ämnen 

0,6 0,3 0,5 

                                                
2 Trafikanalys gör ingen uppdelning av underklasserna för klass 2 utan anger i sin statistik klass 2.1, 2.2 samt 
2.3 som ett samlat värde.  
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4.2 Självantändande 
ämnen 

0 0,7 0,5 

4.3 Ämnen som utvecklar 
brandfarlig gas vid 
kontakt med vatten  

0 1 0,5 

5 Oxiderande ämnen 1 1 3 

6.1 Giftiga ämnen 0,2 10 3 

6.2 Smittförande ämnen 0,3 0 0,5 

7 Radioaktiva ämnen 0 0 0 

8 Frätande ämnen 25 11 16 

9 Övriga farliga ämnen 
och föremål 

25 1,5 15 

Totalt  100 100 100 

 

5.1.2 Kust till kust-banan 

Kust till kust-banan sträcker sig mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona. I den här 
riskutredningen studeras endast den sträcka som löper genom Lessebo. Järnvägen 
ligger cirka 685 m från planområdet och därmed beaktas inte järnvägen i beräkning av 
individrisk. Samhällsrisken beräknas för ett område inom 1 km från järnvägen och 
inkluderar även människor som befinner sig utanför planområdet. Därmed beaktas 
järnvägen i beräkning av samhällsrisk i den här utredningen.  

För att ta höjd för en eventuell ökning av transporterad mängd farligt gods och i övrigt 
ökad trafik på järnvägen, används Trafikverkets prognos kring tillväxt för gods fram till 
2040, som anger en årlig förändring på 0,16% på den specifika sträckan (Trafikverket, 
2016a). Baserat på detta värde används i beräkningarna därmed en årlig ökning på 
0,2% till 2050. Värden redovisas i Tabell 7.  

Tabell 7. Värden för antal godståg samt antal farligt godsvagnar innan och efter uppräkning. 

 Antal godståg Antal farligt 
godsvagnar 

Innan uppräkning 515 (2040) 3 000 (2006) 
Efter uppräkning (2050) 525 3 276 

 

Det är tillåtet att transportera alla klasser farligt gods på järnväg men enligt 
Räddningsverkets inventering av farligt gods på järnväg som genomfördes 2006 så 
identifierades endast transport av klass 3 samt klass 5 på den aktuella sträckan 
(Räddningsverket, 2006). Utifrån detta underlag har en fördelning av farligt gods på 
aktuell sträcka tagits fram, Tabell 8. För att ta höjd för att eventuellt andra klasser 
transporteras idag och i framtiden i jämförelse med transporten 2006, inkluderas även 
klass 2.1 och 2.3 enligt inventering av transporten i hela landet, eftersom dessa 
klasser brukar anses ha konsekvenser i riskutredningar (Trafikanalys, 2017). 
Fördelning som tagits fram och används i beräkningarna underskattar därmed andelen 
klass 3 och klass 5 något för att få utrymme att inkludera klass 2.1 och klass 2.3.  
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Tabell 8. Uppskattad fördelning av RID-klasser för kust till kust-banan. 

RID Typer Fördelning 

enligt 

Räddningsverket 

[%] 

Fördelning 

enligt 

Trafikanalys 

[%] 

Antagen 

fördelning 

[%] 

1 Explosiva ämnen 0 0 0 

2.1 Brandfarlig gas 0 22 10 

2.2 Icke giftig 0 - 0 

2.3 Giftig gas 0 - 1 

3 Brandfarlig vätska 79 21,8 70 

4.1 Brandfarliga fasta 
ämnen 

0 0,3 0 

4.2 Självantändande 
ämnen 

0 0 0 

4.3 Ämnen som 
utvecklar 
brandfarlig gas vid 
kontakt med vatten  

0 4 0 

5 Oxiderande ämnen 21 28,7 19 

6.1 Giftiga ämnen 0 - 0 

6.2 Smittförande 
ämnen 

0 0 0 

7 Radioaktiva ämnen 0 0 0 

8 Frätande ämnen 0 18,7 0 

9 Övriga farliga 
ämnen och föremål 

0 1,4 0 

Totalt  100 100 100 

 

Frekvensen för järnvägsolycka med farligt gods på sträckan förbi området beräknas 
enligt metod som beskrivs i Bilaga A. Enligt metoden uppskattas frekvens för olycka 
med farligt gods på en sträcka av 1 km väg med motsvarande förutsättningar inträffa 
med en frekvens av 1,51·10-4 per år, vilket motsvarar en sådan olycka ungefär vart 
6620:e år.  

5.1.3 Olycksscenarion  

Nedan presenteras de klasser för farligt gods (ADR/RID) som transporteras på vägen 
och järnvägen samt vilka olycksscenarier de kan ge upphov till. Varje avsnitt avslutas 
med en bedömning av ifall vidare analys är nödvändig för respektive klass.  

Explosiva ämnen (klass 1) 
Inom kategorin explosiva ämnen/varor är det primärt underklass 1.1 som utgörs av 
massexplosiva ämnen som har ett skadeområde på människor större än ett 10-tal 
meter, upp till 200 m. Exempel på sådana varor är sprängämnen, krut mm. Risken för 
explosion föreligger vid en brand i närheten av dessa varor samt vid en kraftfull 
sammanstötning där varorna kastas omkull. Skadorna vid en explosion härrör dels till 
direkta tryckskador och dels till värmestrålning samt indirekta skador som följd av 
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sammanstörtade byggnader. Skadorna vid påverkan på varor av klass 1.2 till 1.6 ger 
inte samma effekt utan rör sig mer om splitter eller dylikt som flyger iväg från 
olycksplatsen (VTI, 1994).  

Bedömning: Givet att regelverket kring transport av explosiva ämnen är mycket strikt, 
bedöms sannolikheten för explosion med explosiva ämnen som mycket låg, men 
inkluderas ändå i beräkningarna för transport på väg.  

Kondenserad brandfarlig gas (klass 2.1) 

Gasol (propan) är det vanligaste exemplet på kondenserad brandfarlig gas. En olycka 
som leder till utsläpp av kondenserad brandfarlig gas kan leda till någon av följande 
händelser: 

• Jetbrand 
• Gasmolnsbrand/explosion 
• BLEVE  
 
Jetbrand: 

En jetbrand uppstår då gas strömmar ut genom ett hål i en tank och direkt antänds. 
Därmed bildas en jetflamma. Flammans längd beror av storleken på hålet i tanken 
(FOA, 1998). 

Gasmolnsbrand/explosion: 

Om gasen vid ovanstående scenario inte antänds omedelbart uppstår ett brännbart 
gasmoln. Antändning av det brännbara gasmolnet kan leda till två principiellt olika 
förlopp, gasmolnsbrand respektive gasmolnsexplosion. Gasmolnsbrand är det 
vanligaste utfallet och kännetecknas av en lägre förbränningshastighet som ej 
genererar en tryckvåg. En gasmolnsbrand kan medföra skador på människa och 
egendom till följd av, i första hand, värmestrålning (FOA, 1998).   

Vid en gasmolnsexplosion är förbränningshastigheten högre och en tryckvåg 
genereras. Explosionen blir i de allra flesta fallen av typen deflagration, d.v.s. 
flamfronten rör sig betydligt långsammare än ljudets hastighet och har en svagare 
tryckvåg än detonation. För att en gasmolnsexplosion ska kunna uppstå krävs rätt 
blandningsförhållande mellan den brännbara gasen och luft och, i det flesta fall, att 
antändning sker i en miljö med många hinder, eller i ett delvis slutet utrymme, som 
resulterar i en mer turbulent förbränning. Fria gasmolnsexplosioner är ovanliga. En 
gasmolnsexplosion kan medföra skador på människa och egendom både till följd av 
värmestrålning och direkta samt indirekta skador av tryckvågen. 

BLEVE 

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) är en händelse som kan inträffa om 
en tank med kondenserad brandfarlig gas utsätts för yttre brand. Trycket i tanken 
stiger och på grund av den inneslutna mängdens expansion kan tanken rämna. 
Innehållet övergår i gasfas på grund av den höga temperaturen och det lägre trycket 
utanför, och antänds. Vid antändning bildas ett eldklot med stor diameter under 
avgivande av intensiv värmestrålning. För att en sådan händelse ska kunna inträffa 
krävs att tanken hettas upp kraftigt. Tillgänglig energi för att klara detta kan finnas i 
form av en antänd läcka i en annan närstående tank med brandfarlig gas eller vätska. 

Bedömning: Brandfarlig gas transporteras förbi området, och om en olycka skulle ske 
är det troligt att detta leder till konsekvenser i planområdet. Jetbrand, 
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gasmolnsexplosion och BLEVE bedöms kunna inträffa, och undersöks i den kvantitativa 
analysen. 

Kondenserad giftig gas (klass 2.3) 

Läckage av kondenserad giftig gas kan medföra att ett moln av giftig gas driver mot 
planområdet och kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Spridningen är beroende 
av vindriktning och vindstyrka och kan påverka områden hundratals meter från källan. 
De två gaser som vanligtvis brukar involveras i riskutredningar är ammoniak och 
klorgas.  

Ammoniak 

Generellt är ammoniak tyngre än luft varför spridning av gasen sker längs marken. 
Giftig kondenserad gas kan ha ett riskområde på hundra meter upp till många 
kilometer beroende bl.a. på mängden gas och rådande väderförhållanden. Gasen är 
giftig vid inandning och kan innebära livsfara vid höga koncentrationer. Ammoniak har 
ett AEGL-3 (Acute Exposure Guideline Level, koncentration där befolkningen, inklusive 
känsliga individer, kan drabbas av livshotande hälsoeffekter eller död) på 2700 ppm 
under 10 minuter exponering (EPA, 2016). Att använda en exponeringstid på 10 
minuter kan antas vara tillräckligt i de flesta fall, dock kan det finnas scenarier där 
exponeringstiden är längre än så t.ex. vid olycka på natten. Att använda AEGL-3 som 
exponeringskriterium är dock konservativt i jämförelse med t.ex. LC50, vilket betyder 
att ett mycket konservativt resultat ändå erhålls för beräkningarna av individrisk och 
samhällsrisk. 

Klor 

Klor utgör den giftigaste gasen som här ges som exempel på gaser som kan drabba 
skyddsområdet. Den kan sprida sig långt likt ammoniak. Klor har ett AEGL-3 på 50 
ppm under 10 minuter exponering (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 
2010). 

Beräkningar för ammoniak ock klor utförs avseende konsekvenskriteriet AEGL-3 
tillsammans med olika temperaturer samt vindhastigheter för att erhålla en möjlig 
jämförelse. I beräkningarna av individrisk och samhällsrisk används sedan 
konsekvensområdet som utgör det värsta scenariot. 

Bedömning: En olycka med kondenserad giftig gas kan ha konsekvenser in i 
planområdet, varför ovan nämnda olycksscenarion undersöks vidare. Både ammoniak 
och klorgas undersöks vidare.  

Brandfarlig vätska (klass 3) 

Om brandfarlig vätska läcker och antänds innan den har avdunstat uppstår en 
pölbrand. Människor kan påverkas av en sådan på flera sätt, genom strålning direkt på 
kroppen, strålning som orsakar brand i byggnad där människor befinner sig samt 
inandning av giftiga brandgaser. 

Bedömning: Olyckor med brandfarlig vätska transporteras förbi fastigheten, och en 
sådan olycka kan ha konsekvenser som sträcker sig in på området, varför klassen 
undersöks vidare.  

Brandfarligt fasta ämnen, självreaktiva ämnen och okänsliggjorda 

explosivämnen (klass 4) 

Exemplen på ämnen inom klass fyra är metallpulver (t.ex. kisel- magnesium och 
aluminiumpulver), tändstickor, aktivt kol och fiskmjöl. Konsekvenserna av en olycka 
med dessa ämnen är brand med påföljande strålning och giftig rök. 
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Eftersom dessa ämnen transporteras i fast form sker ingen eller endast mycket 
begränsad spridning i samband med en olycka. För att t.ex. brandfarliga fasta ämnen 
(ferrokisel, vit fosfor m.fl.) ska leda till brandrisk krävs att det t.ex. att de vid 
olyckstillfället kommer i kontakt med vatten varvid brandfarlig gas kan bildas. 
Mängden brandfarlig gas som bildas står i proportion till mängden tillgängligt vatten.  

Bedömning: Eftersom konsekvenserna vid en olycka med klass 4 begränsas till 
området på olycksplatsen och strålningsnivåerna endast är farliga för människor i den 
absoluta närheten av branden, bedöms det inte motiverat att ytterligare analysera 
risken i samband med olyckor med dessa typer av farligt gods.  

Oxiderande ämne (klass 5) 

Klass 5 består av underklasserna 5.1 Oxiderande ämnen och 5.2 Organiska peroxider.  

Flertalet oxiderande ämnen (väteperoxid, natriumklorat m.fl.) kan vid kontakt med 
vissa organiska ämnen (t.ex. diesel) genomgå en exoterm reaktion och orsaka en 
häftig explosiv brand. Vid kontakt med vissa metaller kan det sönderdelas snabbt och 
frigöra stora mängder syre som kan underhålla en eventuell brand. Det finns även risk 
för kraftiga explosioner där människor kan komma till skada. Syrgas kan förvärra en 
brand i organiskt material och ska därför hållas åtskilt från sådana material. 

Bedömning: För att en olycka med oxiderande ämnen ska inträffa krävs att en serie av 
händelser ska inträffa vilket medför att sannolikheten bedöms vara mycket låg, men 
inkluderas ändå i beräkningarna. 

Giftiga och smittbärande ämnen (klass 6) 

Arsenik, bly, kadmium, sjukhusavfall etc. är exempel på dessa ämnen. För att 
människor ska utsättas för risk i samband med dessa ämnen krävs att man kommer i 
fysisk kontakt med dem eller genom förtäring. Ämnena skulle kunna förgifta och göra 
en vattentäkt otjänlig.  

Bedömning: Identifierade olycksscenarion bedöms inte vara relevanta i aktuellt 
planärende, varför det inte är motiverat att ytterligare analysera denna olyckstyp här. 

Radioaktiva ämnen (klass 7) 

Ämnen som räknas till klass sju kan vara medicinska preparat, mätinstrument, 
pacemakers och kärnavfall. Konsekvenserna är oftast väldigt begränsade till 
närområdet, men om stora mängder transporteras, t.ex. kärnavfall, kan 
konsekvenserna bli större. 

Bedömning: Mängden radioaktiva ämnen som transporteras i området är obefintlig 
eller väldigt begränsad, varför det inte bedöms som motiverat att ytterligare analysera 
denna kategori. 

Frätande ämne (klass 8) 

Olyckan med läckage av frätande ämnen (saltsyra, svavelsyra m.fl.) ger endast 
påverkan lokalt vid olycksplatsen då skador endast uppkommer om individer får ämnet 
på huden.  

Bedömning: Eftersom konsekvenserna begränsas till området precis kring olyckan, 
bedöms det inte motiverat att ytterligare analysera denna kategori. 

Övriga farliga ämnen och föremål (klass 9) 

Transporter med farligt gods inom denna kategori utgörs av exempelvis magnetiska 
material, batterier, fordon eller asbest. Konsekvenserna bedöms inte bli sådana att 
individer inom planområdet påverkas, eftersom en spridning inte förväntas.  
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Bedömning: Det bedöms inte motiverat att ytterligare analysera denna olyckstyp 
eftersom konsekvenserna avgränsas till området precis kring olyckan. 

5.1.4 Sammanfattning olycksscenarion farligt gods 

Enligt riskidentifieringen beaktas följande olycksscenarion i riskanalysen.  

- Olycka med explosiva ämnen 
- Olycka med brandfarlig gas: jetbrand, gasmolnsbrand/explosion och BLEVE 
- Olycka med giftig gas: utsläpp av ammoniak och klorgas 
- Olycka med brandfarlig vätska: pölbrand 
- Olycka med oxiderande ämnen: explosion och brand 
 

I bilaga A och B redogörs för sannolikhets- och konsekvensberäkningar för 
ovanstående scenarion. 
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6 Riskanalys 
I detta avsnitt presenteras de resultat som erhållits vid riskanalysen, och jämförs med 
riskkriterier. 

6.1 Kvantitativ analys farligt gods 

6.1.1 Individrisk 

Individrisken beräknades med avseende på transport av farligt god på vägen, se Figur 
12. Eftersom planområdet ligger 685 m från kust till kust-banan beräknades ingen 
individrisk för järnvägen.  

 

Figur 12. Individrisken på olika avstånd från riksväg 25. 

I Figur 12 ses att individrisknivåerna är acceptabla på avstånd över 30 meter från 
vägen. På kortare avstånd är individrisken inom ALARP-området, vilket innebär att för 
en eventuell markanvändning inom detta avstånd bör lämpliga riskreducerande 
åtgärder värderas ur ett kostnad-nytta perspektiv.  

6.1.2  Samhällsrisk 

Samhällsrisken har beräknats för en sträcka av 1 kilometer av riksväg 25 samt för en 
sträcka av 1 kilometer av Kust till kust-banan genom Lessebo, se Figur 13. Data kring 
persontäthet har erhållits från SCB:s datalager. Samhällsrisken beräknades för dagens 
persontäthet, men även för ett scenario där persontätheten ökar enligt Tabell 4.   
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Figur 13. F/N-kurva för samhällsrisken där även DNVs riskkriterier visas. 

Det noteras att samhällsrisken är inom acceptabla nivåer för persontätheten som den 
ser ut idag förutom på ett ställe. Då antal döda är 1 kan ses att frekvensen är hög och 
risknivån är därmed inom ALARP. Dessutom gränsar risknivåerna till den undre 
gränsen av ALARP på ett par ställen. För scenariot där befolkningen ökar enligt 
planerna för de tre detaljplanerna liknar nivåerna samhällsrisken som den ser ut idag 
med acceptabla nivåer för de flesta olycksscenarier. Dock är nivåerna generellt högre 
och överstiger den undre gränsen till ALARP vid två punkter. 
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7 Osäkerhet- och känslighetsanalys 

7.1 Känslighetsanalys 

Syftet med känslighetsanalysen är att visa hur känsligt resultatet är för variationer i 
indata. Variationer studeras här avseende följande parametrar: 

• Antal transporter 
• Sannolikhet för olyckor 
• Persontäthet 
• Konsekvenser vid studerade scenarion 

 
Utifrån använda modeller kan det konstateras ett samband mellan resultatet och 
förändringar i såväl antal transporter som sannolikhet för olyckor. Detta innebär att en 
förändring av dessa parametrar även ger en variation av resultatet. 

Det kan konstateras att förändring i persontäthet inom det studerade planområdet har 
en påverkan på samhällsrisken men inte på individrisken. Det går emellertid inte att 
tydligt ange ett enkelt samband mellan variationer i persontäthet och samhällsriskens 
känslighet för dessa variationer. En allmän ökning av persontätheten ger en allmän 
ökning av samhällsrisken men det är svårt att ange i exakt vilket område av f/N-
kurvan ökningen sker. Klart är dock att en ökning i persontäthet innebär en 
förskjutning av f/N-kurvan åt höger.  

Resultatets känslighet för variationer avseende konsekvenser vid studerade scenarier 
bedöms som relativt stor. Konsekvensberäkningar i form av bränder och utsläpp av 
gaser och syror är beroende av en rad olika parametrar, exempelvis bland annat 
hålstorlek, vindstyrka och utetemperatur. Varierande väderparametrar (såsom 
vindstyrka, vindriktning och stabilitetklass) har hanterats i analysen, likaså varierande 
hålstorlekar. Dessa är de parametrar som av erfarenhet kan ha stor inverkan på 
beräknade konsekvensavstånd, tillsammans med en parameter som kallas för ytråhet 
som kan efterliknas en effektiv amplitud och som beskriver topografin i området. Ett 
konservativt val av ytråhet har gjorts för att ta höjd för osäkerheter vid spridning av 
gaser. Andra parametrar som utetemperatur, solinstrålning och luftfuktighet har av 
erfarenhet mindre påverkan på konsekvensavstånd. 

7.2 Osäkerhetsanalys 

Syftet med osäkerhetsanalysen är att visa hur osäkert det underlag är som slutsatser 
är grundade på. Osäkerheten analyseras avseende följande parametrar:  

• Antal transporter 
• Sannolikhet för olyckor 
• Persontäthet 
• Konsekvenser vid studerade scenarion 

 
Avseende antal transporter är underlaget i denna utredning baserat på kvantitativa 
uppgifter, som sedan legat till grund för en uppskattning av typ och mängd av farligt 
gods. Metoden för att hantera denna osäkerhet är att genomgående anta konservativa 
bedömningar. 

Osäkerheten avseende persontäthet kan bedömas som liten utifrån nuvarande 
utformning och planerade aktiviteter i området. Inga större händelser såsom 
evenemang med stort personantal (tex. konserter) bedöms planeras inom 
planområdet även på längre sikt.  
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Osäkerheten avseende konsekvenser vid studerade scenarier bedöms vara beroende 
av scenariobeskrivningarna. Här bedöms å ena sidan osäkerheten avseende 
representativa scenarier vara liten samtidigt som det otvetydigt finns en betydande 
osäkerhet inför så kallade extremhändelser såsom transporter av farligt gods utanför 
gällande regelverk eller uppsåtliga risker. Det kan emellertid konstateras att 
övergripande metodik för en riskutredning av detta slag inte rymmer en analys av 
sådana konsekvenser.  

Det verktyg som genomgående används för att möta effekten av osäkerheten i indata 
är tillämpande av bedömningar som ger resultat med säkerhetsmarginal. Därmed 
konstateras att det presenterade resultatet troligen visar en högre risk än vad som 
faktiskt gäller. Exempel på val som innebär en inbyggd säkerhetsmarginal i resultatet 
är:  

- Den trend som visar generellt minskande trafikolycksfrekvens med allvarliga 
konsekvenser sedan framtagandet av den använda modellen har inte beaktats 
(Trafikanalys, 2016b). I stället förutsätts den olycksfrekvens som gällde vid 
tidpunkten för framtagande av de modeller som används, vilket ger en högre 
frekvens än den som idag är aktuell. 

- Teknikutveckling torde leda till minskad olycksfrekvens då modernare fordon 
kontinuerligt utrustas med teknik som ska minska risken för olyckor. Exempel 
på detta är instrument som motverkar risken att fordonet ouppsåtligt lämnar 
vägbanan. Sådana åtgärders inverkan på olycksfrekvensen har inte beaktats.   

- ADR-klasser som brukar inkluderas i farligt gods-utredningar på grund av dess 
farlighet har överskattats jämfört med de som inte brukar inkluderas. 

- ÅDT total trafik samt ÅDT tung trafik väljs som översta gränsen i spannet. 
Dessutom antas trafiken ha ökat med 1 % per år fram till år 2050 som väljs 
som prognosår. Enligt Trafikanalys har transport av farligt gods på väg 
minskat sedan 2002 (Trafikanalys, 2012).  

- Andel farligt godsvagnar per godståg som har använts vid olycksfrekvensen för 
järnväg är hög i jämförelse med Trafikanalys (2017) data. Värdena för antal 
farligt godsvagnar per år och antal godsvagnar per år som utgör kvoten har 
uppskattats och innehåller osäkerheter och ger ett konservativt värde. 
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8 Riskbedömning och riskreducerande åtgärder 
I riskutredningen har påverkan från farligt gods på väg och järnväg analyserats och 
presenteras genom individrisk och samhällsrisk. 

Riskanalysen har utförts med antagande om ökande trafikmängder och mer ”farliga” 
klasser farligt gods än vad tillgänglig information anger. Dessa antaganden har gjorts 
för att erhålla konservativa resultat. Individrisken har endast beräknats för vägen och 
inte för järnvägen. Anledningen är att järnvägen ligger på långt avstånd från 
planområdet, 685 meter, vilket betyder att individrisken kommer vara på acceptabla 
nivåer på grund av avståndet. Däremot har samhällsrisken beräknats för en sträcka på 
1 km i Lessebo tätort och således har järnvägen inkluderats i dessa beräkningar, vilket 
betyder att samhällsrisken anger en samlad risknivå från båda leder.  

Resultatet från riskanalysen av farligt gods visar att individrisken är inom ALARP-
området inom ett avstånd på 30 meter från vägen. På längre avstånd än 30 meter är 
individrisken acceptabel. Den förhöjda risken inom 30 meter från väg kan härledas till 
olycka med brandfarlig vätska.  

Analysen visar också att samhällsrisken är inom acceptabla nivåer för en sträcka av 1 
km i Lessebo enligt dagens persontäthet, förutom vid olyckor som ger mindre 
konsekvenser med ett dödsfall som följd. Den förhöjda risken kan härledas till olycka 
med brandfarlig vätska. Samhällsrisken gränsar även till den undre gränsen av ALARP 
vid ett par punkter. Vid förtätning enligt vad kommunen planerar för planområdet 
samt för planområdena Stationsgatan och Sofielund, antar samhällsrisken samma 
mönster men med en generellt högre risknivå. Samhällsrisken överstiger dessutom 
acceptabla nivåer på ytterligare två punkter. Det kan konstateras att det övervägande 
bidraget till samhällsrisken kommer från vägen, som står för 97% av samhällsrisken 
både idag och efter populationsökningen.  

Utifrån resultatet av analysen bedöms att bostäder ej bör byggas inom 30 meter från 
vägen utan att riskreducerande åtgärder vidtas. Enligt kommunens planering av nya 
bostäder kommer det vara minst 50 meter från vägen till närmsta nya byggnad med 
bostäder (Figur 6), vilket betyder att det rekommenderade bebyggelsefria avståndet 
upprätthålls. 

Scenariot där samhällsrisken överstiger acceptabla nivåer härleds till olycka med 
brandfarlig vätska och bedöms inte påverka den planerade förtätningen. Att 
olycksscenariot ger ett dödsfall är en teoretisk konsekvens och bedöms vara 
konservativt då människor i de flesta fall i praktiken snabbt kan ta sig bort från 
olycksplatsen och därmed inte påverkas av en pölbrand. Konsekvensavståndet är 
dessutom begränsat till 30 meter från leden och den planerade bebyggelsen och 
populationsökningen skulle därmed inte påverkas av ett sådant olycksscenario. De 
olycksscenarier som bidrar till att samhällsrisken gränsar till den undre gränsen till 
ALARP-området samt precis överstiger den undre gränsen är utsläpp av giftig gas. 
Dessa scenarier har ett stort konsekvensområde och de nya bostäderna skulle därmed 
kunna påverkas vid ett utsläpp. Beräkningarna är dock mycket konservativa både 
gällande konsekvensavstånd och frekvenser, vilket tillsammans med att risknivåerna 
ligger nära acceptabla nivåer gör att förtätningen bedöms acceptabel ur 
samhällsriskhänsyn. En rekommendation är dock att ha ventilation med nödstopp samt 
placera friskluftsintaget bortvänt och på så långt avstånd som möjligt från farligt gods-
led, för att minska mängden giftig gas som tar sig in i byggnaderna vid ett utsläpp. 

Sammanfattningsvis bedöms att den planerade förtätningen i planområdet Bergsrådet 
i Lessebo är acceptabel med hänsyn till individrisknivåer från vägen. Vidare bedöms 
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den populationsökning som blir följden inte innebära oacceptabla samhällsrisknivåer 
med hänsyn till placeringen av byggnaderna, olycksscenarierna som föranleder 
samhällsrisknivå över acceptabla nivåer samt de genomgående konservativa 
antaganden som gjorts i beräkningarna.  
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9 Slutsatser 
Risker kopplade till transport av farligt gods på väg och järnväg har undersökts för 
planområdet Bergsrådet i Lessebo tätort, då Lessebo kommun planerar att förtäta 
området. Den kvantitativa analysen har inkluderat farligt gods av klass 1, klass 2.1, 
klass 2.3, klass 3 samt klass 5.   

Väster om området sträcker sig riksväg 25 som är primär led för farligt gods. 
Individrisken bedöms vara över acceptabla nivåer på avstånd under 30 meter från 
vägen. Därmed bedöms området inom 30 meter från leden inte vara lämplig för 
bostäder. Enligt kommunens planer för nya bostäder upprätthålls detta avstånd och de 
nya bostäderna kommer därmed vara placerade på avstånd som är betryggande ur 
individriskhänsyn.  

Samhällsrisken beräknas vara på acceptabla nivåer förutom vid olycksscenarier med 
brandfarlig vätska samt giftig gas. Eftersom scenarierna bedöms ha beräknats mycket 
konservativt, bedöms att detta inte föranleder behov av riskreducerande åtgärder. 
Däremot rekommenderas att ha ventilation med nödstopp i byggnaderna samt placera 
friskluftsintaget bortvänt och på så långt avstånd som möjligt från farligt gods-led. 
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Bilaga A – Frekvensberäkning 
Denna bilaga innehåller frekvensberäkningar för farligt godsolycka på riksväg 25 och 
Kust till kust-banan på sträckan förbi aktuellt områden för de händelser som tidigare 
identifierats och som kan leda till utsläpp av farligt gods som påverkar planområdet. 

Trafikolycka väg 
I Räddningsverkets ”Farligt gods - riskbedömning vid transport” (VTI, 1994) ges 
metoder för beräkning av frekvens för trafikolycka med farligt godstransport. Denna 
riskanalysmetod för transporter av farligt gods på väg (VTI-metoden) analyserar och 
kvantifierar riskerna med transport av farligt gods mot bakgrund av svenska 
förhållanden. Vid uppskattning av frekvensen för farligt godsolycka på en specifik 
vägsträcka finns det två alternativ, dels att använda olycksstatistik for sträckan, dels 
att skatta antalet olyckor med hjälp av den så kallade olyckskvoten for vägavsnittet. I 
denna riskanalys används det senare av dessa alternativ. 

Olyckskvotens storlek samvarierar med ett antal faktorer såsom vägtyp, 
hastighetsgräns, siktförhållanden samt vägens utformning och sträckning. Med hjälp 
av beräkningsmatris för farligt godsolyckor efter bebyggelse, hastighetsgräns och 
vägtyp kan följande parametrar bestämmas: olyckskvoten, andel singelolyckor och 
index for farligt godsolyckor (se nedan). 

Enligt uppskattningar av Trafikverkets data på NVDB (Trafikverket, 2017) är den totala 
trafikmängden, ÅDT, på riksväg 25 cirka 8 000 fordon men räknas upp till 11 110 
fordon år 2050 enligt antagande om 1% ökning varje år från året då mätningar 
utförts, år 2017. Vägsträckan som kan påverka planområdet sätts till 1 km.  

Totalt trafikarbete på den studerade vägsträckan beräknas som:  

Totalt trafikarbete = 11110 (fordon/dygn) x 365 (dygn) x 1 (km) = 4,05 miljoner 
fordonskilometer per år 

Vid bedömning av antal förväntade fordonsolyckor används följande ekvation: 

Antal förväntade fordonsolyckor = O = Olyckskvot x Totalt trafikarbete x 10-6 

Där olyckskvoten kommer från beräkningsmatris för farligt godsolyckor efter 
bebyggelse, hastighetsgräns och vägtyp. Olyckskvoten uttrycks i enheten 
olyckor/miljon fordonskilometer. Riksväg 25 utgörs på platsen av väg med ett körfält i 
varje riktning i tätort med hastighetsgräns 40 km/h. Olyckskvoten för dessa 
förhållanden är 1,2 olyckor per miljon fordonskilometer per år. 

Nedan beräknas det förväntade antalet fordonsolyckor med avseende på ovanstående 
trafikarbete. 

Förväntade fordonsolyckor (O) = Olyckskvot x trafikarbete = 1,2 x 4,05 = 4,86 
olyckor/år 

Antal fordon skyltade med farligt gods i trafikolyckor =  

O ∙ ((X ∙ Y) + (1 - Y) ∙ (2X - X2)) 

där  X = Andelen transporter skyltade med farligt gods 

Y = Andelen singelolyckor på vägavsnittet 

O = Antal förväntade fordonsolyckor 
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Andelen farligt gods på riksväg 25 beräknas som: 

Andelen farligt gods = ÅDT farligt gods / ÅDT total 

ÅDT farligt gods på riksväg 25 förbi aktuellt område beräknas till 56 stycken per år 
(5% av tung trafik, 1% ökning varje år fram till år 2050).  

Andelen farligt gods beräknas till X= 5,0∙10-3. 

Uppskattad andel singelolyckor (Y) kommer från beräkningsmatris för farligt 
godsolyckor efter bebyggelse, hastighetsgräns och vägtyp, och för riksväg 25 är denna 
0,15.  

Antal fordon skyltade med farligt gods i trafikolyckor / år =  

= O*((Y*X)+(1-Y)*(2*X-X^2)) = 4,49∙10-2 per år. 

För att få frekvensen för endast trafikolyckor som orsakar farligt gods-olyckor har ett 
index på 0,1 använts. Värdet representerar sannolikheten att trafikolyckan orsakar en 
farligt godsolycka och har antagits i förhållande till väg i landsbygd med högre 
hastighetsbegränsning, 90-110 km/h enligt beräkningsmatrisen. Frekvensen för en 
trafikolycka med ett fordon skyltat med farligt gods är då 4,49∙10-3 per år, vilket 
motsvarar en olycka med farligt gods ungefär vart 223:de år inom det studerade 
området. 

Frekvens för farligt godsolycka fördelas sedan på respektive ADR-kategori enligt 
antagen fördelning som presenteras i avsnitt 5.1.1. 

Olycka explosiva ämnen 
Beroende på fordonsklass kan olika mängder av klass 1 transporteras, vilket ger olika 
scenarier. Med högsta fordonsklass kan maximal mängd massexplosiva varor 
transporteras i upp till 16 ton per transport, men de flesta transporter innefattar 
endast små nettomängder av massexplosiva varor. Olyckan som kan ske delas upp i 
16 000 kg klass 1.1b respektive 18.75 kg klass 1.1a, som konservativt får 
representera hela klass 1. Statistikunderlaget för klass 1 är begränsat men för 
analysen antas grovt att cirka 2% av antal transporter har den maximala mängden 16 
ton, och resterande har 18.75 kg, avrundat till 20 kg massexplosiva ämnen i klass 
1.1a 

Reaktion i det explosiva materialet kan uppstå vid brand som sprider sig till lasten eller 
om godset utsätts för mycket kraftig stöt vid en kollision. Dock krävs 
kollisionshastigheter som uppgår till flera hundra m/s för att initiera en reaktion. 
HMSO (1991) anger att sannolikheten för en stötinitierad detonation vid en kollision är 
mindre än 0,002. Denna sannolikhet används i beräkningarna. Sannolikheten att en 
brand i fordonet sprider sig till lasten beror av fordonsklass. Den högsta 
transporterade mängden förutsätter högsta fordonsklass. Utifrån detta antas en brand 
sprida sig till fordonet i 10% av fallen för den maximala mängden 16 ton, och 50% av 
fallen för 20 kg, vilket i praktiken är mycket konservativt. 

Händelseträdet för olyckor med explosiva ämnen som ligger till grund för individ- och 
samhällsriskberäkningar presenteras i Figur 14. 
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Figur 14. Händelseträd för olycka med explosiva ämnen. 

Olycka brandfarlig gas 
Det faktum att en behållare med farligt gods är inblandat i urspårning eller olycka 
innebär inte nödvändigtvis att det uppstår ett läckage. I de flesta fall håller tanken och 
inget av innehållet strömmar ut. För tjockväggiga tankar som används för gaser under 
övertryck är sannolikheten 0,01 både för ett litet läckage och för ett stort läckage i 
samband med urspårning (Fredén, 2001).  

Givet ett litet läckage är sannolikheten för en direkt antändning (jetflamma) och 
fördröjd antändning (gasmolnsexplosion) 0,1 respektive 0,01 (Purdy, 1993). Givet ett 
stort läckage är sannolikheten 0,2 för direkt antändning (jetflamma) och fördröjd 
antändning 0,5. En fördröjd antändning antas leda till en gasmolnsbrand eller en 
gasmolnsexplosion.  

Jetbrand 

En jetbrand uppstår då gas strömmar ut genom ett hål i en flaska och direkt antänds. 
Därmed bildas en jetflamma. Sannolikheten för direkt antändning beror på utsläppets 
storlek och ansättas i detta fall till följande (Purdy, 1993): 

Sdirekt antändning litet läckage = 0,1 

Flammans längd beror av storleken på hålet i flaskan samt trycket i denna. Det krävs 
dessutom att flammans riktning är mot det aktuella området och med hänsyn både till 
den vertikala och också den horisontella riktningen. För att anta en rimlig sannolikhet 
att jetflamman är riktad mot bebyggelsen antas den påverkande zonen vara inom en 
vinkel på 20° i vertikalplanet (20°/360°) samt i horisontalplanet (135°/360°), Figur 
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15. Till detta vägs sannolikheten att skadan sker på behållarens ovansida genom en 
ytterligare reduktion på 0,5 vilket anses mycket konservativt. 

Sannolikheten för att jetbrand blir riktad in mot området ansätts till: 

Sjetbrand mot bebyggelse = 20/360 * 135/360 * 0,5 = 0,0104 

 

Figur 15. Illustration av jetflammors utbredning vertikalt (till vänster) respektive horisontellt (till 
höger). 

Gasmolnsbrand  
Om gasen vid ett läckage inte antänds omedelbart uppstår ett brännbart gasmoln. Om 
gasmolnet antänds i ett tidigt skede är luftinblandningen vanligtvis inte tillräcklig för 
att en explosion ska inträffa. Förloppet utvecklas då till en gasmolnsbrand med 
diffusionsförbränning.  

Om gasmolnet inte antänds omedelbart kommer luft att blandas med den brandfarliga 
gasen. Vid antändning kan en gasmolnsexplosion ske om gasmolnet består av en 
tillräckligt stor mängd gas/luft av en viss koncentration. För detta krävs som regel ett 
större läckage (Purdy, 1993) men konservativt ansätts även en sannolikhet för mindre 
utsläpp. En gasmolnsexplosion kan beroende på vindstyrka och riktning inträffa en bit 
ifrån själva olycksplatsen. Explosionen blir i de allra flesta fallen av typen deflagration.  

Sannolikheten för sen antändning sätts till:  

Ssen antändning litet läckage = 0,01  

För att gasmolnsexplosionen ska ge störst skada krävs att gasmolnet driver mot 
planområdet. Detta antas ske när vindriktningen är mot området. Sådana 
vindförhållanden antas föreligga vid 75% av tiden. 

Med ovanstående antaganden konstrueras händelseträdet som presenteras i Figur 16. 
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Figur 16. Händelseträd med frekvenser vid olycksscenarion med brännbar gas. 

Olycka giftig gas 
Vid en olycka med giftig gas ansätts samma sannolikheter som en olycka med 
brandfarlig gas avseende hålstorlek och initial spridning då dessa transporteras under 
liknande förhållanden. Gaserna antas vara klor och ammoniak. 

Släckage = 0,01 

SLitet  läckage = 0,5 

SStort läckage = 0,5 

Sspridning mot området  = 0,75 
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Sannolikhet för spridning mot området är lika med sannolikheten för vindriktning mot 
området som i detta fall konservativt ansätts till 0,75.  

Med ovanstående antaganden konstrueras händelseträden för olycka med giftig gas 
som presenteras i Figur 17. 

 

Figur 17. Händelseträd för olycka med läckage av giftig gas. 

Olycka brandfarlig vätska 
Tankar för bensin etc. utförs för att klara transport av vätska under atmosfärstryck 
och sannolikheten att tanken skadas vid en olycka så att läckage sker kan med viss 
konservatism ansättas till 0,05 (VTI, 1994).  

För analysen antas konservativt att olyckor på vägen kan ge en mellanstor pöl (100 
m2), detta baserat utifrån vägbredd och att ett fack i tankbilen (4-5 m3) töms vid 
olyckan och medverkar i brandförloppet. Ett ytterligare konservativt antagande är att 
pölen är cirkulär, vilket ger upphov till högre flamma och därigenom högre 
strålningseffekt som funktion av avståndet.  
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Sannolikheten för antändning av en pöl med brandfarlig vätska beror dels på om en 
antändningskälla finns i närheten av utsläppet, dels av utsläppets omfattning men 
även typen av utsläppt vätska. Bensin och etanol antänds t.ex. lättare än diesel och 
eldningsolja. Detta beaktas dock inte utan konservativt antas att all brandfarlig vätska 
utgörs av, eller antänds lika lätt som bensin. Vid ett momentant eller större utsläpp är 
risken stor att ingen åtgärd hinner vidtas innan bensinen antänds. Sannolikheten för 
antändning ansätts till 0,033 (HMSO, 1991).  

Med ovanstående bedömningar kan händelseträdet konstrueras enligt Figur 18. 

 

Figur 18. Händelseträd för olycka med brandfarlig vätska. 

Olycka med oxiderande ämne 
Principiellt kan läckage av oxiderande ämnen eller organiska peroxider medföra brand 
eller explosion. Explosion är möjligt vid de fall det oxiderande materialet 
sammanblandas med organiskt material vid olyckan, exempelvis fordonets bränsle. 
Sannolikheten för läckage antas vara samma som vid läckage av farligt gods klass 3, 
dvs. 0,2. Sannolikheten att lasten vid läckage sammanblandas med organiskt material 
i form av fordonets bränsle antas vara 0,02. Sannolikheten för antändning sätts till 
densamma som för att antända en stor pöl av farligt gods klass 3, dvs 0,06. Med hjälp 
av dessa uppskattningar kan nu händelseträdet konstrueras enligt Figur 19. 
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Figur 19. Händelseträd oxiderande ämnen. 
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Trafikolycka järnväg 
Frekvensen för en urspårning av ett tåg på aktuell sträcka beräknas genom Banverkets 
”Modell för skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen” 
(Fredén, 2001). Modellen bygger på verksamhetens art (W), vilken bestäms utifrån 
indata gällande undersökt sträcka, samt felintensiteter (ξ) för de olika 
verksamheterna. Följande värden har ansatts som indata: 

Tabell A1. Indata till frekvensberäkningen av en olycka. 

Indata   
Studerad längd (km) 1 

Spårklass Klass A 

Antal växlar på sträckan 2 

Antal godståg/år 2030 525 

Genomsnittlig längd godståg (km) 0,450 

Längd normalvagn 0,024 

Antal godsvagnar per tåg 18,75 

Antal godsvagnar/år 9851 

Antal FG-vagnar per godståg 1,8 

Andel FG-vagnar per godståg 0,33 

Antal FG-vagnar/år 3276 

Andel FG-vagnar med 2 axlar 0,03 
Andel FG-vagnar med 4 axlar 0,97 
Vagnaxelkm godsvagnar (inkl. FG) 38813 

Vagnaxelkm FG-vagnar 12906 

Tågkilometer (godståg) 236 

 

Det noteras att andel farligt godsvagnar per godståg, 0,33, är hög vid jämförelse med 
Trafikanalys (2017) data som anger att farligt gods utgjorde 5% av den totala 
transporterade mängden under 2016. Andelen beräknas genom en kvot av antal farligt 
godsvagnar per år och antal godsvagnar per år. Antal farligt godsvagnar har 
uppskattats genom att använda den totala transporterade farligt godsmängden för 
september 2006 och en uppskattning av vikt per vagn. För antal godsvagnar har 
trafikverkets prognoser för 2040 använts. Det betyder att båda dessa värden 
innehåller osäkerheter och ger ett konservativt värde för andel farligt godsvagnar per 
godståg. 

Förväntade antalet urspårningar beskrivs generellt som: F (olycka)= W ∙ ξ. Förväntad 
frekvens av urspårning av FG-vagnar för respektive olyckstyp beräknas enligt noter i 
tabell A2. Hänsyn tas till andelen vagnar som är lastade med farligt gods samt att det 
genomsnittliga antalet vagnar som spårar ur vid en urspårningsolycka är 3,5. 
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Tabell A2. Intensitetsfaktorer för olika olyckstyper. 

      Godstrafik 
inkl. FG 

 

Olyckstyp Beroendefaktor Felintensitet Frekvens/år  

Rälsbrott (A) Vagnaxelkm 
(godståg) 

5,00E-11 1,94E-06  

Solkurva (A) Spårkm 1,00E-05 1,00E-05  

Vagnfel godståg Vagnaxelkm 
(godståg) 

3,10E-09 1,20E-04   

Lastförskjutning Vagnaxelkm 
(godståg) 

4,00E-10 1,55E-05   

Växel sliten, 
trasig 

Antal 
växelpassager 

5,00E-09 5,25E-06   

Annan orsak Tågkm (samtliga 
klasser) 

5,70E-08 1,35E-05   

Okänd orsak Tågkm (godståg) 1,40E-07 3,31E-05   

Spårlägesfel Vagnaxelkm 
(godståg) 

4,00E-10 1,55E-05   

        

   Summa 2,15E-04  

       

    Summa 
frekvens 
urspårning: 

2,15E-04 

    Sannolikhet 
urspårad FG 
vagn givet 
urspårning: 

7,03E-01 

      Frekvens 
urspårning 
farligt gods 

1,51E-04 

*Frekvenser beroende av vagnaxelkm har beräknats som F(olycka FG-vagn)= W ∙ ξ 
∙A. 
** Frekvenser beroende av spårkm eller tågkm har beräknats som  
F(olycka FG-vagn)= W ∙ ξ ∙ A∙ a.  
*** Frekvenser beroende av antal passager genom växel har beräknats som  
F(olycka FG-vagn)= W ∙ ξ ∙ A∙ a ∙ v. 

Frekvensen för en urspårningsolycka med en vagn innehållande farligt gods är  

1,51E-04. Detta motsvarar en urspårad FG-vagn cirka vart 6620:e år vid området. 

För att vidare beräkna frekvensen av en urspårning av ett godståg som transporterar 
farligt gods av ett visst ämne används fördelningen av transporterade mängder enligt 
5.1.2. 

Mekanisk skada till följd av urspårad tågvagn har ej beräknats då det kan antas att 
påverkansområdet inte överstiger Trafikverkets rekommendation på 30 meter 
bebyggelsefritt område intill järnväg. 

Nedan redovisas händelseträden för respektive olycksscenario för järnvägsolycka. 
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Olycka med explosiva ämnen 
Beroende på fordonsklass kan olika mängder av klass 1 transporteras, vilket ger olika 
scenarier. Med högsta fordonsklass kan maximal mängd massexplosiva varor 
transporteras i upp till 16 ton per transport, men de flesta transporter innefattar 
endast små nettomängder av massexplosiva varor. Olyckan som sker delas upp i 16 
000 kg klass 1.1b respektive 18.75 kg klass 1.1a, som konservativt får representera 
hela klass 1. Statistikunderlaget för klass 1 är begränsat. Men för analysen antas grovt 
att cirka 2% av antal transporter har den maximala mängden 16 ton, och resterande 
har 18.75kg, avrundat till 20 kg massexplosiva ämnen i klass 1.1a 

Reaktion i det explosiva materialet kan uppstå vid brand som sprider sig till lasten eller 
om godset utsätts för mycket kraftig stöt vid en kollision. Dock krävs 
kollisionshastigheter som uppgår till flera hundra m/s för att initiera en reaktion. 
HMSO (1991) anger att sannolikheten för en stötinitierad detonation vid en kollision är 
mindre än 0,002. Denna sannolikhet används i beräkningarna. Sannolikheten att en 
brand i fordonet sprider sig till lasten beror av fordonsklass. Den högsta 
transporterade mängden förutsätter högsta fordonsklass. Utifrån detta antas en brand 
sprida sig till fordonet i 0,1 av fallen för den maximala mängden 16 ton, och 0,5 av 
fallen för 20 kg, vilket i praktiken är mycket konservativt. 

Händelseträdet för olyckor med explosiva ämnen som ligger till grund för individ- och 
samhällsriskberäkningar presenteras i Figur 20 nedan. Eftersom den uppskattade 
fördelningen av RID-klasser anger att inga explosiva ämnen transporteras på sträckan, 
blir slutfrekvenserna för olycksscenarierna noll. 

 

Figur 20. Händelseträd explosiva ämnen på järnväg. 
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Olycka med brandfarlig gas 
Det faktum att en behållare med farligt gods är inblandat i urspårning eller olycka 
innebär inte nödvändigtvis att det uppstår ett läckage. I de flesta fall håller tanken och 
inget av innehållet strömmar ut. För tjockväggiga tankar som används för gaser under 
övertryck är sannolikheten 0,01 både för ett litet läckage och för ett stort läckage i 
samband med urspårning (Fredén, 2001).  

Givet ett litet läckage är sannolikheten för en direkt antändning (jetflamma) och 
fördröjd antändning (gasmolnsexplosion) 0,1 respektive 0,01 (Purdy, 1993). Givet ett 
stort läckage är sannolikheten 0,2 för direkt antändning (jetflamma) och fördröjd 
antändning 0,5. En fördröjd antändning antas leda till en gasmolnsbrand eller en 
gasmolnsexplosion.  

Jetbrand 

En jetbrand uppstår då gas strömmar ut genom ett hål i en flaska och direkt antänds. 
Därmed bildas en jetflamma. Sannolikheten för direkt antändning beror på utsläppets 
storlek och ansättas i detta fall till följande (Purdy, 1993): 

Sdirekt antändning litet läckage = 0,1 

Flammans längd beror av storleken på hålet i flaskan samt trycket i denna. Det krävs 
dessutom att flammans riktning är mot det aktuella området och med hänsyn både till 
den vertikala och också den horisontella riktningen. För att anta en rimlig sannolikhet 
att jetflamman är riktad mot bebyggelsen antas den påverkande zonen vara inom en 
vinkel på 20° i vertikalplanet (20°/360°) samt i horisontalplanet (135°/360°). Till 
detta vägs sannolikheten att skadan sker på behållarens ovansida genom en 
ytterligare reduktion på 0,5 vilket anses mycket konservativt. 

Sannolikheten för att jetbrand blir riktad in mot området ansätts till: 

Sjetbrand mot bebyggelse = 20/360 * 135/360 * 0,5 = 0,0104 

 

Figur 21. Illustration av jetflammors utbredning vertikalt (till vänster) respektive horisontellt (till 
höger). 

Gasmolnsbrand  
Om gasen vid ett läckage inte antänds omedelbart uppstår ett brännbart gasmoln. Om 
gasmolnet antänds i ett tidigt skede är luftinblandningen vanligtvis inte tillräcklig för 
att en explosion ska inträffa. Förloppet utvecklas då till en gasmolnsbrand med 
diffusionsförbränning.  

Om gasmolnet inte antänds omedelbart kommer luft att blandas med den brandfarliga 
gasen. Vid antändning kan en gasmolnsexplosion ske om gasmolnet består av en 
tillräckligt stor mängd gas/luft av en viss koncentration. För detta krävs som regel ett 
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större läckage (Purdy, 1993) men konservativt ansätts även en sannolikhet för mindre 
utsläpp. En gasmolnsexplosion kan beroende på vindstyrka och riktning inträffa en bit 
ifrån själva olycksplatsen. Explosionen blir i de allra flesta fallen av typen deflagration.  

Sannolikheten för sen antändning sätts till:  

Ssen antändning litet läckage = 0,01  

För att gasmolnsexplosionen ska ge störst skada krävs att gasmolnet driver mot 
planområdet. Detta antas ske när vindriktningen är mot området. Sådana 
vindförhållanden antas föreligga vid 75% av tiden. 

Med ovanstående antaganden konstrueras händelseträdet som presenteras i Figur 22. 

 
BLEVE  
BLEVE är en speciell händelse som kan inträffa om en tank med kondenserad 
brandfarlig gas utsätts för en yttre brand under en längre tid. Vid antändningen bildas 
ett eldklot med stor diameter under avgivande av intensiv värmestrålning. För att en 
sådan händelse ska kunna inträffa krävs att tanken hettas upp kraftigt. Tillgänglig 
energi för att klara detta kan finnas i form av en antänd större läcka i en annan 
närstående tank med brandfarlig gas eller vätska. Detta kräver i princip att flera 
tankar finns intill varandra på tåget samt direkt antändning av ett läckage i ena tanken 
(jetbrand). Dessutom krävs att jetflamman ligger an mot den andra tanken. Vid risk 
för BLEVE bedöms möjligheterna goda att evakuera närområdet då det tar ansenlig tid 
att hetta upp en tank. Detta beaktas dock inte vilket är mycket konservativt. 

Fallet med en jetbrand med riktning mot bebyggelsen enligt ovan anses inte kunna 
leda till BLEVE utan endast de fall där jetflamman strålar mot en annan tank. 
Konservativt antas sannolikheten att en annan tank påverkas av jetflamma till: 

SBLEVE = 0,01 
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Figur 22. Händelseträd brandfarlig gas på järnväg. 

Olycka med giftig gas 
Vid en olycka med giftig gas ansätts samma sannolikheter som en olycka med 
brandfarlig gas avseende hålstorlek och initial spridning då dessa transporteras under 
liknande förhållanden. Gasen antas vara ammoniak eller klor. 

Släckage = 0,01 

SLitet  läckage = 0,5 

SStort läckage = 0,5 

Sspridning mot området  = 0,75 
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Sannolikhet för spridning mot området är lika med sannolikheten för vindriktning mot 
området som i detta fall konservativt ansätts till 0,75.  

Med ovanstående antaganden konstrueras händelseträden för olycka med giftig gas 
som presenteras i Figur 23 nedan. 

 

Figur 23. Händelseträd giftig gas på järnväg. 

Olycka brandfarlig vätska 
Tankar för bensin etc. utförs för att klara transport av vätska under atmosfärstryck 
och sannolikheten att tanken skadas vid en olycka så att läckage sker kan med viss 
konservatism ansättas till 0,05 (VTI, 1994).  

För analysen antas konservativt att olyckor på vägen kan ge en mellanstor pöl (100 
m2), detta baserat utifrån vägbredd och att ett fack i tankbilen (4-5 m3) töms vid 
olyckan och medverkar i brandförloppet. Ett ytterligare konservativt antagande är att 
pölen är cirkulär, vilket ger upphov till högre flamma och därigenom högre 
strålningseffekt som funktion av avståndet.  

150



 
 

RISKUTREDNING 

 

Riskutredning Bergsrådet, 
Lessebo  Sida 49 (63) 

Sannolikheten för antändning av en pöl med brandfarlig vätska beror på om en 
antändningskälla finns i närheten av utsläppet, dels av utsläppets omfattning och dels 
på typen av utsläppt vätska. Bensin och etanol antänds t.ex. lättare än diesel och 
eldningsolja. Detta beaktas dock inte utan konservativt antas att all brandfarlig vätska 
utgörs av, eller antänds lika lätt som, bensin. Vid ett momentant eller större utsläpp är 
risken stor att ingen åtgärd hinner vidtas innan bensinen antänds. Sannolikheten för 
antändning ansätts till 0,06 (HMSO, 1991).  

Med ovanstående bedömningar kan händelseträdet konstrueras enligt Figur 24 nedan. 

 

Figur 24. Händelseträd för olycka med brandfarlig vätska. 

Olycka med oxiderande ämne 
Principiellt kan läckage av oxiderande ämnen eller organiska peroxider medföra brand 
eller explosion. Explosion är möjligt vid de fall det oxiderande materialet 
sammanblandas med organiskt material vid olyckan, exempelvis fordonets bränsle. 
Sannolikheten för läckage antas vara samma som vid läckage av farligt gods klass 3, 
dvs. 0,2. Sannolikheten att lasten vid läckage sammanblandas med organiskt material 
i form av fordonets bränsle antas vara 0,02. Sannolikheten för antändning sätts till 
densamma som för att antända en stor pöl av farligt gods klass 3, dvs 0,06. Med hjälp 
av dessa uppskattningar kan nu händelseträdet konstrueras enligt Figur 25 nedan. 
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Figur 25. Händelseträd oxiderande ämnen. 
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Bilaga B – Konsekvensberäkning 

Olycka med explosiva ämnen 
Människor som exponeras för en explosion utsätts för en tryckhöjning som är skadlig 
över vissa gränsvärden. Konsekvenserna av explosioner representeras av resulterande 
övertryck i tryckvågen och den effekt den har på personerna i planområdet.  

Människors skador utgörs i första hand av skador på trumhinnor, därefter påverkas 
lungor och andra inre organ och dödliga skador kan uppkomma. I Tabell 9 nedan 
redovisas uppgifter på skador på människor vid olika tryckskillnader när de exponeras 
för en explosion utomhus (FOA, 1998).  

Tabell 9. Gränsvärden för skador på människor vid explosionsövertryck utomhus. 

Skada Infallande tryck (kPa) 

Gräns för lungskador (alla skadade) 70 

Gräns för dödliga skador (1% döda) 180 

10% döda 210 

50% döda 260 

90% döda 300 

99% döda 350 

 

För individriskkurvan används värdet där 1% förväntas omkomma, 180 kPa vilket är 
konservativt med en faktor 100.  

Människor kan också omkomma om de vistas inomhus i en byggnad som kollapsar på 
grund av övertryck och draglasters påverkan på bärverket. Typiska värden för 
byggnadsverks tålighet visas i Tabell 10. Moderna fönster antas gå sönder vid 10 kPa. 
För byggnadsstommar antas 20 kPa.  

Tabell 10. Gränsvärden för skador på byggnadsstomme för olika konstruktioner. 

Byggnadsmaterial Trycktålighet 

Träbyggnader och plåthallar 10 kPa 

Tegel- och äldre betonghus 20 kPa 

Nyare betonghus 40 kPa 

 

För analysen av konsekvenser som omfattar explosiva ämnen används 
standardberäkning enligt TNT-ekvivalentmetoden i ”Yellow book” (TNO, 2005). Det 
massexplosiva ämnet representeras av TNT, varvid massan TNT räknas om till 
ekvivalent massa brännbar metangas i ett hypotetiskt gasmoln. Trycket från 
gasmolnsexplosion beräknas därefter.  

Vi söker därför den massa av brännbar gas som motsvarar en bestämd mängd TNT 
från nedanstående samband: 

 

���� = ���� ∙ Δ
�(���)
Δ
�(���) ∙ �  
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Där 

mgas = ekvivalent massa gas i brännbart gasmoln som bidrar till gasmolnsexplosion 
[kg] 

mTNT = massa TNT [kg] 

ΔHc(gas) = förbränningsvärme gas [J/kg] 

ΔHd(TNT) = förbränningsvärme TNT [J/kg] 

Y = effektivitetsfaktor [-] 

Effektivitetsfaktorn Y beror på gasens reaktivitetsgrad och anges i (TNO, 2005) till  

Y = 0.2 

ΔHc(CH4) = 5,6E+07 [J/kg] 

ΔHd(TNT) = 4,18E+06 [J/kg] 

Med ovanstående formel kan massan TNT omvandlas till ekvivalent massa metangas 
enligt Tabell 11. 

Tabell 11. TNT-ekvivalenter av metan. 

Massa TNT [Kg] Massa CH4 [Kg] 

20  7,5 

16 000  5970 

 

För att kunna bestämma trycket vid olika avstånd från explosionens centrum bestäms 
ett dimensionslöst avstånd enligt formeln nedan (FOA, 1998).  

�� = �
(�/��)� ��  

Där 

�� = Dimensionslöst avstånd [-] 

R = Verkligt avstånd från explosionens centrum [m] 

E = Energimängd i gasmolnet [J] 

�� = Atmosfärstryck [Pa] 

Därefter kan det dimensionslösa trycket bestämmas med hjälp av Figur 26 nedan 
(FOA, 1998). 
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Figur 26. Maximalt dimensionslöst tryck. För beräkningarna har den högsta detonationsklassen 
(10) antagits för liten mängd TNT och detonationsklass 9 för den stora mängden TNT, då de olika 
underklasserna i klass bäst stämmer överens med dessa utseenden i tryck-tidsambandet. 

Med hjälp av det dimensionslösa trycket utläst ur Figur 26 kan explosionsövertrycket 
bestämmas genom 

�� = ���� 

Där 

��= Dimensionslöst tryck [-] 

��= Explosionstryck [Pa] 

��= Atmosfärstryck [Pa] 

Trycket beräknas för respektive avstånd vilket ger avstånd till kritiskt tryck enligt 
Tabell 12.  

Tabell 12. Potentiellt avstånd till 180 kPa med massexplosivt ämne. 

Massa TNT [kg] Avstånd till dödsfall [m] 

20 8  

16 000 65  

 

Antalet döda i olycka med explosivämnen kan nu bestämmas genom att jämföra 
personbelastningen med de aktuella övertrycken i området, Tabell 12 och gränsvärden 
för skador på människor från Tabell 9. 
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Tryck över 10 kPa antas få glas/fönsterrutor att gå sönder, tryck över 20 kPa antas få 
bärverk att kollapsa generellt. Byggnadsdelar som först exponeras för explosion antas 
absorbera en del av energin. För att få fler datapunkter har gränsvärdet för 1% döda 
(180 kPa) istället antagits ge 10% döda.  

I beräkningarna används ett konsekvensavstånd på 75 meter för massan 16 000 kg 
och 10 meter för massan 20 kg. 

Olycka brandfarlig gas  
Mängden brandfarlig gas i ett släp antas vara cirka 40 ton. Beräkningarna anses vara 
giltiga för både järnväg och olycka på väg. För väg bedöms detta vara ett konservativt 
antagande, och mer rimligt för transport på järnväg.  

Vidare antas att det är tryckkondenserad gasol som transporteras eftersom gasol har 
en låg brännbarhetsgräns och medföra att antändning kan inträffa på ett längre 
avstånd från olycksplatsen än med andra gaser. 

Två olika utsläppsstorlekar (för jetflamma och gasmoln) antas enligt följande:  

- Litet - punktering (hålstorlek 20 mm) 
- Stort - medelstort hål (hålstorlek 50 mm) 

 
För respektive scenario beräknas, med simuleringsprogrammet Gasol, konsekvenserna 
av de möjliga följdhändelserna vid tankbilsolycka med brandfarlig gas: 

- jetflammas längd vid omedelbar antändning 
- det brännbara gasmolnets volym  

 
För jetflamma och brinnande gasmoln varierar skadeområdet med läckage-storlek, 
tiden till antändning samt vindhastighet. Beroende på om läckage inträffar i tanken i 
gasfas, i gasfas nära vätskefas eller i vätskefas kan utsläppets storlek och 
konsekvensområde variera. I beräkningarna antas att utsläppet sker nära vätskefas, 
då detta ger värden mellan det sämsta och bästa utfallen. De värsta konsekvenserna 
uppstår om utsläppet sker i vätskefasen.  

De indata som använts i Gasol för att simulera konsekvensområden för jetflamma och 
gasmoln presenteras nedan: 

- Lagringstemperatur: 15°C 
- Lagringstryck: 7 bar övertryck 
- Utströmningskoefficient (Cd): 0,83 (Rektangulärt hål med kanterna 

fläkta utåt) 
- Tankdiameter: 2,5 m  
- Tanklängd: 19 m  
- Tankfyllnadsgrad: 80 % 
- Tankens vikt tom: 50 000 kg 
- Designtryck: 15 bar övertryck 
- Bristningstryck: 4*designtrycket 
- Lufttryck: 760 mmHg 
- Omgivningstemperatur: 15°C 
- Relativ fuktighet: 50 % 
- Molnighet: Dag och klart 
- Omgivning: Många träd, häckar och enstaka hus 
- Vindhastighet: 3 m/s 

 
Vid bedömningen av antalet omkomna antas 100% av de som vistas utomhus och 
befinner sig inom skadeområdet att omkomma. Av de individer som vistas inomhus 

156



 
 

RISKUTREDNING 

 

Riskutredning Bergsrådet, 
Lessebo  Sida 55 (63) 

och är inom skadeområdet antas 25% omkomma då byggnaden utgör strålskydd, men 
några antas omkomma eftersom byggnaden antas börja brinna.  

I bedömningen har hänsyn tagits till varierande persontäthet dag- och nattetid, samt 
att persontätheten varierar beroende på avstånd till järnväg. Längd och bredd av 
konsekvensområdet för respektive olycksscenario redovisas i Tabell 13.   

Tabell 13. Skadeområdets area inom aktuellt planområde vid olycka med brandfarlig gas. 

Händelse Läckagestorlek Antändning 

Skadeområdets area  
(längd x bredd, meter x 

meter) 
 

Hål i tank 
nära 
vätskeyta 

 

    Punktering 

(20mm) 

Jetflamma 

Fördröjd 
gasmolnsexplosion 

18 x 16 

18 x 12 

Stort hål 

(100mm) 

Jetflamma 

Fördröjd 
gasmolnsexplosion 

92 x 80 

21 x 25 

 

Olycka giftig gas 
Spridningsberäkningar för giftiga gasmoln har gjorts i programvaran ALOHA (EPA & 
NOAA, 2016). 

Spridningssimuleringar har gjorts för giftiga gaser (representerat av ammoniak) och 
mycket giftiga gaser (representerat av klor) för två vindhastigheter. Simuleringar har 
även gjorts för två olika temperaturer, då temperatur också är en väderparameter som 
har stor betydelse för dispersion och därmed spridning av gasmoln. Två temperaturer, 
0° C respektive 15° C har valts, som bedöms vara representativa för de olika 
årstiderna. Samma läckagestorlekar har använts som för brandfarliga gaser. 

AEGL-1-3 (Acute Exposure Guideline Level) avser en exponeringsnivå av luftburna 
partiklar där en individ (inklusive känsliga individer) kan uppleva besvär, kan få 
irreversibla hälsoeffekter och drabbas av livshotande skador/död. AEGL-3 utgör den 
nivå där befolkningen, inklusive känsliga individer, kan drabbas av livshotande 
hälsoeffekter eller död. För att beräkna konsekvensområdets utbredning, jämförs 
erhållna koncentrationer med AEGL-3 värden för 10 minuters exponering för 
ammoniak respektive för klor. AEGL-3 för ammoniak avseende 10 minuters exponering 
är 2700 ppm (EPA, 2016). Klor har ett AEGL-3-värde på 50 ppm under 10 minuter 
exponering (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2010).  

Förutom AEGL-3 finns andra exponeringskriterier, t.ex. LC50. Detta värde anger 
koncentrationen där 50% av befolkningen förväntas dö. Detta skulle kunna vara ett 
mer lämpligt värde att använda eftersom riskutredningen undersöker scenarier där 
hela befolkningen förväntas kunna omkomma, inte endast de känsligaste individerna. 
Dock är AEGL-3 ett mer konservativt värde och används därför i beräkningarna.  

Varaktigheten är avgörande för dosen, d.v.s. kort utsläppstid medför hög 
koncentration men kort påverkanstid. Detta är relevant för framförallt de stora 
utsläppen. Ett stort utsläpp betyder att en hög koncentration uppnås i ett väldigt stort 
område. Men det är under kort tid, ibland inte ens under de 10 minuter som det 
använda gränsvärdet förutsätts vara rådande. 
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Påverkan inomhus bedöms reduceras med en faktor tio, enligt vad som anges i Purple 
Book (Haag & Ale, 2005). Om friskluftsintag placeras vid fasad bort från vägen 
uppskattas påverkan inomhus reduceras ytterligare med en faktor tio. 

I ALOHA har beräkningarna gjorts för tankläckage med utsläpp nära marknivå. Detta 
blir konservativt eftersom utsläppet då sker i vätskefasen. 

Indata och resultat från simuleringarna visas i tabellerna nedan. För respektive 
scenario väljs värsta scenario för respektive vindklass som indata i beräkningen. Valt 
konsekvensområde markeras med fet text i tabeller nedan.  

Litet ammoniakläckage 

Tabell 14. Indata och resultat av simulering för litet läckage av ammoniak. Fetmarkerade värden 
används som dimensionerande i beräkningarna av konsekvenser.  

Händelse Litet läckage 

Källstorlek/Källflöde 10*20 mm 

Utsläppshöjd 0,25 m 

Väder Klart Klart 

Temperatur 15 15 0 0 

Vindhastighet 2 7 2 7 

Stabilitetsklass B D B D 

Utsläppets 
varaktighet 

60 min 60 min 60 min 60 min 

Utsläppt mängd 12 260 kg 12 260 kg 9 140 kg 9 140 kg 

Gasspridningsmodell Tunggasmodell Tunggasmodell Tunggasmodell Tunggasmodell 

AEGL-3 (10 min) Område inom vilket koncentrationen för följande gränsvärden 

överskrids (b x l) 

62x248 14x200 53x204 13x165 
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Stort ammoniakläckage 

Tabell 15.  Indata och resultat av simulering för stort läckage av ammoniak. Fetmarkerade 
värden används som dimensionerande i beräkningarna av konsekvenser.  

Händelse Stort läckage 

Källstorlek/Källflöde 10*100 mm 

Utsläppshöjd 0,25 m 

Väder Klart Klart 

Temperatur 15 15 0 0 

Vindhastighet 2 7 2 7 

Stabilitetsklass B D B D 

Utsläppets 
varaktighet 

60 min 60 min 60 min 60 min 

Utsläppt mängd 45 508 kg 45 508 kg 44 408 kg 44 408 kg 

Gasspridningsmodell Tunggasmodell Tunggasmodell Tunggasmodell Tunggasmodell 

AEGL-3 (10 min) Område inom vilket koncentrationen för följande gränsvärden 

överskrids (b x l) 

170x570 40x460 145x470 30x380 

 

Litet klorläckage 

Tabell 16. Indata och resultat av simulering för litet läckage av klor. 

Händelse Litet läckage 

Källstorlek/Källflöde 10*20 mm 

Utsläppshöjd 0,25 m 

Väder Klart Klart 

Temperatur 15 15 0 0 

Vindhastighet 2 7 2 7 

Stabilitetsklass B D B D 

Utsläppets 
varaktighet 

60 min 60 min 60 min 60 min 

Utsläppt mängd 16 400 kg 16 400 kg 12 555 kg 12 555 kg 

Gasspridningsmodell Tunggasmodell Tunggasmodell Tunggasmodell Tunggasmodell 

AEGL-3 (10 min) Område inom vilket koncentrationen för följande gränsvärden 
överskrids (b x l) 

170x1200 50x920 150x1000 43x785 
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Stort klorläckage 

Tabell 17. Indata och resultat av simulering för stort läckage av klor. 

Händelse Stort läckage 

Källstorlek/Källflöde 10*100 mm 

Utsläppshöjd 0,25 m 

Väder Klart Klart 

Temperatur 15 15 0 0 

Vindhastighet 2 7 2 7 

Stabilitetsklass B D B D 

Utsläppets 
varaktighet 

56 min 56 min 60 min 60 min 

Utsläppt mängd 42 240 kg 42 240 kg 41 608 kg 41 608 kg 

Gasspridningsmodell Tunggasmodell Tunggasmodell Tunggasmodell Tunggasmodell 

AEGL-3 (10 min) Område inom vilket koncentrationen för följande gränsvärden 

överskrids (b x l) 

380x2400 100x2200 400x2400 93x1800 
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Olycka brandfarlig vätska 

Strålningen från pölen beräknas enligt beräkningsmodell från FOA (1998). Data har 
valts för bensin. Detta eftersom bensin har högst energivärde och 
förbränningshastighet av de olika typer av bränsle som kan vara aktuella vilket gör 
beräkningen konservativ. Konsekvenserna för två utsläppsstorlekar har beräknats. 
Som dimensionerande storlek har valts ett 100 m2 stort läckage. I känslighetsanalysen 
bedöms arean vara fördubblad till 200 m2. Påverkan av de giftiga brandgaser som 
bildas vid en pölbrand tas ej hänsyn till i beräkningarna. 

Följande data gäller för bensin (FOA, 1998): 

- Förbränningshastighet �� = 0,048 � 
!"� 

- Energivärde ℎ� = 43,7 ∙ 10'   )
��  

En cirkulär pöl används i beräkningarna vilket bedöms vara ett konservativt 
antagande. Vid en pölbrand med en cirkulär pöl approximeras flammans geometri med 
en cylinder där flammans diameter, *+ är lika stor som pölens diameter, *,. Flammans 

höjd, ℎ+, kan beräknas enligt: 

ℎ+ = *, ∙ 42 ∙ . ��
/�01 ∙ *,

2
�,'�

 345�67 81 

 

där �� = förbränningshastigheten i ��
!"� enligt ovan, 

/�  = luftens densitet = 1,29 ��
!9 

1 = tyngdaccelerationen = 9,81 !
�" 

Denna formel gäller under förutsättning att 0,8 < ℎ+ / *+ < 4. 

Flamman fluktuerar mycket och den höjd som beräknas är den genomsnittliga 
flamhöjden under brandförloppet. Då pölen antas vara är cirkulär och flamgeometrin 
en cylinder är *+ = *, och beräknas utifrån grundläggande cirkelgeometri. Detta ger 

*+ = *, ≈ 11 m för en pölbrand om 100 m2 respektive 16 m för en pölbrand om 200 

m2. 

Strålningen per ytenhet från flamman beräknas enligt: 

� = 0,35 ∙ �� ∙ ℎ�1 + 4ℎ+/ *+    345�67 82 

 

där ℎ� = energivärdet i )
�� enligt ovan. Faktorn 0,35 utgör den andel av den totala 

energin som omsätts till strålningsvärme.  

Vidare beräknas strålningen från en ideal svartkropp blir enligt Stefan-Boltzmanns lag: 

�� = = ∙ >? 345�67 83 

där �� = utstrålad effekt [ @
!" ], 

= = 5,67*10-8 [ @
!"BC] (Stefan-Boltmanns konstant) och 

> = temperaturen [E]. 
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Approximationen med en svart kropp som strålar ger konservativa värden på 
värmestrålning. Vid större pölbränder antas strålningen normalt ha sitt ursprung i 
flammas mitt och här ligger emissionsfaktorn (F) nära 1 varför denna approximation 
anses rimlig. Närmare flammans mantelyta minskar emissiviteten snabbt. En 
beräkning baserad på att all strålning kommer från flammans mitt är därför 
konservativt. 

Värmestrålningen från en yta 1 som faller in mot en yta 2 på ett visst avstånd kan då 
beräknas som: 

��G = �� ∙ H� ∙ I�G 345�67 84 

Där ��G = infallande strålning från 1 till 2 [ @
!" ],  

�� = strålningen från yta 1 [ @
!G] 

I�G = vinkelkoefficienten för 1 mot 2. 

Den atmosfäriska tranmissionsförmågan, H�, har att göra med det faktum att den 
utsända strålningen delvis absorberas av luften mellan strålkällan och mottagaren. 
Den atmosfäriska transmissionsförmågan kan skrivas enligt: 

τ�  =  1 − αM − α�  345�67 85 

Där αM = absorptionsfaktorn för vattenånga och 

α� = absorptionsfaktorn för koldioxid. 

Båda faktorerna beror på respektive ämnes partialtryck, längden som strålningen 
färdas från den strålande ytan till mottagaren, strålningens temperatur och 
omgivningens temperatur. NM och N� bestäms grafiskt utifrån flamtemperaturen och 
partialtryck från figur 11.2 i (FOA, 1998). 

Vinkelkoefficienten (I) definieras som den andelen av strålningen från en yta i alla 
riktningar som träffar en annan yta (vid fullständig transmissionsförmåga). Den är en 
rent geometrisk faktor som kan bestämmas för varje ytkonfiguration. 
Vinkelkoefficienten bestäms grafiskt för en cylinder från figur 11.3 i (FOA, 1998). 

Beräkningar utförs vidare utifrån ovanstående förutsättningar för de två olika 
pölstorlekarna. 

Flamhöjd enligt formel C1, utfallande strålning enligt formel C2 och temperatur enligt 
C3, resultaten samlas i Tabell 18 .  

Tabell 18. Initial egenskapsberäkning pölbrand 

Pölstorlek Flamhöjd 
(m) 

Utfallande 
strålning 
(kW/m2) 

Temperatur på den strålande 
ytan/flammans mitt (K) 

100 m2 15 114 1191 

200 m2 19 128 1226 

 

Mättad vattenångas tryck vid 100% luftfuktighet och 20 °C är OM = 2340 Pa. 
Luftfuktighet på 50% antas, vilket ger OM = 1170 Pa. Absorptionsfaktorer och 
transmissionsförmåga bestäms för detta värde i kombination med flammans 
temperatur. Utifrån höjden på flammorna, pölens radie och avståndet till mottagaren 
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bestäms ett antal olika vinkelkoefficienter. Värmestrålning på olika avstånd beräknas 
sedan enligt formel C4. 

Skadenivån bestäms förutom av strålningsnivån även av strålningens varaktighet. För 
beräkning av skador på människor redovisas i Tabell 19 nedan en varaktighet på 10 
sekunder som en rimlig tid tills man satt sig i säkerhet. 

Sambandet mellan strålningens varaktighet och skador på människan beskrivs av 
probitfunktionen t*P4/3. Om denna tidsvägda strålningsdos är över 3 ∙ 10' finns en risk 
för 2:a gradens brännskador. Risken ökar sedan exponentiellt med ökad strålning. 
Sannolikheten för andra gradens brännskador utläses sedan ur figur 11.9 i (FOA, 
1998). Beräkningsresultat sammanställs i Tabell 19 nedan. 

Beräkningsresultat sammanställs i Tabell 19. Flamfronten antas infinna sig vid 
vägkanten.  

Tabell 19. Beräkningsresultat strålning och konsekvens pölbrand. 

Brand A
v
s
tå

n
d

 
frå

n
  

fla
m

fro
n

t 
 (m

) 

αw αc Pa Fma

x 

P
1

2  
(k

W
/

m
2) 

t*
P

4
/

3x
1

0
6

 

(s
(W

/
m

2)
4

/

3) 

2
:a

 g
ra

d
 

b
rä

n
n

-
s
k
a
d

a
  

(%
) 

A
n

d
e
l d

ö
d

a
 

(%
) 

100 m2 0 
(flamfront) 

0,10 0,01 0,89 1 101 47 100 100 

5 0,13 0,01 0,86 0,35 34,3 11,1 77 12 

10 0,15 0,02 0,83 0,21 19,8 5,35 10 1,5 

15 0,18 0,03 0,79 0,15 13,5 3,21 1 0,2 

200 m2 0 
(flamfront) 

0,11 0,01 0,88 1 113 54,6 100 100 

10 0,15 0,02 0,83 0,27 28,6 8,75 60 9 

20 0,19 0,03 0,78 0,15 15 3,7 1 0,2 

30 0,20 0,03 0,77 0,08 7,9 1,57 0 0 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det bortom 15 meter från flamfronten 
(vägkant) ej föreligger risk för dödsfall vid händelse av pölbrand med 100 m2 stor pöl. 
Bortom 15 meter understiger strålningen dessutom 15 kW/m2, vilket är tillåtet 
gränsvärde enligt förenklad dimensionering i Boverkets rekommendationer (BBRAD). 
Därmed sätts konsekvensområdet för en 100 m2 pöl konservativt till 15 meter för 
längd och bredd samt till 30 meter längd och bredd för en 200 m2 pöl. 

Olycka med oxiderande ämne 
De två konsekvenserna av olycka med klass 5 – oxiderande ämne är pölbrand och 
explosion. Tillgången på organiskt material som ämnet kan reagera med antas vara 
begränsat till mängden drivmedel i fordonet, vanligen inte mer än 400 kg.  

Pölbrand 

Pölbrand antas ge samma konsekvenser som en 100 m2 pölbrand från farligt gods 
klass 3 och konsekvensområdets längd och bredd sätts därmed till 15 meter. För 
konsekvensberäkning se konsekvensberäkning för pölbrand ovan.  

Explosion 
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Explosionsförloppet approximeras till detsamma för en mindre explosion av farligt gods 
klass 1 och konsekvensområdet sätts därmed till 10 meter längd och bredd. För 
konsekvensberäkning se konsekvensberäkning för explosion ovan. 
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Bilaga C – Detaljplan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-10 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 9 Dnr 2022/392-4.2.4 
 

Samrådsyttrande gällande upphävande av 
fyra stadsplaner för del av Lessebo 9:1 
och Flädingsnäs 1:3, Lessebo 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i sydöstra Lessebo, Lessebo tätort, söder om 
Kostavägen. I norr/nordväst och söder/sydöst angränsar området till 
befintliga bostadsområden. I öster, sydväst samt genom en del av 
planområdet gränsar sjön Läen. I söder ligger en industri samt 
skogsmark. I norr finns enbart skogsmark. Totalt storlek för området 
för upphävandet är cirka 13,5 hektar.  
 
Syftet är att upphäva delar av gällande stadsplaner för Flädingsnäs 1:3 
och del av Lessebo 9:1 som inte är utbyggda enligt stadsplaner där 
kommunen inte i nuläget ser något behov av att berörda delar ska 
vara allmän plats nu eller i framtiden. I detta fall syftar planen till att 
upphäva de delar av Flädingsnäs 1:3 och Lessebo 9:1 som är planlagda 
som allmän plats, Gata, Park och Planteringsområde i gällande 
stadsplaner så att markanvändningen stämmer överens med 
verkligheten. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-19 att sända ut 
förslaget på samråd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-23 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-19 § 139 
Underrättelse om samråd 
Planbeskrivning 2022-11-28 
Plankarta 2022-11-28 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-11-28 
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Sida 1 av 2 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2022-12-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samrådsyttrande gällande  upphävande av 
fyra stadsplaner för del av Lessebo 9:1 och 
Flädingsnäs 1:3, Lessebo 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i sydöstra Lessebo, Lessebo tätort, söder 
om Kostavägen. I norr/nordväst och söder/sydöst angränsar 
området till befintliga bostadsområden. I öster, sydväst samt 
genom en del av planområdet gränsar sjön Läen. I söder ligger en 
industri samt skogsmark. I norr finns enbart skogsmark. Totalt 
storlek för området för upphävandet är cirka 13,5 hektar.  
 
Syftet är att upphäva delar av gällande stadsplaner för Flädingsnäs 
1:3 och del av Lessebo 9:1 som inte är utbyggda enligt stadsplaner 
där kommunen inte i nuläget ser något behov av att berörda delar 
ska vara allmän plats nu eller i framtiden. I detta fall syftar planen 
till att upphäva de delar av Flädingsnäs 1:3 och Lessebo 9:1 som är 
planlagda som allmän plats, Gata, Park och Planteringsområde i 
gällande stadsplaner så att markanvändningen stämmer överens 
med verkligheten. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-19 att sända ut 
förslaget på samråd. 

 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-19 § 139 
Underrättelse om samråd 
Planbeskrivning 2022-11-28 
Plankarta 2022-11-28 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-11-28 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 
Sara Nilsson 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-12-19 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 139 Dnr 2022/282-4.2.2 
 

Upphävande av fyra stadsplaner vid 
Flädingsnäs 1:3 i Lessebo 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut förslag till 
upphävande på samråd. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet är beläget i sydöstra Lessebo, Lessebo tätort, söder om 
Kostavägen. I norr/nordväst och söder/sydöst angränsar området till 
befintliga bostadsområden. I öster, sydväst samt genom en del av 
planområdet gränsar sjön Läen. I söder ligger en industri samt 
skogsmark. I norr finns enbart skogsmark. Total storlek för området 
för upphävandet är cirka 13,5 hektar.  
 
Detaljplanens syfte 
Syftet är att upphäva delar av gällande stadsplaner för Flädingsnäs 1:3 
och del av Lessebo 9:1 som inte är utbyggda enligt stadsplaner där 
kommunen inte i nuläget ser något behov av att berörda delar ska 
vara allmän plats nu eller i framtiden. I detta fall syftar planen till att 
upphäva de delar av Lessebo 9:1 och Flädingsnäs 1:3 som är planlagda 
som allmän plats, Gata, Park och Planteringsområde i gällande 
stadsplaner.  
 
Lagstöd 
Upphävandet av stadsplanerna bedöms kunna handläggas med ett 
förenklat standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (PBL).  
 
Bakgrund 
Lessebo kommun har behov av att anlägga en ny gång- och cykelväg i 
området, vilket idag omfattas av en fastighet som ägs av en 
privatperson (Flädingsnäs 1:3). Därigenom har ett 
fastighetsregleringsavtal skrivits med privatpersonen där ca 9660 
kvm mark skall överföras från privatägd fastighet Flädingsnäs 1:3 till 
den kommunägda fastigheten Lessebo 9:1. För att detta skall kunna 
genomföras har privatpersonen begärt att ca 9940 kvm mark ska 
överföras från Lessebo 9:1 till Flädingsnäs 1:3. Efter att ha skickat in 
ansökan om förrättning till Lantmäteriet kom det fram att 
markområdet är detaljplanelagt för allmän plats, Gata, Park och  
 
Planteringsmark varför förrättningen inte kunde genomföras.  
Området är idag ett obebyggt sammanhängande skogsområde som 
inte nyttjas eller sköts av kommunen. Marken ägs dessutom till 
största delen av en privatperson.  
 
Befintliga stadsplaner för området är totalt fyra, lagakraftvunnen 
1951, 1959, 1985 och 1988.  
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2022-12-19 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Konsekvenser 
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) anger ingen specifik 
markanvändning för området och bedöms därmed inte strida mot 
översiktsplanen. Planområdet är inte heller utpekat som ett 
grönområde i gällande översiktsplan.  
 
Sjön Läen har ett strandskydd på 100 meter i vatten och på land. Vid 
olika åtgärder kommer därför dispens från strandskyddet att krävas. 
Området omfattas däremot av vattenskyddsområdet för Läen.  
 
Upphävandet av stadsplanerna antas inte medföra betydande 
miljöpåverkan varför ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
Inga kända fornlämningar, natur- eller skyddsvärden finns i området.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-30 
Planbeskrivning 2022-11-28 
Plankarta 2022-11-28 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-11-28 
SBNAU beslut 2022-12-12 § 112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Berörda sakägare 
Berörda nämnder och styrelser 
Berörda myndigheter 
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2022-12-20 
Dnr: SBN 2022/282 

Samrådshandling 
 

 
Lessebo kommun 365 80 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

kontaktcenter@lessebo.se. www.lessebo.se 
 

Upphävande av del av stadsplaner 

för Flädingsnäs 1:3 och del av 

Lessebo 9:1, Lessebo, Lessebo 

kommun, Kronobergs län  
 

 
Översiktskarta med planområdet markerat med svart.  
 

Denna underrättelse avser förslaget till upphävande av del av 

stadsplaner för Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 9:1 i Lessebo 

tätort, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut på samråd och 

samrådstiden är från och med tisdag den 20 december 2022 till och 

med tisdag den 10 januari 2023 (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. 
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Lagstöd 

Upphävande av stadsplanerna handläggs med ett förenklat 

standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (PBL 

2010:900). PBL 5 kap. 11-17§§ ”Samråd”.  

Läge  

Planområdet är beläget i sydöstra Lessebo, Lessebo tätort, söder 

om Kostavägen. I norr/nordväst och söder/sydöst angränsar 

området till befintliga bostadsområden. I öster, sydväst samt genom 

en del av planområdet gränsar sjön Läen. I söder ligger en industri 

samt skogsmark. I norr finns enbart skogsmark. Totalt storlek för 

området för upphävandet är cirka 13,5 hektar. 

Syfte  

Syftet är att upphäva delar av gällande stadsplaner för Flädingsnäs 

1:3 och del av Lessebo 9:1 som inte är utbyggda enligt stadsplaner 

där kommunen inte i nuläget ser något behov av att berörda delar 

ska vara allmän plats nu eller i framtiden. I detta fall syftar planen 

till att upphäva de delar av Flädingsnäs 1:3 och Lessebo 9:1 som är 

planlagda som allmän plats, Gata, Park och Planteringsområde i 

gällande stadsplaner så att markanvändningen stämmer överens 

med verkligheten. 

Handlingar  

Underrättelse om samråd, 2022-12-20 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-11-28 

Plankarta, 2022-11-28 

Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM), 2022-11-28 

Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Förenlighet med översiktsplanen 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) anger ingen specifik 

markanvändning för det aktuella planområdet eller nämner det på 

annat sätt och bedöms därmed inte strida mot översiktsplanens 

intentioner. Planområdet är inte heller utpekat som ett grönområde i 

gällande översiktsplan. 

Påverkan på omgivningen  

Upphävandets genomförande bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Vad händer sedan?  

Efter beslut hos samhällsbyggnadsnämnden skickas planförslaget 

ut så berörda och intresserade kan lämna synpunkter på förslaget. 

Om samtliga sakägare godkänner planhandlingarna går 

upphävandet direkt upp för antagande i en planprocess för ett 

172



 

2022-12-20 
Dnr: SBN 2022/282 

Samrådshandling 
 

 
Lessebo kommun 365 80 Lessebo. Besök Storgatan 78 Lessebo 
Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 

kontaktcenter@lessebo.se. www.lessebo.se 
 

”förenklat standardförfarande”. Vid detta förfarande föreligger 

enbart ett tillfälle att inkomma med synpunkter. Om någon i 

sakägarkretsen inte godkänner handlingarna, har synpunkter på 

planförslaget eller om Länsstyrelsen inte godkänner planförslaget, 

behöver ett granskningsskede genomföras. 

Hur lämnar jag synpunkter 

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till 

samhällsbyggnadsförvaltningen senast tisdag den 10 januari 

2023, antingen via e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se eller 

med vanlig post till Lessebo kommun, 365 80 Lessebo. 

Här finns samrådsförslaget 

Samrådsförslaget finns under samrådstiden tillgängligt digitalt på 

Lessebo kommuns 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 planarkitekt 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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Så här görs ett upphävande av detaljplan 
 

UPPDRAG – Lessebo kommun har ansökt om planbesked för att upphäva del 

av gällande stadsplaner i området. Det är kommunen som beslutar om 

planbeskedet och vid positivt planbesked tas beslut om att påbörja ett 

upphävande av detaljplan.  

 

SAMRÅD – Förslag till planhandlingar upprättas. Myndigheter, sakägare och 

andra berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. Under samrådet är det 

viktigt att samrådskretsen informeras om att samrådet är det enda tillfället att 

lämna synpunkter. Inkomna synpunkter under samrådet sammanställts i en 

samrådsredogörelse. 

 

ANTAGANDE – Kommunstyrelsen antar upphävandet. Kommunen ska anslå 

det justerade protokollet med beslutet att upphäva en detaljplan på 

kommunens anslagstavla. På anslagstavlan ska kommunen samma dag även 

anslå en underrättelse med information om beslutet och upplysningar om var 

beslutet finns tillgängligt samt vad den som vill överklaga beslutet måste göra.  

 

LAGA KRAFT – Beslutet att upphäva en del av detaljplanen får laga kraft 

tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens 

anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och 

att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planbesked Beslut Samråd Antagande Laga kraft
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1 DETALJPLANENS SYFTE 

1.1 SYFTE 
Syftet är att upphäva delar av gällande stadsplaner för Flädingsnäs 1:3 och del av 

Lessebo 9:1 som inte är utbyggda enligt stadsplaner där kommunen inte i nuläget ser 

något behov av att berörda delar ska vara allmän plats nu eller i framtiden. I detta fall 

syftar planen till att upphäva de delar av Flädingsnäs 1:3 och Lessebo 9:1 som är 

planlagda som allmän plats, Gata, Park och Planteringsområde i gällande 

stadsplaner.  

2 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 

2.1 HELA DETALJPLANEN 

2.1.1 GEOGRAFISKT LÄGE OCH AREAL 

Planområdet är beläget i sydöstra Lessebo, Lessebo tätort, söder om Kostavägen. I 

norr/nordväst och söder/sydöst angränsar området till befintliga bostadsområden. I 

öster, sydväst samt genom en del av planområdet gränsar sjön Läen. I söder ligger 

en industri samt skogsmark. I norr finns enbart skogsmark. Totalt storlek för området 

för upphävandet är cirka 13,5 hektar.  

 

Lokalisering av planområdet i en tätortsöversikt – Lessebo. 

2.2 GENOMFÖRANDETID 
Upphävandet har ingen genomförandetid utan verkställs vid det datum beslutet vinner 

laga kraft.  
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2.3 ALLMÄN PLATS 
Marken inom aktuellt område där en del av gällande stadsplaner föreslås upphävas 

består av allmän platsmark för Gata, Park, Plantering. Det finns idag en befintlig 

gång- och cykelväg inom planområdet som är lokaliserad på planlagd mark för 

parkändamål. Genom förslaget om upphävande av stadsplaner skulle hela gång- och 

cykelvägen bli utom plan men kommunen kvarstår som ansvarig för drift och 

underhåll av gång- och cykelvägen. I övrigt har kommunen efter upphävandet inget 

formellt ansvar för åtgärder inom områden som upphävs.  

2.4 BEFINTLIGT 
Området består av två fastigheter, Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 9:1. 

Flädingsnäs 1:3 omfattar cirka 12,3 hektar och ägs av en privatperson. Del av 

Lessebo 9:1 omfattar cirka 1,2 hektar och ägs av Lessebo kommun. Idag är marken 

inom planområdet obebyggt och består av glest uppväxt skog med ett inslag av 

ädellövträd och triviallövträd. Inom området finns idag ett par mindre stigar, en 

kommunal gång- och cykelväg samt en kraftledning som löper genom området i 

sydvästlig-nordöstlig riktning.  

 

Illustrationen visar vilken del av den som ämnas upphävas samt markinnehav. 

Området som ämnas upphävas är utpekat och markerat med svart streckad linje.  
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2.5 VARFÖR UPPHÄVANDE AV STADSPLAN VALTS 
Lessebo kommun har behov av att anlägga en ny gång- och cykelväg i området, 

vilket idag omfattas av en fastighet som ägs av en privatperson (Flädingsnäs 1:3). 

Därigenom har ett fastighetsregleringsavtal skrivits med privatpersonen där ca 9660 

kvm mark skall överföras från den privatägda fastigheten Flädingsnäs 1:3 till den 

kommunalägda fastigheten Lessebo 9:1. För att detta skall kunna genomföras har 

privatpersonen begärt att ca 9940 kvm mark ska överföras från del av Lessebo 9:1 till 

Flädingsnäs 1:3. Efter att ha skickat in ansökan om förrättning till Lantmäteriet kom 

det fram att markområdet är detaljplanelagt för allmän plats, Gata, Park och 

Planteringsområde varför förrättningen inte kunde genomföras.  

2.6 ÄRENDEINFORMATION 
Aktuellt upphävande för del av gällande stadsplaner följer Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) samt Boverkets föreskrifter om detaljplan (BFS 2020:5) och upprättas med 

ett förenklat standardförfarande.  

3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 KOMMUNALA 
3.1.1 DETALJPLAN  

Befintliga stadsplaner för området är totalt fyra. För del av fastigheten Lessebo 9:1 

gäller förslag till stadsplan ”07-LEO-138 B” över Lessebo köping, lagakraftvunnen den 

11 maj 1951 samt förslag till ändring och utvidgning av stadsplan ”0761-P88/5 B” för 

Djurhultsområdet, lagakraftvunnen den 12 april 1988. Båda stadsplanerna syftar till 

allmänt ändamål, Gata samt Park eller Plantering, men någon Gata eller Park är inte 

iordningsställd i området. För Flädingsnäs 1:3 gäller ovanstående stadsplaner samt 

ytterligare två. Den ena är förslag till ändring av stadsplan ”0761-P85/2 B” för område 

vid Ågatan, lagakraftvunnen den 5 februari 1985 samt förslag till ändring av stadsplan 

”07-LEO-276 B” för område söder om Ågatan inom Lessebo köping, lagakraftvunnen 

den 27 augusti 1959. Dessa två innefattar också allmänt ändamål, Park eller 

Plantering.  

Om upphävandet antas och får laga kraft upphör tidigare stadsplaner att gälla inom 

det aktuella området, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella 

området.  

3.1.2 PLANBESKEDSANSÖKAN 

Enligt kommunstyrelsen beslut 2022-12-06 ska ett förslag till upphävande av del av 

stadsplaner för Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 9:1 tas fram.  

3.1.3 PLANPROGRAM 

Kommunen har inte funnit det nödvändigt att ta fram ett särskilt planprogram för 

området.  
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3.1.4 PLANBESKED  

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog till Kommunstyrelsen ett positivt planbesked. 

Kommunstyrelsen valde då att bevilja planbesked i enlighet med 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

3.1.5 ÖVERSIKTSPLAN 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) anger ingen specifik markanvändning 

för det aktuella planområdet eller nämner det på annat sätt och bedöms därmed inte 

strida mot översiktsplanens intentioner. Planområdet är inte heller utpekat som ett 

grönområde i gällande översiktsplan.  

 

Utdrag ur markanvändningskarta från gällande översiktsplan. För det aktuella 

området finns ingen särskild markanvändning angiven.   

3.2 REGIONALA 
Det aktuella upphävandet är av en mindre omfattning och medför ingen påverkan på 

planeringsdokument som syftar till regional samordning. Någon redovisning av dessa 

dokument görs därför inte i den här planbeskrivningen.  

3.3 RIKSINTRESSEN 
3.3.1 NATURVÅRD OCH FRILUFTSLIV 

Inga värden kopplar till rekreation och friluftsliv bedöms finnas på platsen idag och ett 

upphävande påverkar följaktligen inte möjligheten till rekreation och friluftsliv. Stora 

181



Upphävande av del av stadsplaner för Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 9:1 i 
Lessebo 
 

9 (15)      PLANBESKRIVNING 

delar av aktuellt område reglerar marken till park eller plantering. Någon sådan har 

dock aldrig uppförts och marken utgörs idag av gles skogsmark. Planområdet 

omfattar varken jordbruksmark eller ekologiskt särskilt känsliga områden. Möjligheten 

för cyklister och gångtrafikanter att röra sig i området förändras inte utifrån hur den 

idag används.   

3.3.2 KULTURMILJÖVÅRD 

Planområdets södra del berörs av riksintresse för kulturmiljövård-Bruksmiljö med 

bebyggelse från 1700- och 1800-talen med omland. Eftersom befintliga stadsplaner 

endast upphävs och ingen bebyggelse i området planeras bedöms detta inte leda till 

en påverkan på riksintresset. 

3.3.3 TRAFIKKOMMUNIKATION 

Planområdet ligger inte inom riksintresse för vägar och järnvägar.  

3.3.4 TOTALFÖRSVAR 

Området ligger inom ett område med särskilt behov av hinderfrihet på grund av 

Försvarsmaktens verksamhet. Upphävandet av stadsplanerna påverkar inte 

riksintresset.   

3.4 HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 KAP. 

MILJÖBALKEN 
Upphävandet motverkar inte några kommunala planeringsintressen, riksintressen 

eller hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. Miljöbalken.  

3.5 MILJÖKVALITETSNORMER 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i Miljöbalken om kvaliteten på mark, vatten, luft 

eller miljön i övrigt. Miljökvalitetsnormerna anger bland annat förorenings- och 

störningsnivåer som inte får överskridas. Upphävandet av stadsplanerna innebär 

ingen ändrad markanvändning och därmed ingen förändrad påverkan på 

miljökvalitetsnormerna för vatten, luft och buller.  

3.6 MELLANKOMMUNALA INTRESSEN 
Inga mellankommunala intressen berörs av upphävandet.  

3.7 MILJÖ 

3.7.1 STRANDSKYDD  

Sjön Läen har ett strandskydd på 100 meter i vatten och på land. I samband med nu 

aktuellt upphävande av stadsplanerna återinträder strandskyddet. Under den tid det 

inte finns någon gällande detaljplan för området kommer åtgärder inom 100 meter 

från sjön att kräva strandskyddsdispens. Frågan om strandskydd hanteras vidare när 

detaljplaneläggning för området blir aktuellt.  

182



Upphävande av del av stadsplaner för Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 9:1 i 
Lessebo 
 

10 (15)      PLANBESKRIVNING 

3.7.2 DAGVATTEN 

Ett upphävande enligt förslaget kommer inte att påverka befintliga vatten-, dagvatten- 

och avloppsförhållanden. Ett planlöst läge förändrar emellertid inte rådande 

förhållanden sett till VA-ledningar och dagvattenlösningar.  

3.7.3 VATTENSKYDDSOMRÅDE 

Delar av området berörs av ett vattenskyddsområde för sjön Läen. 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 framtida exploatering och 

byggnation nära sjön Läen måste därmed stor hänsyn tas till hur åtgärden påverkar 

vattenkvalitén. Upphävandet medför inte någon utbyggnad varför belastningen på 

berört vattenskyddsområde blir oförändrad. 

3.8 HÄLSA OCH SÄKERHET 
3.8.1 RISK FÖR EROSION, RAS OCH SKRED  

Marken bedöms inte vara utsatt för någon ökad risk kopplat till påverkan genom 

erosion, ras och skred.  

3.8.2 FÖRORENAD MARK 

Enligt Länsstyrelsens EBH (Efterbehandling av förorenade områden) karta finns inga 

kända markföroreningar inom planområdet. Det finns heller inga misstänkta 

markföroreningar i närheten som skulle kunna påverka planområdet negativt. Om 

föroreningar skulle påträffas vid till exempel markarbeten ska tillsynsmyndigheten 

genast underrättas enligt 10 kap. Miljöbalken.   

3.8.3 KRAFTLEDNING 

Södra delen av planområdet genomskärs av en luftburen 50 kV-

högspänningskraftledning i sydvästlig-nordöstlig riktning. Marknivån i ledningsgatan 

får inte ändras utan ledningsägarens godkännande och eventuella förändringar får 

inte innebära att ledningsägarens möjligheter att äga, driva och underhålla ledningen 

påverkas negativt.  

3.8.4 OMGIVNINGSBULLER 

Upphävandet bedöms inte påverka befintlig trafiksituation och medför inga åtgärder i 

trafikmiljön. Vid en eventuell bygglovsansökan behöver ny bebyggelse uppfylla 

gällande riktvärden för trafikbuller, vilket säkerställs i bygglovskedet.  

3.9 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  
Detaljplanen har inte föregåtts av någon geoteknisk undersökning. Enligt 

jordartskarten 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. Jorddjupet i planområdet bedöms 
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vara 1–5 meter. Topografin är i delar flack och i delar kuperad. Inom planområdet 

finns det få nivåskillnader, där marknivåer varierar mellan cirka +169 och +167 möh.  

3.10 KULTURMILJÖ 

3.10.1 ARKEOLOGI OCH FORNLÄMNINGAR  

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Fornlämningar är skyddade enligt 

kulturmiljölagen. Enligt lagen fordras Länsstyrelsen tillstånd för att rubba, ta bort, 

gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada fornlämning eller dess 

fornlämningsområde.  

3.11 TRAFIK  
3.11.1 GÅNG- OCH CYKELVÄG 

Inom planområdet löper en kommunal gång- och cykelväg som binder samman 

Ågatan och Dammgatan. Befintlig gång- och cykelväg mellan Ågatan och 

Dammgatan kommer fortsatt finnas kvar även om det inte planläggs. Kommunen är 

väghållare för gång- och cykelvägen och ansvarar därmed för drift och skötsel av 

vägområdet. Upphävandet medför ingen förändring i nuvarande gång- och 

cykelvägsnät.   

4 PLANERINGSUNDERLAG 

4.1 KOMMUNALA 

4.1.1 GRUNDKARTA 

En grundkarta är upprättad för planområdet, daterad 2022-11-28 i plansystem 

SWEREF99 15 00 och höjdsystem RH2000.  

4.1.2 UNDERSÖKNING ENLIGT 6 KAP. 6§ PLAN- OCH BYGGLAGEN 

(2010:900) 

Enligt sjätte kapitlet I Miljöbalken ska kommunen göra en undersökning för att ta reda 

på om detaljplanen antas medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningen är den 

process som ska komma fram till om ett förslag till en detaljplans genomförande kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Hela planområdet är idag reglerat som allmän platsmark men kommunen ser inga 

skäl till detta eftersom ytan idag inte används till något särskilt ändamål och det 

avsedda syftet i de tidigare stadsplanerna har inte blivit anlagt/genomförts. Ett 

upphävande av stadsplanerna innebär i princip att området kommer att användas för 

samma markanvändning som idag ”normalt skogsbruk”. I och med upphävandet 

kommer stadsplanerna släckas ut inom planområdet. Ett upphävande innebär att det 

uppstår ett planlöst läge för marken inom planområdet. Om någon avser att utföra en 

lovpliktig åtgärd på fastigheten Flädingsnäs 1:3 behöver kommunen göra en 

bedömning om åtgärden kräver bygglov eller om den måste prövas med ny 
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detaljplan. Då området omfattas av strandskydd prövas åtgärder såsom nybyggnation 

med mera genom dispensansökningar enligt Miljöbalken.  

Kommunen bedömer att planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan och att 

en miljökonsekvensbeskrivning inte är nödvändig. Planens upphävande strider inte 

mot mark- och vattenanvändningen i översiktsplanen. Detaljplanen är inte av 

betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.  

5 KONSEKVENSER 

5.1 FASTIGHETER OCH RÄTTIGHETER  
För fastigheterna Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 9:1 innebär ett upphävande att 

fastigheterna inte ska vara allmän platsmark och att det som är Gata, plantering eller 

park blir planlöst (oplanerad mark). Det innebär att kommunen inte längre har rätt 

eller skyldighet att lösa in marken. Upphävandet medför inga fastighetsrättsliga 

konsekvenser.  

5.2 NATUR 

5.2.1 GRÖNOMRÅDE  

Området är idag ett obebyggt sammanhängande skogsområde som används idag för 

skogsbruk och inte nyttjas eller sköts av kommunen eftersom marken som 

upphävandet berör ägs till största delen av en privatperson. Planområdet är inte 

utpekat som ett grönområde i gällande översiktsplan (2018). Vegetationen inom 

planområdet bedöms inte som särskilt unikt eller värdefullt. I och med upphävandet 

kan marken fortsatt vara skogsmark. Ett upphävande av aktuellt område innebär 

därför ingen försämring av naturmiljön.  

5.3 MILJÖ 

5.3.1 MILJÖBEDÖMNING 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en undersökning om betydande 

miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalken. Undersökningen har genomförts enligt 

avdelningens bedömningsmall och bedömningen är att ingen betydande 

miljöpåverkan uppkommer som en följd av planens genomförande. Kommunens 

beslut om betydande miljöpåverkan biläggs detaljplanens samrådshandlingar. 

5.4 MILJÖKVALITETSNORMER 
Kommunen ser inte att upphävandet av detaljplanen kommer att bidra till att någon av 

miljökvalitetsnormerna överskrids eller påverkas negativt.  
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5.5 SOCIALA 
5.5.1 BARNPERSPEKTIVET 

I januari 2020 trädde lagen om barnkonventionen i kraft vilka ska synliggöra barns 

rättigheter i samhället. Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska vad som bedöms vara 

barnets bästa beaktas vid alla åtgärder som rör barn. Som barn betraktas alla 

människor under 18 år. 

Upphävandet innebär att delar av gällande stadsplaner som idag reglerar gata, park 

eller plantering blir utan detaljplan. Själva upphävandet kommer inte innebära någon 

förändring av markanvändningen då rådande markanvändning ”normalt skogsbruk” 

kan fortsätta. Barns möjlighet till friluftsliv och boendenära naturmiljö och därmed 

uppväxtvillkor påverkas på så sätt inte av förslaget till upphävande för del av 

stadsplanerna och barn riskerar i denna del inte att diskrimineras eller särbehandlas 

på annat sätt. Upphävandet bedöms därför inte ha någon positiv eller negativ 

påverkan. Barn- och utbildningsnämnden är med på sändlistan när upphävandet 

skickas ut på samråd.   

5.6 MELLANKOMMUNALA FRÅGOR 
Planförslaget innebär inga mellankommunala frågor.  

6 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

6.1 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Här beskrivs de fastighetsrättsliga åtgärderna som behövs för att planen ska kunna 

genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt.  

6.1.1 FÖRÄNDRAD FASTIGHETSINDELNING 

Cirka 9940 kvadratmeter mark skall överföras från den kommunägda stamfastigheten 

del av Lessebo 9:1 till den privatägda fastigheten Flädingsnäs 1:3 inom planområdet. 

När detta sker ska marken sättas samman genom fastighetsreglering och bilda en 

sammanhängande skogsfastighet.  

6.1.2 RÄTTIGHETER 

Fastigheterna Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 9:1 belastas av två ledningsrätter; 

0761–06/6.1, Levande, Last, Ledningsrätt, Starkström och 07-HOJ-415.1, Levande, 

Last, Ledningsrätt, Vatten och avlopp. Fastigheterna belastas även av ett 

officialservitut för trädsäkring, 0761–09/1.1, Levande, Last, Trädsäkring. Befintliga 

ledningsrätter och servituten kommer således fortsätta att gälla även efter det att 

upphävandet vunnit laga kraft och konsekvensen av upphävandet blir att servituten 

istället gäller utanför planlagt område.  
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6.2 EKONOMISKA FRÅGOR 
Här redovisas en ekonomisk bedömning över väsentliga delar av vad genomförandet 

av detaljplanen kan antas innebära för berörda parter.  

6.2.1 PLANEKONOMISK BEDÖMNING 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande 

detaljplan. Kostnaderna för fastighetsreglering bekostas också av kommunstyrelsen. 

6.3 ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Här redovisas de organisatoriska åtgärderna som behövs för att planen ska kunna 

genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt.  

6.3.1 TIDPLAN  

Samråd påbörjas i december 2022.  

Planen planeras antas i kommunstyrelsen januari 2023. 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  

6.3.2 ANSVARSFÖRDELNING 

Lessebo kommun ansvarar för upphävandet av stadsplanerna.  

Eventuell flytt av ledningar inom och invid fastigheterna bekostas av den part vilken 

påkallas flytt. E.ON Energidistribution AB är huvudman för eldistributionsnätet inom 

planområdet. 

6.4 PRÖVNING ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 
Upphävandet bedöms inte medföra några prövningar enligt annan lagstiftning.  

6.5 MEDVERKANDE 
Upphävandet har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  
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2022-11-28 

Dnr: SBN 2022/282 

Dnr: KS 2022/392 

Samrådshandling 

 

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning  

Upphävande av stadsplaner för Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 9:1 

Lessebo 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:  

Syftet att upphäva delar av gällande stadsplaner för Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 

9:1 som inte är utbyggda enligt stadsplaner där kommunen inte i nuläget ser något 

behov av att berörda delar ska vara allmän plats nu eller i framtiden. I detta fall syftar 

planen till att upphäva de delar av Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 9:1 som är 

planlagda som allmän plats, Gata, Park och Planteringsområde i gällande stadsplaner.  

 

Förändringar i samband med ny detaljplan  

Synpunkter Påverkan/ 

ja 

Ingen 

påverkan/ 

nej 

Kommentarer 

Förändrad 

markanvändning?  

 X I praktiken innebär upphävandet ingen 

skillnad gentemot nuläget.  

Ökad exploatering?   X  

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 Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

Riksintressen: 3–4 kap MB  X En del av den södra delen av planområdet 

omfattas av riksintresse för kulturmiljövård.  

Natura 2000   X  

Höga naturvärden 

(naturvårdsprogram, 

nyckelbiotop)  

 X Planområdet omfattas inte av några höga 

naturvärden enligt naturvårdsprogram och 

det finns inga värdefulla arter eller 

naturvärden. 

Ekologiskt känsliga 

områden  

 X  

Fornlämningar, 

byggnadsminne  

 X  

Strandskydd, vattendrag  X  

Jordbruksmark  X  

Öp/föp/Dp  X Planförslaget följer översiktsplanens 

intentioner.  

Kräver detaljplanens 

genomförande eller 

föreslagna verksamheter 

anmälan eller tillstånd 

enligt mb? 

 X  

 

Miljöeffekter  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

Mark   X  

Luft och klimat   X Inga miljökvalitetsnormer antas 

överskridas pga detaljplanen. 

Vatten   X Inga miljökvalitetsnormer antas 

överskridas pga detaljplanen.  

Vegetation   X  

Djurliv   X Inga områden som av Skogsstyrelsen 

klassas som nyckelbiotoper eller utpekade 

värdefulla naturvärden som berörs. 

Landskapsbild/stadsbild   X  
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Miljöpåverkan på 

omgivningen  

 X  

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  

Grundvatten, ytvatten, 

avrinningsområden 

 X  

 

Hälsoeffekter  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

Utsläpp   X  

Vibrationer   X  

Buller   X  

Ljus & lukt  X  

Säkerhet (innebär 

planens genomförande 

risker som explosion, 

brand, strålning, farligt 

gods etc?)  

 X  

Otrygga miljöer skapas?  X  

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Främjar planen en hållbar resursanvändning?  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

Mark & 

vattenanvändning  

 X  

Naturresurser   X  

Transportrörelser  X  

Rekreation och rörligt 

friluftsliv  

 X  
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Trafikmiljö, närmiljö för 

boende inom området  

 X  

Kulturmiljö, och 

kulturhistoriska värden  

 X  

Parkeringsmöjligheter  X  

 

Miljökvalitetsmål  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

1. Begränsad 

klimatpåverkan  

 X  

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  

12. Ett rikt växt- och djurliv  X Området saknar dokumenterade 

naturvärden kopplat till växt- och djurliv. 

Inga sådana sällsynta och rödlistade arter 

är kända i området. 

 

Social hållbarhet  

Synpunkter Påverkan

/ 

ja 

Ingen 

påverkan

/ 

nej 

Kommentarer 

Barnperspektivet  X  

Trygghet/oro  X  

Jämställdhet  X  
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Tillgänglighet   X  

Arbetstillfällen  X  

 

Slutsats om utredningsbehov och avgränsning  

Upphävandet bedöms inte bidra till några större negativa konsekvenser. Planförslaget följer 

intentionerna i gällande översiktsplan. En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt Miljöbalken 

kommer inte att upprättas eftersom upphävandet inte innebär någon betydande påverkan på 

miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten.  

 

 

2022-11-28 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Lessebo kommun 
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Delgivningar 2023-01-24 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret redovisar inkomna protokoll, rapporter 
med mera för Kommunstyrelsen. Denna gång har följande 
inkommit för delgivning: 
 
Socialnämnden Beslut 2023-01-04  

Val av SNAU 
Val till BRÅ 

  
 
SSAM Protokoll 2022-12-15 
 
Barn-och utbildningsnämnden Beslut 2023-01-17 
 Val till BRÅ 
 
Johanna Dennerhed Bengtsson 
Koordinator Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-04

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 6 Dnr 2022/84- 
 

Val av SN AU 2023–2026 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar utser följande ordinarie ledamöter och 
ersättare i socialnämndens arbetsutskott för åren 2023–2026:  
 
Ordinarie ledamöter 
Joachim Danielsson (S)  
Marie Walfridsson (C)  
Peter Löfström (M) 
Jenny Karlsson (SD) 
Patrik Nyquist (V)  
 
Ersättare   
Greger Franzén (M) 
Bodil Jonsson (KD) 
Emil Wetterling (S) 
Christer Ramberg (S) 
Lena Henriksson (S) 
 
Socialnämnden beslutar utse Joachim Danielsson (S) som ordförande 
och Marie Walfridsson (C) som vice ordförande i socialnämndens 
arbetsutskott för åren 2023–2026:  
 
Ordförande 
Joachim Danielsson (S) 
 
Vice ordförande 
Marie Walfridsson (C) 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ska välja fem ordinarie ledamöter och fem ersättare 
att ingå i socialnämndens arbetsutskott.  
 
Inom arbetsutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar 
en ordförande och en vice ordförande.  
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en 
ledamot är förhindrad att tjänstgöra.  
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande 
utslagsröst.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare 2023-01-03 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-04

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
Yrkanden 
Lena Henriksson (S) föreslår Joachim Danielsson (S) som ordförande 
i socialnämndens arbetsutskott.  
 
 
Propositionsordning 
Ordförande Joachim Danielsson (S) ställer proposition på framfört 
yrkande och finner att socialnämnden bifaller detsamma. 
 
Beslut 
 
Socialnämnden har beslutat att välja Joachim Danielsson (S) som 
ordförande i socialnämndens arbetsutskott.  

 
 
Yrkanden 
Emil Wetterling (S) föreslår Marie Walfridsson (C) som vice 
ordförande i socialnämndens arbetsutskott.  
 
 
Propositionsordning 
Ordförande Joachim Danielsson (S) ställer proposition på framfört 
yrkande och finner att socialnämnden bifaller detsamma. 
 
Beslut 
Socialnämnden har beslutat att välja Marie Walfridsson (C) som vice 
ordförande i socialnämndens arbetsutskott.  

 
 
 
Yrkanden 
 
Greger Franzén föreslår Peter Löfström (M) som ordinarie ledamot i 
socialnämndens arbetsutskott.  
 
Carina Winroth (SD) föreslår Jenny Karlsson (SD) som ordinarie 
ledamot i socialnämndens arbetsutskott. 
 
Lena Henriksson (S) föreslår Patrik Nyquist (V) som ordinarie 
ledamot i socialnämndens arbetsutskott.  
 
 

 
Propositionsordning 
Ordförande Joachim Danielsson (S) ställer proposition på framförda 
yrkanden och finner att socialnämnden bifaller dessa. 
 
Beslut 
Socialnämnden har beslutat att välja Peter Löfström (M), Jenny 
Karlsson (SD) och Patrik Nyquist (V) som ordinarie ledamöter i 
socialnämndens arbetsutskott.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-04

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
Yrkanden 
 
Peter Löfström (M) föreslår Greger Franzén (M) som ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott.  
 
Jenny Karlsson (SD) föreslår Bodil Jonsson (KD) som ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott.  
 
Lena Henriksson (S) föreslår Emil Wetterling (S) som ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott.  
 
Lena Henriksson (S) föreslår Christer Ramberg (S) som ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott.  
 
Christer Ramberg (S) föreslår Lena Henriksson (S) som ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott.  

 
Propositionsordning 
Ordförande Joachim Danielsson (S) ställer proposition på framförda 
yrkanden och finner att socialnämnden bifaller dessa. 
 
Beslut 
Socialnämnden har beslutat att välja Greger Franzén (M), Bodil 
Jonsson (KD), Emil Wetterling (S), Christer Ramberg (S) och Lena 
Henriksson (S) som ersättare i socialnämndens arbetsutskott. 
 
 
 
 
Socialnämnden beslutar härmed att förklara denna paragraf för 

omedelbart justerad.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Berörda ledamöter 
Socialförvaltningen 
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Protokoll fört vid extra bolagsstämma för SSAM (Södra Smålands avfall och miljö AB) 
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Justering: Signering av protokoll sker digitalt 
 
Kallade: Representanter för samtliga aktieägare, Styrelsen för SSAM, Revisor, 
Lekmannarevisorer  
 
Deltagare 
Närvarande aktieägare:  
Växjö kommun genom Pernilla Tornéus 
Markaryd kommun genom Jan Fritjofsson  
Tingsryd kommun genom Mikael Andersson 
Lessebo kommun genom Göran Borg 
Älmhult kommun genom Gusten Mårtensson 
 
Styrelsen:  
Anna Tenje, ordförande 
Bengt Germundsson, vice ordförande 
Bo Mazetti-Nissen, ledamot 
Lars Altgård, ledamot  
Mikael Jeansson, ledamot 
Martin Edberg, ersättare 
Eva-Marie Ballovarre, ersättare  
Anna Johansson, ersättare  
Joakim Pohlman, ersättare 
Angelica Karlsson, ersättare 
 
Tjänstepersoner:  
Monica Skagne, tf Vd  
Susie Bjelkvik, Ekonomichef  
Adam Andersson, Sekreterare 
 
Övriga:  
Örjan Gunnar Davoust, lekmannarevisor  
Benny Johansson, lekmannarevisor 
Kerstin Petersson, lekmannarevisor 
Laila Hult, lekmannarevisor 
Berit Nilsson, lekmannarevisor      
Mattias Johansson, revisor PwC 
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1. Stämman utser Pernilla Tornéus till ordförande vid dagens stämma. 
2. Följande förteckning och röstlängd upprättas över närvarande aktieägare. 

Stämman godkänner förteckningen som röstlängd.  
 

Aktieägare Antal aktier Antal röster 

Lessebo kommun genom Göran Borg 315 315 

Markaryd kommun genom Jan Fritjofsson 
 

364 364 

Tingsryd kommun genom Mikael 
Andersson 
 

446 446 

Växjö kommun genom Pernilla Tornéus 
 

3261 3261 

Älmhult kommun genom Gusten 
Mårtensson 
 

614 614 

Summa 5000 5000 

 
 
 

3. Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Markaryds kommuns 
ombud Jan Fritjofsson. 

4. Stämman konstateras vara sammankallad i behörig ordning. 
5. Stämman godkänner dagordningen som sänts ut tillsammans med kallelsen 

till årsstämman. 
6. Stämman godkänner verksamhetsplan 2023 för Södra Smålands avfall och 

miljö AB. 
7. Stämman godkänner budget 2023 för Södra Smålands avfall och miljö AB 
8. Stämman beslutar att entlediga Anna Tenje från posten som ordförande i 

styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB. Beslutet träder i kraft 
med omedelbar verkan. 

9. Stämman beslutar att tillsätta Pernilla Tornéus som ordförande i styrelsen för 
Södra Smålands avfall och miljö AB. Beslutet träder i kraft med omedelbar 
verkan.  

10. Ordförande förklarar bolagsstämman avslutad. 
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 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-04

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 8 Dnr 2022/86- 
 

Val av ledamot och ersättare i BRÅ 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar utser ordförande Joachim Danielsson (S) 
som ordinarie ledamot och vice ordförande Marie Walfridsson (C) 
som ersättare för att representera socialnämnden i 
Brottsförebyggande rådet BRÅ för mandatperioden 2023–2026.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Brottsförebyggande rådet syftar till samverkan mellan kommun och 
polis i olika brottsförebyggande frågor. Med i rådet finns bland annat 
politiker och tjänstepersoner från socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden samt lokalpolis.  
 
Socialnämnden har en plats i rådet. En ordinarie ledamot samt en 
ersättare ska väljas för mandatperioden 2023–2026.  
 
Att socialnämnden beslutar en ordinarie ledamot och en ersättare till 
Brottsförebyggande rådet för mandatperioden 2023–2026.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare 2023-01-03 
 
Yrkanden 
Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden föreslår 
socialnämnden besluta:  
Socialnämnden utser ordförande Joachim Danielsson (S) som 
ordinarie ledamot till BRÅ och vice ordförande Marie Walfridsson (C) 
som ersättare till BRÅ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Berörda ledamöter 
Kommunstyrelsen 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-17 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
§ 5 Dnr 2023/2-1.2.5 
 

Val till Brottsförebyggande rådet 2023-
2026 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden väljer följande som ordinarie till 
Lessebo kommuns Brottsförebyggande råd:  
 
Ordinarie 
Andreas Eidevåg (S) 
 
Barn- och utbildningsnämnden väljer följande som ersättare till 
Lessebo kommuns Brottsförebyggande råd:  
 
Ersättare 
Susanne Seluska (V) 
 
Reservation 
Margareta Löfström (M), Ann-Charlotte Löfgren Utter (SD), Anders 
Alkrot Eriksson (KD) och Jessica Tegnér (M) reserverar sig mot 
beslut om Susanne Seluska som ersättare. 
 
Ärendebeskrivning 
Brottsförebyggande rådet syftar till samverkan mellan kommun och 
polis i olika brottsförebyggande frågor. Med i rådet finns bland annat 
politiker och tjänstepersoner från Socialnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden samt kommunpolis. Barn-och 
utbildningsnämnden ska utse en ordinarie representant och en 
ersättare.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-10 
 
Yrkanden 
Partierna föreslår representanter  
 
Margareta Löfström (M) föreslår Andreas Eidevåg (S) som ordinarie 
ledamot och Jessica Tegnér som ersättare. 
  
Christel Johansson (C) föreslår Andreas Eidevåg (S) som ordinarie 
ledamot och Susanne Seluska (V) som ersättare. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Löfströms (M) förslag mot Johanssons (C) och 
finner att nämnden bifaller Christel Johanssons (C)förslag.  
 
Omröstning 
Margareta Löfström (M) begär omröstning för platsen som ersättare. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

 2023-01-17 

 
 
Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Nej-röst för Margareta Löfströms (M) förslag om att utse Jessica 
Tegnér (M) till ersättare. 
 
Ja-röst för Christel Johanssons (C) förslag om att utse Susanne 
Seluska (V) till ersättare. 
 
Antal Ja-röster 6 stycken  
Antal Nej-röster 4 stycken 
 
Med 6 ja-röster för Christel Johanssons (C)förslag och 4 nej-röster för 
Margareta Löfströms (M) förslag beslutar nämnden att bifalla 
Christel Johanssons (C) förslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Berörda ledamöter 
Kommunstyrelsen  
BRÅ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

2023-01-18 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Redovisning av delegationsbeslut 230104-
230117 
 
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 230104-230117 
 

 

 
 
Sara Nilsson 
Kanslichef Kommunledningskontoret 
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Lista över delegationsbeslut 
 

Period: 2023-01-04 t.o.m. 2023-01-17 

 

 Avtal etc.  

Dnr Ärende Delegat  
2023.39 Överenskommelse om 

fastighetsreglering Kosta 3:14 och 
3:28 

Samhällsbyggnadschef 

   
   
   
   
   
   

 
 

Övrigt 

Dnr Ärende Delegat  
2023.38 Fullmakt upphandling diverse 

sjukvårdsartiklar Region Blekinge 
Firmatecknare 

2023.69 Tf Arbetsmarknadschef Arbetsmarknadschef 
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Södra Smålands Avfall & Miljö AB 
Org. nr. 559077-5853 
 
 
Protokoll fört vid extra bolagsstämma för SSAM (Södra Smålands avfall och miljö AB) 
Datum: Torsdag 15 december 2022 
Plats: Per capsulam, epost 
Justering: Signering av protokoll sker digitalt 
 
Kallade: Representanter för samtliga aktieägare, Styrelsen för SSAM, Revisor, 
Lekmannarevisorer  
 
Deltagare 
Närvarande aktieägare:  
Växjö kommun genom Pernilla Tornéus 
Markaryd kommun genom Jan Fritjofsson  
Tingsryd kommun genom Mikael Andersson 
Lessebo kommun genom Göran Borg 
Älmhult kommun genom Gusten Mårtensson 
 
Styrelsen:  
Anna Tenje, ordförande 
Bengt Germundsson, vice ordförande 
Bo Mazetti-Nissen, ledamot 
Lars Altgård, ledamot  
Mikael Jeansson, ledamot 
Martin Edberg, ersättare 
Eva-Marie Ballovarre, ersättare  
Anna Johansson, ersättare  
Joakim Pohlman, ersättare 
Angelica Karlsson, ersättare 
 
Tjänstepersoner:  
Monica Skagne, tf Vd  
Susie Bjelkvik, Ekonomichef  
Adam Andersson, Sekreterare 
 
Övriga:  
Örjan Gunnar Davoust, lekmannarevisor  
Benny Johansson, lekmannarevisor 
Kerstin Petersson, lekmannarevisor 
Laila Hult, lekmannarevisor 
Berit Nilsson, lekmannarevisor      
Mattias Johansson, revisor PwC 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


1. Stämman utser Pernilla Tornéus till ordförande vid dagens stämma. 
2. Följande förteckning och röstlängd upprättas över närvarande aktieägare. 


Stämman godkänner förteckningen som röstlängd.  
 


Aktieägare Antal aktier Antal röster 


Lessebo kommun genom Göran Borg 315 315 


Markaryd kommun genom Jan Fritjofsson 
 


364 364 


Tingsryd kommun genom Mikael 
Andersson 
 


446 446 


Växjö kommun genom Pernilla Tornéus 
 


3261 3261 


Älmhult kommun genom Gusten 
Mårtensson 
 


614 614 


Summa 5000 5000 


 
 
 


3. Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Markaryds kommuns 
ombud Jan Fritjofsson. 


4. Stämman konstateras vara sammankallad i behörig ordning. 
5. Stämman godkänner dagordningen som sänts ut tillsammans med kallelsen 


till årsstämman. 
6. Stämman godkänner verksamhetsplan 2023 för Södra Smålands avfall och 


miljö AB. 
7. Stämman godkänner budget 2023 för Södra Smålands avfall och miljö AB 
8. Stämman beslutar att entlediga Anna Tenje från posten som ordförande i 


styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB. Beslutet träder i kraft 
med omedelbar verkan. 


9. Stämman beslutar att tillsätta Pernilla Tornéus som ordförande i styrelsen för 
Södra Smålands avfall och miljö AB. Beslutet träder i kraft med omedelbar 
verkan.  


10. Ordförande förklarar bolagsstämman avslutad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
     
 







