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Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Skruvs Folkets Hus,
2019-02-25, kl. 19:00
Monica Widnemark
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-12
§ 25

Dnr 2018/164-10

Regler för partistöd samt fördelning 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut angående kommunalt
partistöd 2014/81.
2. Fastställa regler för kommunalt partistöd i Lessebo kommun
enligt bilaga 1.
3. Fastställa fördelning av partistöd 2019 enligt bilaga 2.
Ärendebeskrivning
Förslag föreligger till revidering av regler för kommunalt partistöd
enligt bilaga 1. Nuvarande regler antogs 2014 och ersätts av förslaget.
Fördelning av partistöd, beräknat på sju partier i
kommunfullmäktige, sker med ett grundstöd per parti (6 338 kr)
och ett mandatstöd per mandat (12 675 kr). Fördelning framgår av
bilaga 2.
Förändringar av reglerna är anpassade till nu gällande kommunallag
och att inlämning av redovisning och granskningsrapport ska ske
senast till den 30 juni efter redovisningsperiodens utgång.
Ekonomichef Göran Jörgensson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-29 § 12.
Tjänsteskrivelse 2019-01-22.
Regler för kommunalt partistöd i Lessebo kommun, bilaga 1.
Fördelning av partistöd 2019, bilaga 2.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2018-10-31

Dnr 2018/164-10
Hid 2019.111

Kommunalt partistöd med regler
Förslag till beslut
Upphäva kommunfullmäktiges beslut angående kommunalt
partistöd 2014/81.
Fastställa regler för kommunalt partistöd i Lessebo kommun enligt
bilaga 1.
Fastställa fördelning av partistöd 2019 enligt bilaga 2.
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till revidering av regler för kommunalt partistöd
enligt bilaga 1. Nuvarande regler antogs 2014 och ersätts av
förslaget.
Fördelning av partistöd, beräknat på sju partier i
kommunfullmäktige, sker med ett grundstöd per parti (6 338 kr)
och ett mandatstöd per mandat (12 675 kr). Fördelning framgår av
bilaga 2.
Förändringar av reglerna är anpassade till nu gällande
kommunallag och att inlämning av redovisning och
granskningsrapport ska ske senast till den 30 juni efter
redovisningsperiodens utgång.
Blankett för redovisning erhålls via Lessebo kommuns hemsida
Kommun och politik/ Blanketter och e-tjänster /Politik och
Partistöd.
Göran Jörgensson
Ekonomichef Ekonomiavd.
Beslutsunderlag

Regler för kommunalt partistöd i Lessebo kommun, bilaga 1
Fördelning av partistöd 2019, bilaga 2
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Regler för kommunalt partistöd Lessebo kommun

Bilaga 1

Antagna av fullmäktige den XX 2019 § xx
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt
partistöd. I Lessebo kommun ska därutöver följande gälla.
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Lessebo kommun utgår till partier som är representerade i enlighet
med vad som föreskrivs i 4 kap. § 29 andra stycket kommunallagen.
2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till om 6 338 kronor per parti och år, samt
ett mandatstöd, som uppgår till 12 675 kronor per mandat och år.
3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Upphör ett parti att vara representerat per den 1 januari eller 1 juli upphör rätten till partistöd för därtill
nästkommande förskottsutbetalning.

4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § första stycket kommunallagen, det vill säga för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Om partierna väljer att avsätta pengar till
framtida satsningar som t.ex. en kommande valrörelse ska detta också redovisas. Till redovisningen
ska fogas ett granskningsintyg. Inlämning, av redovisningen samt granskningsintyget som avser
perioden 1 januari-31 december, sker till kommunfullmäktige senast den 30 juni efter
redovisningsperiodens utgång.

5 § Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott (50 %) under mars månad och 50% i september månad efter
beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte lämnats
in till kommunfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande halvår och
nästkommande år.
Bilaga: Redovisning- och granskningsrapport
G:\Ekonomi dokument\BUDGET\Budget2019\Regler Partistöd bilaga till tjskrv.docx
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Bilaga 2

PARTISTÖD

2019

Fördelning av partistöd enligt nedan.

Alternativ C för år 2019 enligt KF:s beslut(enl motion),grundbidraget utgör ett halvt
mandatstöd för samtliga i kommunfullmäktige representerade partier.
Fr.o.m 2019 är anslaget 488 tkr.
Parti
S
V
M
C
Mp
KD
SD

Mandat

Grundbidr.

Mandatstöd

Summa

15
2
6
5
1
1
5

6 338
6 338
6 338
6 338
6 338
6 338
6 338

190 130
25 351
76 052
63 377
12 675
12 675
63 377

196 468
31 688
82 390
69 714
19 013
19 013
69 714

35

44 364

443 636

488 000

Budgetbelopp, 2019
Antal Kf-ledamöter
Antal led x 2 + 7 partier
Grundbidrag
Mandatstöd

488 000
35
77 (halvor)
6 338
12 675

Utbetalningsdatum
Parti

01-mar

01-sep

ack, kronor

S
V
M
C
Mp
KD
SD

98 234
15 844
41 195
34 857
9 506
9 506
34 857

98 234
15 844
41 195
34 857
9 506
9 506
34 857

196 468
31 688
82 390
69 714
19 013
19 013
69 714

244 000

244 000

488 000

Bilaga C (7 partier)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-12
§ 28

Dnr 2019/22-17

Taxor 2019 för Räddningstjänsten Östra
Kronoberg
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
Förbundsdirektionens förslag till taxor och avgifter inom
Räddningstjänsten Östra Kronoberg för 2019.
Ärendebeskrivning
Förbundsdirektionen har vid sammanträde 2018-12-06 § 49 beslutat
föreslå medlemskommunerna att:
1. Höja avgiften för ”onödigt automatiskt brandlarm” från 4 074
kronor (exkl uppräkning PKI 2018) till 5 830 kronor per tillfälle.
2. Fastställa följande taxor:
Automatiska brandlarm
- Nyinstallation/avtalstecknande av tillkommande anläggning,
2 440 kronor.
Insatser ej räddningstjänst, ”hisslarm”
- Ej räddningstjänst, ”hisslarm” 5 830 kronor per tillfälle.
Sotning och brandskyddskontroll
- Enkel besiktning (provtryckning ingår ej), 1 200 kronor
inklusive inställelseavgift.
- Kvalificerad besiktning (provtryckning ingår) 1 800 kronor
inklusive inställelseavgift.
3. I övrigt fastställa Räddningstjänsten Östra Kronobergs taxor och
avgifter för 2019 och redovisa delegationsbeslutet om taxor till
respektive kommunfullmäktige i Uppvidinge, Lessebo och
Tingsryd.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-29 § 15.
Förbundsdirektionens protokoll 2018-12-06 § 49.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-12
§ 29

Dnr 2017/33-21

Antagande - Detaljplan för del av Kosta
36:13 m.fl.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
förslag till ny detaljplan för Kosta 36:13 m.fl. i enlighet med 5 kap. 27
§ plan- och bygglagen.
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ny
hotellflygel, eventcenter med bryggeri, konferens och restaurang samt
en expansion av outleten.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-02-11 att sända planen
vidare för antagande.
Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson och planarkitekt Rebecka
Olsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-29 § 16.
Tjänsteskrivelse 2018-01-18.
Granskningsredogörelse 2019-01-17.
Plankarta 2018-11-14.
Plan- och genomförandebeskrivning 2019-01-17.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-02-11
§8

Dnr 2019/9-214

Ändring av detaljplan för del av Kosta
36:13 m.fl, Lessebo kommun
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till ny
detaljplan för Kosta 36:13 m.fl. samt sänder det vidare till
kommunfullmäktige för antagande i enlighet med 5 kap. 27§ planoch bygglagen.
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny
hotellflygel, eventcenter med bryggeri, konferens och restaurang samt
en expansion av outleten.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 §1
Tjänsteskrivelse, 2019-01-21
Granskningsredogörelse 2019-01-29
Plankarta, 2018-11-14
Plan- och genomförandebeskrivning, 2019-01-17
Miljökonsekvensbeskrivning, 2019-01-17
Miljöteknisk markundersökning 2019-01-17
Dagvattenutredning 2019-01-17

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Kosta 3:69

Trakt
Kvartersgräns
Fastighetsgräns
Fastighetsbeteckning

Bostadshus resp. uthus
karterade efter huslivet
Bostadshus resp. uthus
karterade efter takkonturen
Kyrka
Offentlig byggnad/Industri

Transformatorstation
Körbanas kant
Gång- o cykelväg
Järnväg
79

+ 77.40

PLANBESTÄMMELSER

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

e

Gränser
Planområdesgräns
Användningsgräns

Höjdkurva
Punkthöjd
Stödmur
Elledning
Spillvattensledning
Dagvattensledning
Fjärrvärmeledning
Dike, bäck, å
Slänt
Äng resp. åker
Lövskog resp. barrskog
Lövträd resp. barrträd

Grundkartan är upprättad ur Lessebo
kommuns primärkarta 2017-11-29

0,0

Park, trädplantering i rad ska finnas längs Dåvedshultsvägen

GATA

Gata

CYKEL

Gång- och cykelbana. Infart till transformatorstaion tillåts.

INFART1

Endast leveransfordon

INFART2

Infart

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3)
ROHZ
E

Besöksanlägging, hotell, handel och verksamheter
Transformatorstation. Inga brännbara byggnader eller upplag får
placeras närmare än 5 meter.

Högsta antal våningar (4 kap 11 § punkt1 eller 16§ punkt1)

f

Utformning - Byggnader ska utformas med hänsyn till närområdets
karaktär och med fokus på befintligt hotell och outletbyggnad (PBL 4

n

Marken får nyttjas för parkering. Ytan får inte hårdgöras. (PBL 4 kap 10

kap 16 § punkt 1)

§ och 13 §)

Yta för dagvattenhantering i damm eller dike
Gång- och cykelväg ska finnas
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100 meter

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Utfartsförbud (PBL 4 kap 9 §)
Prickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § punkt 1
eller 16 § punkt 1)

Administrativa bestämmelser
u

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska
ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhete eller vidtas
åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska
starkströmsanläggningar. (PBL 4 kap 6 §)

Startbesked får inte ges förrän förorenad mark har sanerats, undantag är dock marklov som
kan fås för att sanering ska kunna genomföras. (PBL 4 kap 14 §)
Vid byggnation, inklusive plank, närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns ska berörda
fastighetsägare ges möjlighet att yttra sig i ärendet (PBL 4 kap 14 §)

Detaljplan för Kosta 36:10 och del av 36:13 m.fl.

OUTLET OCH EVENTCENTER
Lessebo Kommun

Kronobergs län

Beslutsdatum

Antagande

Kommunalt huvudmannaskap (PBL 4 kap 7 §)

2019-02-25

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vinner laga kraft

Laga kraft

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

15

Instans

Godkännande

ANTAGANDEHANDLING

Strandskyddet föreslås upphävas för kvartersmark inom planområdet (PBL 4 kap 17 §)

Egenskapsbestämmelser för utformning av allmän
platsmark med kommunalt huvudmannaskap
gc-väg

0

Skala 1:1000 (A2)

Högsta nockhöjd i meter (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

(PBL 4 kap 21 §)

damm

1:10

Utnyttjandegrad - maximalt 50 % byggnadsarea

I-IV

Användning av allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap (PBL 4 kap 5 § punkt 2)
PARK

Skola

(PBL 4 kap 11 § punkt 1)

Egenskapsgräns
Administrativ- och egenskapsgräns

244

23
4

23
9

Upprättad 2018-11-14

Reviderad

Rebecka Olsson
Planarkitekt

Oscar Häggström
Planeringsarkitekt WSP Sverige AB

KF

1(6)
Dnr: SBN 2019/9-214
Datum 2019-01-29
Antagandehandling

Granskningsredogörelse för Kosta 36:10 och del av
36:13 m.fl., ”Outlet och Eventcenter”, Kosta, Lessebo
kommun

Ungefärlig planavgränsning
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2(6)
Dnr: SBN 2019/9-214

Innehållsförteckning

Granskningens genomförande .................................................................................... 3
Detaljplanens genomförande ...................................................................................... 3
Redovisning av synpunkter, erinran och förslag ........................................................ 3
Inkomna synpunkter ..................................................................................................... 3
Länsstyrelsen ............................................................................................................. 3
Bemötande ............................................................................................................. 5
Trafikverket ................................................................................................................ 5
Bemötande ............................................................................................................. 5
E.ON ............................................................................................................................ 5
Bemötande ............................................................................................................. 5
Lantmäteriet ............................................................................................................... 5
Bemötande ............................................................................................................. 5
Boende på fastigheten Kosta 36:89 ......................................................................... 5
Bemötande ............................................................................................................. 6
Boende på Rågvägen 15............................................................................................ 6
Bemötande ............................................................................................................. 6
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3(6)
Dnr: SBN 2019/9-214

Granskningens genomförande
Förslaget till ny detaljplan för Kosta 36:10 och del av 36:13 m.fl., ”Outlet och Eventcenter”
i Kosta samhälle har varit ute för granskning under perioden 2018-06-26 t o m 2018-0718. Efter granskningen ska de synpunkter som har kommit in under yttrandetiden
sammanställas innan förslaget kan gå vidare till nästa del av framtagandet av
detaljplanen.
Detaljplanens genomförande
Detaljplanen genomförs med utökat planförfarande, vilket innebär att förslaget kommer
skickas ut för både samråd och granskning innan antagande. Till detaljplanen hör även
en MKB.
Redovisning av synpunkter, erinran och förslag
Under yttrandetiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 4 svar varav 3 har
inneburit yttrande eller erinran mot förslaget. Nedan redovisas en sammanfattning av
respektive yttrande som har kommit in och hur Lessebo kommun bemöter yttrandet.
Även de svar som plan- och miljöförvaltningen har tagit emot som inte innebär någon
erinran kommer att presenteras för en fullkomlig överblick.
Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen
Trafik
Planområdet gränsar till allmän väg 28 där Trafikverket är sakägare. Trafikverket som
hörts i ärendet konstaterar att kommunen tillgodoser synpunkter från samrådet och att
justeringar gjorts till granskningen.
Kulturhistoriska värden
Länsstyrelsen ser positivt på att man låtit föra in planbestämmelser om att byggnader
ska utformas med hänsyn till närområdets karaktär och med fokus på befintligt hotell
och outletbyggnad. Att ta tillvara befintliga kulturmiljöer och integrera den i ny
bebyggelse är en förutsättning för att skapa en god bebyggd miljö.
Överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap 10 § PBL
Riksintresse Kosta
Hela planområdet ligger inom kulturmiljö av riksintresse Kosta [G32]. Med hänsyn till
kulturmiljöområdet finns nu på plankartan en bestämmelse kring bebyggelsens
utformning; Byggnad ska utformas med hänsyn till närområdets karaktär och med fokus
på befintligt hotell och outletbyggnad.
Miljökonsekvensbeskrivningens del om kulturmiljön har förtydligats. Dessutom beskrivs
våffelcaféet och dess värden tydligare i plan- och genomförandebeskrivningen under
rubriken Bebyggelse på sidan 10.
Länsstyrelsen konstaterar dock att aspekten Kulturmiljö fortfarande saknas i tabellen
med den samlade bedömningen på sidan 26 i MKB:n.
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4(6)
Dnr: SBN 2019/9-214

Lesssebo kommun bör vid genomförande av planen förhålla sig till såväl helheten inom
riksintresset som till närområdet.
Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken
En kortfattad beskrivning kring MKN för vatten inkluderas i plan- och
genomförandebeskrivningen. Dagvattenutredningen har setts över och det förtydligas
med en planbestämmelse n2 hur det prickmarkerade området i nordväst får användas.
Länsstyrelsen anser att det är olämpligt att leda dagvatten från planområdet via befintlig
damm, som tar emot vatten från glasbruksdeponin, innan det kan säkerställas att
befintlig damm inte är förorenad. Om befintlig damm innehåller föroreningar från
glasbruksdeponin kan dessa frigöras vid nederbördstillfällen som överstiger det
dimensionerade nederbördsintensiteten, föroreningar kan då frigöras och spridas
nedströms i systemet. Vattensystemet mynnar nedströms i Fagerhultsån som idag har
sänkt kemisk status till följd av för höga blyhalter. Detta innebär att tillförsel av bly till
vattendraget inte får ske då detta kan påverka uppfyllelsen av MKN God kemisk status
för vattendraget. Bly är ett av ämnena som hanteras i glasbruk men det får inte heller
tillföras något av övriga ämnen som hanteras i glasbruk och kan återfinnas i utsläpp från
deponin.
Länsstyrelsen anser därför att dagvattnet från området ska separeras från befintlig
damm om det inte kan säkerställas genom mätningar, i sediment samt i vatten, att
dammen inte innehåller föroreningar från glasbruksdeponin. Länsstyrelsen saknar
fortfarande en bedömning i planbeskrivningen om planen kan medföra någon påverkan
på MKN för vatten för Fagerhultsån samt en motivering till varför den bedömningen
gjorts. Länsstyrelsen vill också påpeka att innan grävning sker för dagvattenlösningar i
området är det viktigt att säkerställa att det inte förekommer föroreningar i marken där
grävning ska ske.
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Förorenad mark
Länsstyrelsens upplysningar i samrådet avseende marksanering och vidare utredningar
kvarstår. Länsstyrelsen poängterar vikten av att det behöver göras mer noggranna
markundersökningar och utredas till vilken föroreningsnivå området ska saneras. En
fördjupad riskbedömning rekommenderas enligt planen vilket är bra. Länsstyrelsen
påminner om att, vid alla ingrepp i marken, tänka på att det finns förorenad mark i
området, till exempel vid anläggande av dagvattensystem.
Buller
Bullerutredningen i miljökonsekvensbeskrivningen har setts över och riksväg 28
inkluderas. Kommunen har därmed visat att byggnation är lämplig och att planområdet
ligger inom gällande gränsvärden.
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Bemötande
Tabellen med den samlade bedömningen i MKB:n uppdateras så att den även innehåller
aspekten Kulturmiljö.
Dagvattenutredningen, har efter genomförd miljöteknisk markundersökning (MMU)
kompletterats med både förtydligande om hur föroreningssituationen ser ut samt var
dagvatten kommer från. Sammanfattningsvis kan konstateras att föroreningshalterna är
låga i vatten och sediment i diket söder om dammen medan halterna är höga i diket
norr om dammen. Detta tyder på att inget vatten från glasbruksdeponin kommer till
diket väster om parkeringsytan och således inte påverkar föreslagen dagvattenlösning.
Vattnet från deponin har bedömts rinna direkt till diket norr om dammen. Med
föreslagen lösning renas och fördröjs dagvattnet från planområdet innan det kommer
till dammen för att sedan släppas i diket norr om dammen. Detta bedöms då inte ge
någon nämnbar påverkan på MKN för recipienten Fagerhultsån gällande bly mm.
Vid föreslagen breddning av diket söder om dammen kommer samlingsprover tas på de
uppgrävda massorna för att avgöra föroreningsgrad och lämplig mottagare. Eventuell
återvinning av förorenade massor kommer föregås av en anmälan till berörd
tillsynsmyndighet. För att inte påverka recipient med grumling etc vid schakt, planeras
detta ske vid torr väderlek och vid tidpunkt med låga flöden.
Trafikverket
Trafikverket har efter de planjusteringar som har gjorts till granskningen inget att erinra.
Bemötande
Yttrandet noteras.
E.ON
E.ON har inget att erinra, då deras tidigare synpunkter från samrådet redan
tillgodosetts.
Bemötande
Yttrandet noteras.
Lantmäteriet
Lantmäteriet påpekar att n-bestämmelsen vid Dåvedhultsvägen inte garanterar rätt för
allmänheten att använda gång- och cykelvägen (på kvartersmark).
Bemötande
Området med n-bestämmelse ändras till allmän plats för gång- och cykelbana.
Boende på fastigheten Kosta 36:89
Fastighetsägaren har önskan om att få se modell eller dylikt på kommande byggnation
eftersom hela deras tomt och baksida blir berörd av den nya planen. Fastighetsägaren
känner olust inför att hotellets fönster ska innebära insyn på fastigheten. För att minska
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påverkan från detta och kommande bryggeri önskas någon form av avgränsning med
träd, hög häck eller dylikt.
Bemötande
Kommunen har illustrationer på föreslagen byggnation som varit tillgänglig under hela
processen. Byggnationen har inte bedömts ge sådan stor påverkan att särskilda
åtgärder behövts för bl a det fysiska och visuella. Skulle detta ändå uppstå finns
möjligheten att göra dessa åtgärder på den parkmark som är reglerad i detaljplanen. I
samband med bygglovsprocessen ska även åtgärder redovisas som minskar eventuell
påverkan på berörda närliggande fastigheter. Utformning av insynsskydd i samband
med bygglov ska ske i dialog med berörda fastighetsägare.
Boende på Rågvägen 15.
Expansionen kommer att ske i närmaste avgränsning till fastighetsägaren dvs att parken
kommer att gå längs tomtgräns och eventuella byggnader kommer att skymma utsikten.
Bygget av en ny hotellflygel, eventcenter med bryggeri, konferens och restaurang
kommer att drastiskt förändra omgivningen, dvs inte bara byggnader som kommer att
byggas men också parken som planeras gå längs min tomtgräns och alla de människor
som kommer att vistas och gå där. Fastighetsägaren befarar att främmande personer
kommer att beträda tomten utan lov (då det saknas staket och endast avgränsning i
form av små buskar) och att de kommer att störa fritid, att det kommer att bli höga ljud
då det finns planer att bygga eventcenter med bryggeri och vad det innebär samt att
eventuellt berusade personer kommer att vistas på parkmarken och kanske förorena
min trädgård.
Fastighetsägaren önskar ett kostnadsfritt plank på 2 meter längs tomtgränsen, planket
kommer att skydda tomten från objudna gäster samt kommer att försvåra för folk att
gena över tomten för att komma till parken eller till bryggeriet.
Om fastighetsägaren får ett nej angående uppförandet av ett plank kommer protest mot
expandering av hotellet och outleten inkomma.
Bemötande
Byggnationen har inte bedömts ge sådan stor påverkan att särskilda åtgärder behövs
för bl a det fysiska och visuella. Skulle detta ändå uppstå finns möjligheten att göra
dessa åtgärder på den parkmark som är reglerad i detaljplanen. I samband med
bygglovsprocessen ska även åtgärder redovisas som minskar eventuell påverkan på
berörda närliggande fastigheter. Utformning av insynsskydd i samband med bygglov ska
ske i dialog med berörda fastighetsägare.

Rebecka Olsson
Planarkitekt, Lessebo kommun
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Antagandehandling

Planbesked

Beslut

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Detaljplan för fastigheten Kosta 13:20 - Stenstugan
Kosta samhälle
Lessebo kommun
Kronobergs län

PLANBESKRIVNING
Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och
förklarar innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras.

Planområdet
Tillhörande handlingar
Plan- och genomförandebeskrivning 2019-02-08
Behovsbedömning 2018-11-29
Plankarta 2019-02-12
Granskningsutlåtande 2019-02-08
Samrådsredogörelse 2018-10-30
Miljöteknisk markundersökning 2018-03-13
Fastighetsförteckning 2018-11-30 (Finns på samhällsbyggnadsförvaltningen)
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Detaljplaneprocessen
Planarbetet påbörjades under 2016. Planarbetet genomförs med ett
standardförfarande då planen inte är av komplicerad karaktär. Målet är en
antagen detaljplan under 2019.
I samrådsskedet och granskningsskedet har berörda getts möjlighet att lämna in
synpunkter på det aktuella planförslaget. Synpunkterna har sammanställts och
bemöts i en samrådsredogörelse och i ett granskningsutlåtande.
Syfte och huvuddrag
Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för bostad. Syftet med den
aktuella planen är att det ska vara möjligt att bedriva centrumverksamhet som
inkluderar bland annat restauranger och handel. Planområdet ligger i ett område
utpekat som riksintresse för kulturmiljövård vilket medför att stor hänsyn måste
tas till detta i planarbetet.
Planens förenlighet med 5 kap MB
Enligt 5:e kapitel Miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att
uppställda miljökvalitetsnormer iakttas. Miljökvalitetsnormen för luft och vatten
bedöms inte försämras eller överskridas i och med planförslaget.
En markteknisk markundersökning har gjorts för området som visar att det finns
föroreningar inom fastigheten. Dessa måste avhjälpas innan bygglov får beviljas.
Plandata
Läge och areal
Planområdet är beläget i centrala Kosta längs Stora vägen som går genom
samhället. Planområdet omfattar ca 2 100 m2, varav allt är kvartersmark.
Fastighetsägare
Kosta 13:20

Smålandsriket Fastigheter AB

Översiktsplan
Gällande översiktsplan antagen 2018-09-24 pekar ut planområdet som befintlig
verksamhet. I översiktsplanen finns 6 stycken fokusområden för hållbar utveckling
framtagna vara ett är näringslivsutveckling där besöksnäring ingår. Här framgår
det att det behöver ske en kontinuerlig utveckling av bland annat restauranger
vilket detta planförslag bidrar till.
Detaljplaner
För planområdet finns en byggnadsplan för Kosta brukssamhälle, som vann laga
kraft 1950-12-22 och har 15 års genomförandetid. Del av byggnadsplanen kommer
upphävas och ersättas av detta förslag till detaljplan. En ändring av
byggnadsplanens huvudmannaskap från enskilt till kommunalt har gjorts och den
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planen vann laga kraft 2017-10-20.
Kommunala beslut
Plan- och miljönämnden tog beslut 2016-11-28 107 § att ge plan- och
miljöförvaltningen (samhällsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att ta fram en ny
detaljplan för det utpekade området.
Förutsättningar och förändringar
Mark och vegetation
Planområdet består till största del av en igenvuxen gräsyta med träd och buskar.
Närmast Stenstugan finns ytor som är belagda med grus.
Geotekniska förhållande
Fastigheterna består av sandig morän vilket är en av de vanligaste jordformerna
som finns i Sverige. Detta bör inte medföra några problem för eventuell
bebyggelse.
Markföroreningar
En miljöteknisk markundersökning har gjorts för området som visar på att det
finns markföroreningar. Detta innebär att markföroreningarna måste avhjälpas
innan bygglov får beviljas.
Radon
Planområdet ligger inte inom ett område med risk för förhöjd markradon. Om
höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av marken ska ny
bebyggelse konstrueras radonsäkrad.
Risk för skred/höga vattenstånd
Planområdet ligger inte i ett riskområde.
LIS-område
Planområdet ligger utanför LIS-områden.
Vindkraft
Planområdet ligger utanför vindkraftsområde.
Fornlämningar
Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Om fornlämningar skulle
påträffas i samband med exploatering av planområdet ska arbetet avbrytas och
kontakt tas med Länsstyrelsen.
Buller
Planområdet påverkas av trafikbuller från Stora vägen som går genom Kosta
samhälle. Det finns ingen information om antalet fordon som passerar
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planområdet men bedömningen är att det är färre än på riksvägen som går förbi
Kosta och där passerar det drygt 1000 fordon/dygn. Hastigheten är 40 km/h förbi
planområdet vilket ger bullernivåer på ca 55 dBA 10 meter från vägen enligt
Boverkets skrift Hur mycket bullrar vägtrafiken? Eftersom det endast planeras för
centrumverksamhet inom planområdet är bedömningen att de uppkomna
bullernivåerna från trafiken inte ska vara något problem.
Bebyggelse
I planområdet finns en byggnad från 1859, den så kallade Stenstugan. Stenstugan
byggdes för att användas inom glasbruksindustrin till sliperi och senare till
degeltillverkning mellan år 1893 och 1959. Stenstugan är en viktig del av
kulturmiljön som finns i Kosta brukssamhälle som är kopplad till glastillverkningen
samt det riksintresse för kulturmiljövård som finns i Kosta.
I plankartan regleras det att Stenstugan inte får rivas och dess yttre karaktär får
inte förändras. Skulle ny bebyggelse planeras som komplement till den befintliga
byggnaden ska denna bebyggelse utformas på ett sätt som gör att den
harmoniserar med omgivningen för att inte skada kulturmiljön.
Offentlig service
I Kosta finns det bland annat skola, bibliotek och utomhusbad.
Lessebo tätort har en vårdcentral och ligger ca 10 km bort.
Kommersiell service
I Kosta finns det förutom matbutik bland annat klädbutiker, glasbutiker samt hotell
och restauranger.
Tillgänglighet och kollektivtrafik
Knappt 400 meter från planområdet finns en busshållplats där bussar går till och
från Lessebo.
Lek och rekreation
Inom Kosta samhälle finns det platser för både lek och rekreation. Cirka 1,5 km
från planområdet finns Kostas elljusspår.
Gator och trafik
Angöring sker från Stora vägen som går öster om planområdet.
Parkering ska anordnas inom planområdet men får ej finnas framför Stenstugan
för att bevara dess siluett mot vägen.
Servitut
Det finns fem servitut på fastigheten. En förmån i form av officialservitut för väg till
last för Kosta 3:65. Fyra stycken laster i form av avtalsservitut. Två av servituten är
ledningsrätter. Där ledningarna går blir det u-områden och prickmark i plankartan.
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Riksintresse
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö Kosta (G52) och Stenstugan är
utpekad av Länsstyrelsen som en viktig del av detta. De karaktärsdrag som lyfts fram

som motiv för riksintresset, utöver att vara länets äldsta sammanhållna bruksmiljö med
bevarad struktur, bebyggelse och funktioner, är det bevarade traditionella
bebyggelsemönstret med den ålderdomliga relationen mellan byggnader och vägsystem.
Glasbruket grundades 1742 och dagens glashyttor härrör från 1902 och 1978.
Detaljplanen ger Stenstugan nya användningsområden vilket gör att den kan
bevaras och återanvändas. Detta bidrar till att bruksmiljön levandegörs vilket är
positivt både för bevarandet och för att föra historien om glasbruket vidare.
I kommunens översiktsplan har följande riktlinjer tagits fram för områden som i
kommunen har pekats ut som kulturmiljö.

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
utseendet negativt,
• Vid planläggning måste hänsyn tas till det befintliga områdets karaktär. Den
nya bebyggelse får inte utvecklas på ett sätt som förändrar områdets
karaktär vad gäller höjd eller utseende.
• Vid samtliga lovprövningar ska jämförelse ske 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.
Strandskydd
Planområdet berörs av strandskydd då det i den västra delen av fastigheten och
planområdet finns en bäck. Denna bäck leder vidare till Norrsjön och sedan till
Fagerhultsån vilket medför att stor hänsyn måste tas. Strandskyddet upphävs för
en del av planområdet men det lämnas ett område som är 20 meter brett från
bäckens kant, där strandskyddet inte upphävs. Dessutom beläggs denna yta med
prickmark för att ytterligare skydda bäcken.
Det särskilda skäl som ligger till grund för upphävandet är, enligt
7 kap. 18c § miljöbalken:
•

Marken har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften.

Marken är ianspråktagen genom en byggnad från mitten av 1800-talet. Genom de
begränsningar upphävs strandskyddet endast för den del av fastigheten som är
nära byggnaden. På detta sätt kan verksamheten som finns på fastigheten utökas
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lite samtidigt som det blir möjligt att fortsätta bevara vattendragen som finns i
kommunen.
Eftersom denna bäck leder vidare till Norrsjön och sedan till Fagerhultsån är det
viktigt att minska den mänskliga påverkan redan i början av ett vattendrag.
Samtidigt är det viktigt att möjliggöra för viss utveckling i kommunens samhällen.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormerna för luft riskerar inte att överskridas inom planområdet.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Recipienten och vattenförekomsten för dagvattnet från planområdet är
Lesseboån: Fagerhultsån via bäckar och Norrsjön.
Enligt VISS statusklassning 2017 uppnår recipienten ej god kemisk ytvattenstatus
till följd av att gränsvärdet för bly överskrids.
Kvalitetskravet är att uppnå god kemisk status till år 2021.
Utöver halten för bly överskrids gränsvärdena för kvicksilver och bromerad
difenyleter (PBDE). I Sverige överskrids dessa gränsvärden i fisk i samtliga
vattenförekomster. Då det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda
problemet är Kvicksilver och PBDE undantagna i form av mindre stränga krav. Krav
ställs istället på att halten av kvicksilver och PBDE inte får öka.
Den sammanvägda ekologiska statusen är otillfredsställande på grund av dålig
konnektivitet, dvs passerbarhet för fisk, som har klassats till dålig status samt att
gränsvärdet för det särskilt förorenande ämnet arsenik överskrids och klassas som
måttlig status. Statusen för bottenfauna och näringsämnen visar på hög status.
Kravet är att uppnå god ekologisk status gällande konnektivitet år 2027 och för
arsenik år 2021.
Då planområdets exploatering inte medför ändringar som avser recipientens
konnektivitet är bedömningen att detaljplanen inte har någon påverkan på
recipientens ekologiska status gällande konnektivitet.
Enligt genomförd miljöteknisk markundersökning finns det förhöjda halter av bly
arsenik, antimon och PAH inom planområdet. För att inte dessa föroreningar ska
spridas vidare med dagvattnet har det i plankartan införts ett villkor att bygglov
inte får beviljas innan markföroreningarna inom planområdet är avhjälpta. Detta
krav gör att det dagvatten som kommer infiltrera inom planområdet och sedan
ledas vidare till recipienten kommer vara renare än det dagvatten som kommer
från planområdet idag. Därmed är bedömningen att planförslaget kommer bidra
till att miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten följs och att statusen inte
kommer att försämras.
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Planförslaget
Detaljplanen möjliggör att det kan skapas centrumverksamheter i Stenstugan. I
användningen Centrum ingår bland annat butiker, restauranger och kontor.
Detaljplanen medger en större byggrätt än tidigare detaljplan vilket gör det möjligt
att bygga ut den befintliga byggnaden och/eller bygga fristående byggnad bakom.
Behovsbedömning av miljöpåverkan
Planförslaget innebär ingen större förändring i hur området kommer användas i
förhållande till dagens läge. Det finns redan idag bebyggelse i planområdet och
den aktuella planändringen handlar om att denna bebyggelse ska kunna fortsätta
användas som centrumverksamhet. Vid eventuella exploateringar är det viktigt att
samordning sker med tillsynsmyndigheten i samband med sanering av
markföroreningar.
Den befintliga Stenstugan skyddas med planbestämmelser och planen tillåter
endast bebyggelse på baksidan av Stenstugan vilket ger bedömningen att
Riksintresset för kulturmiljö inte får någon betydande negativ påverkan utan
snarare en positiv påverkan genom att kulturmiljön blir mer levande.
Inga fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller områden
som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden,
berörs. Planområdet berörs av strandskydd vilket för en del av fastigheten
upphävs. Dock lämnas det ett säkerhetsområde på 20 meter mellan dikets kant
och möjlig framtida bebyggelse.
Ställningstagande och motivering
Planförslaget bedöms inte bidra till någon betydande negativ miljöpåverkan. En
särskild miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas.
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Genomförandebeskrivning

En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande
föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna.
Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt.
Organisatoriska frågor
Handläggning
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kapitlet 6 § Plan- och
bygglagen (PBL).
Översiktlig tidplan
Beslut om samråd

januari 2017

Samråd

februari 2017

Beslut om granskning

april 2017

Granskning

december 2018 – februari 2019

Antagande

april 2019

Laga kraft

maj 2019

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot
detaljplanen inkommer. Om alla sakägare ställer sig positiva till förslaget är det
möjligt att gå direkt från samråd till antagande.
Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när
erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där
detaljplanen föranleder sådana åtgärder.
Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på
fastighetsägarens initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.
Huvudmannaskap
Lessebo kommun är huvudman för allmän plats.
Avtal
Planavtal finns med fastighetsägaren.
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Ansvarsfördelning och konsekvenser
Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Upprätta detaljplanen.
Hålla den tidsplan som är överenskommen mellan Sökanden och Plan- och
miljönämnden.
Kosta 13:20 (Smålandsriket Fastigheter AB)
Bekosta upprättandet av detaljplanen med tillhörande utredningar i enlighet med
planavtalet.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning söks och bekostas av respektive fastighetsägare.
Fastighetsägare
Berörda fastighetsägare framgår av texten ovan.
Ledningsrätt
Ledningsrätt söks av ledningsrättshavaren.
Ekonomiska frågor
Kommunala intäkter
Planavgift som har reglerats i ett planavtal mellan sökanden och Plan- och
miljönämnden.
Tekniska frågor
Tekniska undersökningar
Då planområdet endast delvis har varit exploaterat är en geoteknisk undersökning
i samband med byggnation nödvändig med hänsyn till glasbruksdeponin och den
potentiella föroreningen i området.
Vatten och avlopp
Ledningar för både vatten och avlopp går på andra sidan Stora vägen, och
påverkar därmed inte planområdet.
Ledningar
El- och fjärrvärmeledningar går längs med Stora vägen inom planområdet samt
längs den norra fastighetsgränsen. Dessa planläggs som u-områden för allmänna
underjordiska ledningar samt med prickmark där byggnad ej får uppföras. Skulle
ledningarna behöva flyttas eller ändras bekostas det av exploatören.
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Fjärrvärme, el och tele
Anslutning sker mellan fastighetsägare och huvudman för respektive teknisk
infrastruktur.
Dagvatten
Idag tas dagvattnet omhand inom den egna fastigheten genom infiltration på de
ytor som inte är bebyggda. Stora delar av planområdet kommer även
fortsättningsvis vara obebyggda och därmed kan dagvattnet även fortsättningsvis
tas omhand inom den egna fastigheten.
Enligt SGUs genomsläpplighetskarta har området medelhög genomsläpplighet
vilket ger möjlighet till viss infiltration av dagvatten. I planområdets västra del
närmast bäcken prickas ett område samt införs planbestämmelsen att området
inte får hårdgöras för att säkerställa att det finns ytor där dagvattnet kan infiltrera.
Dagvattnet kommer efter infiltration ledas vidare till bäcken. Bäcken ansluter
sedan till Norrsjön och Fagerhultsån.

Vattnets väg från planområdet till Fagerhultsån via Norrsjön.
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Avfall
Hantering av avfall ska ske i enlighet med kommunens avfallsplan.
Administrativa frågor
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
2019-02-08
Rebecka Olsson
Planarkitekt
Lessebo kommun
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Detaljplan för del av fastigheten Kosta 36:10 och del av 36:13
m. fl ”OUTLET OCH EVENTCENTER”
Lessebo kommun, Kronobergs län
PLAN‐ OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Platsen för det nya”Evencentret”, väster om Kosta Boda Art Hotel

Antagandehandling 2019‐01‐17, Rev 2019‐02‐13

33 1

Antagandehandling 2019‐01‐17, Rev 2019‐02‐13

DETALJPLANEPROCESSEN
Beskrivning av processen

Planarbetet genomförs med utökat förfarande. Planarbetet påbörjades
under våren 2015 och målet är en antagen detaljplan under 2019.
Vid upprättande av detaljplan ska en lagstadgad planeringsprocess följas,
i detta fall med följande steg, där aktuellt skede är markerat:
(Eventuellt programskede)
Samrådsskede
Granskningsskede
Antagande och laga kraft
En samrådshandling är ett förslag till en ny detaljplan. Det grundar sig på
handlingar och synpunkter från programskedet, om sådana handlingar
upprättats. Under samrådstiden ges berörda och intressenter åter möj‐
lighet att ge synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter kommer däref‐
ter att sammanställas i en samrådsredogörelse och presenteras för Plan‐
och miljönämnden. Detaljplanen kommer efter samrådet ytterligare att
bearbetas inför granskningsskedet då en sista möjlighet att yttra sig ges.
Efter granskningsskedet sammanställts eventuella synpunkter från sakä‐
gare och myndigheter i ett granskningsutlåtande där dessa bemöts.
Handlingarna kommer sedan att godkännas för antagande av samhälls‐
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen, innan dessa slutligen antas av
kommunfullmäktige. Om ingen överklagar detta beslu,t kommer detalj‐
planen sedan att vinna laga kraft.

För mer information: www.boverket.se och sök på guide för detaljplane‐
ring

PLANBESKRIVNING
Handlingar

Till detaljplanen hör följande handlingar:





Plan‐ och genomförandebeskrivning, daterad 2019‐01‐17, Rev 2019‐
02‐13
Plankarta med bestämmelser, daterad 2018‐11‐14
MKB, daterad 2019‐01‐17
Aktuell fastighetsförteckning

Övriga utredningar nämnda i planbeskrivningen finns tillgängliga på
Lessebo kommun.
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny hotellfly‐
gel, eventcenter med bryggeri, konferens och restaurang samt en expans‐
ion av outleten.

BEDÖMNINGSGRUNDER
Planområdet består av fastigheten Kosta 36:10 och del av 36:13 m fl i
Kosta, Lessebo kommun.
Detaljplanen kommer att genomföras med utökat förfarande enligt nya
PBL, då förslaget bedömts ha betydande miljöpåverkan.

PLANDATA
Lägesbestämning

Det aktuella detaljplaneområdet ligger öster om väg 28, i den norra delen
av Kosta. Området avgränsas vidare i norr av Dåvedshultsvägen, i söder
av befintlig bebyggelse vid Kornvägen och i öster av Stora vägen.

Föreslaget planområde

Areal

Planområdet omfattar ca 3,7 hektar.

Markägoförhållanden

Marken inom planområdet är både kommunalt och privat ägd.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan

I kommunens gällande översiktsplan, antagen år 2018, föreslås det ak‐
tuella planområdet för handelsändamål.

Markanvändningskarta, från gällande översiktsplan, där planområdet K1, är utpekat
för handelsändamål.

Detaljplan, områdesbe‐
stämmelser

Planområdet omfattas av fyra detaljplaner som främst reglerar mark för
hotellverksamheten för Kosta Glashotell i öster och natur i den västra
delen.

Omgivande detaljplaner

Se ovan.

Landskapsbildsskydd NVL 19
§
Strandskydd

Berörs ej.
Den västra delen av planområdet berörs av strandskyddsbestämmelser‐
na då det ligger vattendrag på västra sidan om väg 28.
Strandskyddet föreslås upphävas i föreslagen detaljplan på grund av att
området som berörs i denna är väl avskilt genom befintlig sträckning av
väg 28 och avfart till området.
På plankartan införs bestämmelsen ”Strandskyddet föreslås upphävas
för kvartersmark inom planområdet”.

Vattenskydd

Berörs ej.
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Riksintressen (3 kap MB)

Hela planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljö, Kosta (G32),
samt område medtaget i kulturminnesvårdsprogrammet. Enligt bedöm‐
ningen utmärks Kosta av tätortens sammansatta karaktär av industrilo‐
kaler, bostadsområden och en relativt regelbunden vägstruktur. Sam‐
hället bildar därmed en skarp kontrast till det omgivande agrara land‐
skapet med dess värden.
Kosta är ett av landets främsta exempel på tidig glasbruksmiljö och dess
utveckling till dagens industri‐ och affärssamhälle. Dess sammansatthet
och tydliga läsbarhet har kvalificerat orten till en miljö av riksintresse.
Kosta är vår äldsta sammanhållna bruksmiljö med bevarade byggnader
och företeelser från fyra århundraden. Området kännetecknar en sam‐
mansatt bild där relationen mellan industribyggnader, bostäder och
vägstruktur bildar tydligt läsbara årsringar. Här finns exempelvis hytt‐
byggnader från tidigt 1900‐tal och från 1970‐talet, bruksherrgård och‐
arbetarbostäder från olika tider. En förutsättning för att Kosta ska be‐
vara sina värden, är att samhället behåller och utvecklar sin industriella
identitet med en levande verksamhet. En utvecklad industriell verksam‐
het bör emellertid i så liten utsträckning som möjligt gå ut över tidigare
årsringar.

Område (brunt) av riksintresse för kulturmiljö. Planområdet i blått.

Planområdet tangeras även av väg 28 som är av riksintresse. Denna har
särskild betydelse för regional och interregional trafik mellan Karlskrona
och Småländska höglandet. Riksintresset bedöms dock ej påverkas av
planförslaget.
Riksintressen (4 kap MB)

Berörs ej

Områdesskydd (7 kap MB)

Berörs ej

37 5

Antagandehandling 2019‐01‐17, Rev 2019‐02‐13
MSA‐yta

Planområdet ligger inom sk MSA‐yta för både Kalmar och Växjö flygplat‐
ser. Inom detta område får inte byggnader högre än 20 meter uppföras
då dessa kan påverka inflygning för flygtrafik. Detta bedöms dock ej på‐
verkas av föreslagen detaljplan, då inga byggander med nockhöjd över
17 meter föreslås tillåtas.

Program för planområdet

Inget program kommer att upprättas.

Miljökonsekvensbeskrivning

Ingen separat behovsbedömning har upprättats då projektets art be‐
dömts medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11‐12 §§ miljöbalken där‐
för behöver genomföras.
MKB:n kommer bl a behandla följande aspekter:






Vattenverksamhet

Kulturmiljö
Trafik och trafiksäkerhet
Buller
Markföroreningar
Dagvatten

Befintligt dike norr om planområdet kan behöva utökas då detta kom‐
mer att vara en del av dagvattenhanteringen från området. Åtgärden
kan innebära vattenverksamhet. Anmälan/ansökan sker till Länsstyrel‐
sen i Kronoberg. För vidare information om föreslaget dagvattensystem,
se avsnitt om ”dagvatten”.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Nuvarande förhållanden
Markbeskaffenhet (geotek‐
niska förhållanden och föro‐
renad mark)

Geotekniska förhållanden
I samband med planläggningen har WSP Sverige utfört en översiktlig
geoteknisk utredning, daterad 2017‐06‐27. Resultatet visar att inom
undersökningsområdet består jorden huvudsakligen av sandig morän
under ett mullhaltigt ytskikt. I den centrala och östra delen förekom‐
mer fyllning, bland annat i anslutning till befintliga byggnader och
körytor.
Den mullhaltiga jordens mäktighet varierar mellan ca 0,05 m och 0,5
m. I samband med befintlig fyllning med innehåll av mullhaltig jord
kan det även förekomma större mäktigheter.
Fyllningen innehåller grus, sand, silt, morän, stenar, växtdelar och
mulljord. I en del undersökningspunkter är det svårt att hitta gränsen
mellan fyllning och naturligt lagrad jord eftersom det verkar som att
morän, troligtvis från närområdet, har använts som utfyllningsmateri‐
al. Fyllningens mäktighet bedöms variera mellan ca 1 och 2 m. Vid en

38 6

Antagandehandling 2019‐01‐17, Rev 2019‐02‐13
jämförelse av nivåkurvor i grundkartan och inmätta nivåer vid under‐
sökningspunkterna så framgår också att de inmätta nivåerna ligger
upp till ca 2 m högre än nivåkurvorna i den östra delen, vilket är ett
tecken på att området är utfyllt efter att grundkartan togs fram.
Moränen som påträffas inom undersökningsområdet har medelfast –
fast lagringstäthet.
Markföroreningar
Under åren har flera undersökningar genomförts:
SWECO VBB 2007 (utanför planområdet)
Norr om området, på andra sidan Dåvedshultsvägen och mellan väg
28 och Kosta Outlet, påträffades en deponi när Dåvedshultsvägen
byggdes. Dåvedshultsvägen är därför byggd i en båge runt deponin. På
norra delen av deponin har glasrelaterat avfall deponerats, och på
södra delen har byggavfall och jord deponerats. Närmast planområdet
har det varit en byggavfallsdeponi. Vid undersökningar av byggavfalls‐
deponin direkt norr om planområdet har arsenik och bly påträffats i
halter över MKM. I samband med denna provtagning placerades även
två provpunkter inom aktuellt planområde, och prov analyserades
från en av dessa punkter. Inga metallhalter över KM påträffades där.
För provpunkters lägen, finns kompletta handlingar på Lessebo kom‐
mun.
WSP 2016
WSP genomförde en provgropsgrävning i åtta punkter i del av plan‐
området 2016. Inom undersökningsområdet påträffades stora mäng‐
der fyllnadsmaterial. Undersökningen visade att materialets kvalitet
och förekomst av föroreningar uppvisar stor variation inom området.
Arsenik, bly, kvicksilver och zink påträffades i halter över MKM i delar
av området, samt kadmium och PAH i halter över KM. I grundvattnet
(en punkt) påträffades inga föroreningshalter över
Livsmedelsverkets gränsvärden för otjänligt dricksvatten.
För provpunkters lägen, finns kompletta handlingar på Lessebo kom‐
mun.
WSP 2017
Påträffade halter av tungmetaller, PAH, fraktionerade alifater och
aromater, samt BTEX, i aktuell undersökning ligger under MKM. I tidi‐
gare genomförd undersökning (2016) påträffades föroreningshalter
(arsenik, bly, kvicksilver) över MKM i två punkter (16W02, 16W07), se
illustration. Föroreningshalter över KM och MKM påträffas spritt i
fyllnadsmassorna i den östra delen av planområdet.
För provpunkters lägen, finns kompletta handlingar på Lessebo kom‐
mun.
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16W07

16W02

17W17
16W06

17W18

17W08

WSP 2017 ‐ Röda punkter över MKM, Gula punkter över KM. För noggrannare lägen,
se kompletta handlingar på Lessebo kommun

DGE 2017
Syftet med undersökningen var att utreda förekomst av föroreningar
inom området. Omfattningen bestod av 7 borrpunkter som resulte‐
rade i att 16 jordprover analyserades med avseende på metaller, alifa‐
ter, aromater och PAH samt ett prov med avseende på screenanalys
där även organiska lösningsmedel ingår. Samtliga uppmätta halter i
proverna underskred aktuella riktvärden för MKM som är styrande för
området. Inom området påträffades dock halter av bly och barium
över riktvärdet för KM.
För provpunkters lägen, finns kompletta handlingar på Lessebo kom‐
mun.
Baserat på planerad markanvändning, bedöms riktvärdena för MKM
vara tillämpbara. Området nyttjas för deltidsvistelse och stora delar av
området kommer att bebyggas eller utgöra hårdgjorda ytor.
I dagsläget är exploateringsplanerna för området preliminära. När en
färdig plan finns för byggnader och kommande höjdförhållanden inom
området rekommenderas en fördjupad riskbedömning av området.
Markföroreningar utanför planområdet
WSP har på uppdrag av Lessebo kommun utfört en miljöteknisk
undersökning, daterad 2019‐01‐17, av sediment, yt‐ och grundvatten
strax norr om planområdet
Syftet med undersökningen har varit att utreda föroreningssituation‐
en i sediment, yt‐ och grundvatten utanför planområdet. I samband
med detaljplanen avses dagvatten ledas från planområdet ut i en
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damm norröver. Syftet var även att visa Länsstyrelsen i Kronobergs
län lämpligheten att leda dagvatten från planområdet till samma reci‐
pient. Resultatet från undersökningen visar följande:
Sedimenten, ytvattnet samt grundvattnet i det undersökta området är
tydligt påverkade av metallföroreningar, vilka sannolikt kommer från
den närliggande glasbruksdeponin.

Provpunkter vid provtagning norr om planområdet

De metallhalter som uppvisas i sedimenten är bitvis mycket höga och
förekommer framför allt i diket som löper i öst‐västlig riktning. Hal‐
terna varierar också mellan materialet; mer organiskt material, som
uppvisas i SED4 och SED6 uppvisar högst halter, medan det mer mi‐
nerogena materialet som uppvisas i resterande prov, bl.a. SED5, upp‐
visar betydligt lägre halter. Detta beror på att föroreningar, framför
allt metaller, binder hårt till organiskt material. Högst halt har även
påvisats i det djupare liggande sedimenten i SED4 och SED6 vilket i sin
tur tyder på höga historiska utsläpp.
En liknande trend kan även ses i ytvattenproverna med högre metall‐
halter efter dammen än före. Yt2 är tagen i bäcken/diket som går norr
om dammen, och inte direkt vid dammens utlopp. De förhöjda halter
som uppvisas där bedöms såldes inte härröra från dammen i sig, utan
snarare komma från glasbruksdeponin i öst.
Grundvattenproverna uppvisar en gradient med höga metallhalter i
grundvattenröret närmast deponin med sjunkande halter i grundvat‐
tenrören mot väster. Samma trend kan även ses vid konduktivitets‐
mätningar i samma grundvattenrör.
Sammantaget tycks provtagningen visa att det framförallt är diket i
öst‐västlig riktning som innehåller höga halter av bly i sediment och
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ytvatten som kan påverka Fagerhultsåns status. Ytvattenprovet (YT2)
visade tydligt att bly från deponin är partikelbundet. YT1 represente‐
rar det vatten som hamnar i dammen från syd‐nordlig riktning.

Föroreningsgarden i YT1 före dammen och YT2 diket efter dammen. Denna visar att
halterna innan dammen är betydligt lägre än i diket norr om damman.

Föreslagna förändringar
Geotekniska förhållanden
Med utgångspunkt från utförda undersökningar gjorda av WSP Sve‐
rige AB bedöms grundläggningsförutsättningarna inom området vara
goda och planerad byggnation kan troligen grundläggas på konvent‐
ionellt sätt med ”platta på mark” efter urgrävning av all förekom‐
mande mullhaltig ytjord. Även befintlig fyllning bör grävas ur under
blivande byggnaders bärande delar. Under blivande golv kan den
eventuellt lämnas kvar.
Enligt föreslagen utformning, kommer markytan i området delvis att
schaktas av; till exempel för en köryta söder om planerade byggnader.
Denna avschaktning, till nivån +234, kan enligt utförda mätningar ut‐
föras ovan grundvattennivån och höjdskillnaden till bostadsområdet i
söder kan tas upp med slänter.
I det fortsatta planeringsarbetet och framförallt för höjdsättningen av
området, bör en detaljerad inmätning av området utföras. Utförda
undersökningar är endast översiktliga. När uppgifter föreligger om
planlägen, utformning och grundläggningsnivå för byggnader, hård‐
gjorda ytor och VA, schaktnivåer och fyllningsnivåer kan närmare
rekommendationer och dimensioneringsparametrar lämnas. Då kan
även beslut tas i samråd med blivande exploatör angående eventuellt
behov av att komplettera den översiktliga undersökningen, t ex för
klarläggande av befintlig fyllnings egenskaper samt dess utbredning i
plan och djup.
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Markföroreningar
Resultatet av de olika undersökningarna i området visar på en spridd
föroreningssituation i området som är svår att ringa in. Därför måste
mer noggranna undersökningar ske innan eventuell exploatering sker
där de massor som överskrider MKM ska saneras. Innan markarbeten
utförs ska därför en saneringsplan med tillhörande undersökningar tas
fram för att säkerställa att eventuella föroreningar avhjälps innan
marken hårdgörs eller bebyggs. Saneringsplanen ska innan ingrepp
godkännas av tillsynsmyndighet.
En generell bestämmelse ”Startbesked får inte ges förrän förorenad
mark har sanerats”, har införts på plankartan.
Markföroreningar utanför planområdet
Utifrån aktuell provtagning tycks det således inte läcka ut föroreningar
från deponin till diket i syd‐nordlig riktning, men om så skulle ske bör
det rimligtvis stoppas upp i dammen då hastigheten på vattnet avtar
där. Kan flödet i diket till dammen bibehållas (eller t.o m sänkas ytter‐
ligare) bör eventuell spridning av partiklar från diket till Fagerhultsån
begränsas.
Vid eventuell rensning i diket behöver nya samlingsprover tas på de
uppgrävda massorna för att avgöra lämplig mottagare. Eventuell åter‐
vinning av förorenade massor i anläggningsändamål ska föregås av en
anmälan till berörd tillsynsmyndighet. Då rensningens omfattning är
begränsad kommer dock grumling endast uppstå tillfälligt under en
kortare tidsperiod, och det bedöms inte vara motiverat ur risksyn‐
punkt att vidta särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. siltgardin. Dock är
det lämpligt att utföra schaktarbeten vid torr väderlek och vid tid‐
punkt för låga flöden.

Nuvarande förhållanden
Natur
(mark och vegetation, radon,
risk för skred/höga vatten‐
stånd samt fornlämningar)

Mark och vegetation
Planområdet består idag i väster av ett grönområde som tidigare bl a
använts som jordbruksmark. Området sluttar svagt mot väster mot
väg 28. Området är kuperat och några enstaka träd finns på platsen.
Växtligheten består till största delen av gräs och enstaka träd. I öster
ligger Kosta Art Hotel med tillhörande pool och parkeringsytor
Radon
Inga radonmätningar är utförda.
Marknivå
Området sluttar mot sydväst och marknivåerna varierar från ca +239,0
i öst till ca +230 i väst och ca +234 i de centrala delarna.
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Fornlämningar
Inga kända fasta fornlämningar eller kulturlämningar finns inom plan‐
området.

Föreslagna förändringar
Mark och vegetation
Området föreslås att bebyggas med nya byggnader, kommunikations‐
ytor, poolområde och parkeringsplatser ‐ vilket innebär att vegetat‐
ionen till största del försvinner till förmån för planerad utomhusmiljö.
Inom föreslagen parkmark i söder kan eventuella åtgärder göras för
att minska eventuella uppkomna störningar från exploateringen och
befintliga bostadsfastigheter. Detta hanteras i kommande bygglovs‐
process.
Radon
För nya och befintliga byggnader tillåts enligt boverkets 200 Bq/m³
inomhusluft. Detta ska beaktas i bygglovsskedet.
Marknivå
Genom planläggningen tillåts marknivån att förändras med djupa
schakter för byggnader och tillhörande källare. Vidare innebär exploa‐
teringen stödmurar och terrasseringar för att uppnå god tillgänglighet.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet, men skulle ändå
lämningar upptäckas vid exempelvis schaktarbete, ska arbetet avbry‐
tas och kontakt tas med Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Nuvarande förhållanden
Bebyggelse
(bostäder, arbetsplatser,
övrig bebyggelse, offentlig
service, kommersiell service,
tillgänglighet, byggnadskul‐
tur samt gestaltning)

Bebyggelse
I öster finns hotellet med sina vit‐ och blåputsade fasader. Hotellet
har tre våningar. Norr om planområdet ligger outletbyggnaden.
Denna har två‐tre våningar och ligger i souterräng med entréer både
från öst och väst. Fasaderna är faluröda.
Inom planområdet finns även ”våffelstugan”. Byggnaden tillhör den
sista av de två bostadsbyggnaderna på ömse sidor om Dåvedshultsvä‐
gen. Väst/sydväst om dessa två fanns det tidigare även en ladugård
med tillhörande byggnader. Väster om ladugården fanns ytterligare
tre byggnader. Enligt historiska fotografier från 1955‐1967 fanns
samtliga byggnader då kvar, men revs successivt en efter en för att ge
plats åt dagens exploatering.
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Byggnaden har under större delen av sin tid fungerat som en arbetar‐
bostad. Exakt årtal när byggnaden är uppförd är lite osäkert, men
uppgifter från människor som känner till historiken tyder på att bygg‐
naden fanns redan under mitten av 1900‐talet. I dag kallas byggnaden
inofficiellt för Våffelstugan då den under en period har använts för
försäljning av våfflor.
Byggnadens fasad är idag stående panel som är röd med svarta detal‐
jer. Taket är av modell sadeltak och det finns två kupor, en på respek‐
tive långsida och taket är bestående av mörka tegelpannor. Inom
planområdet ligger även ett ”permanent” lagertält.
Söder om planområdet ligger bostadsfastigheter med enplansvillor
från 60‐talet.

Hotellet och befintlig ”villa” inom planområdet som i dagsläget nyttjas som café

Lagertältet inom planområdet och villabebyggelsen i söder vid Kornvägen
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Föreslagna förändringar
Bebyggelse
Inom planområdet regleras markanvändningen men ”ROHZ”, ”Be‐
söksanläggning, hotell, handel och verksamheter”. Detta innebär att
användningen inom området kan enligt önskemål bestå av hotell‐ och
konferensverksamhet, bryggeri och restaurang samt handel.
Inom planområdet tillåts marken att bebyggas med 50%, ”e”. Detta
möjliggör bl a önskan om att uppföra en ny flygel på hotellets västra
sida. Inom området, som delats upp i fyra delar, tillåts en nockhöjd
om 8,5‐17,0 m, vilket innebär att 2‐4 våningar kan byggas.
Fasadmaterial är tänkt att harmoniera med hotell och outletbyggnad
– trä, glas och puts. En planbestämmelse ”byggnader ska utformas
med hänsyn till närområdets karaktär och med fokus på befintligt ho‐
tell och outletbyggnad” har införts på plankartan.

Tidig skiss över entrefasaden sedd från Dåvedshultsvägen

På den befintliga villatomten i nordost, är tanken att anlägga ett pool‐
område.

Nuvarande förhållanden
Gator och trafik
(gatunät, gång‐, cykel‐ och
mopedtrafik, kollektivtrafik,
parkering, varumottag samt
utfarter)

Gator, trafik och parkering
Inga nämnvärda vägar eller trafik finns inom planområdet förutom
enstaka transporter till våffelcafét och lagertältet samt besökande till
hotellet där parkering sker på östra sidan. Gång‐ och cykelväg finns
längs Dåvedhultsvägen och allmän parkering ligger norr om planområ‐
det.

Föreslagna förändringar
Gator. Trafik och parkering
WSP har prognostiserat antal fordon planförslaget med bryggeri, me‐
jeri m m kan ge upphov till. Trafikalstringen beräknas kunna bli ca
1500‐2000 fordonsrörelser per dygn för de nya verksamheterna. (Ett
fordon alstrar minst två fordonsrörelser vid ett besök, när den kör till
en P‐plats och därefter kör därifrån.) Verksamheten kan dock generera
tung trafik i form av leveranser och transporter. Trafiken bedöms dock
bli begränsad, och det bedöms maximalt kunna röra sig om ett par
transporter per vecka och verksamhet.
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Tillkommande trafik pga besök till fabriksförsäljning, samt restaurang
och konferensutrymmen i planerade byggnader varierar troligen stort
mellan olika dagar. Gruppstorlek och transportsätt, exempelvis egen
bil eller gemensam buss, har stor betydelse. Befintligt hotell bedöms i
första hand serva föreslagen verksamhet, vilket medför att det inte
genererar någon större egen trafik, dvs nattgäster på hotellet besöker
övrig verksamhet i Kosta. I samband med planläggningen har WSP ut‐
fört en kapacitetsutredning gällande in‐ och utfart till området och
dess eventuella påverkan i närområdet. Utredningen visar att det kan
förekomma köbildning vid eventuella större evenemang, men att be‐
fintlig infrastruktur ändå bedöms klara detta.
I norra delen av planområdet regleras yta, ”CYKEL”, som ska vara till‐
gänglig för gång‐ och cykeltrafik samt som ”gc‐väg”på parkmark längs
Dåvedshultsvägen. Längs Dåvedshultsvägen införs in‐ och utfartsför‐
bud i den västra delen förutom två infarter som är betecknade ”IN‐
FART1” och ”INFART2”. Dessa servar parkering och infart för leverans‐
fordon och ska utformas så att gång‐ och cykeltrafiken får en säker
korsningspunkt. Inom planområdet kommer kommunikationsytor,
lastgator och parkeringsytor att anordnas.
En yta i väster regleras med ”n”, ”Marken får nyttjas för parkering.
Ytan får inte hårdgöras”. Regleringen av ytan baseras på att det inte är
lämpligt att placera byggnader där, då minsta rekommenderat avstånd
till planerad bensinstation, norr om planområdet, på 100 meter. Ytan
behövs även för att minska belastningen på dagvattensystemet och
genom att inte hårdgöras, möjliggörs fördröjning, infiltration och viss
rening.

Nuvarande förhållanden
Friytor
(lek och rekreation, natur‐
miljö)

Friytor
Den största delen av området är gräsbevuxen och utan nämnvärda
rekreationsvärden.

Föreslagna förändringar
Friytor
Inga specifika ytor regleras som friyta med rekreationsvärde. Inga lek‐
platser tillkommer utan ytan blir främst yta för en utveckling av Kosta
hotell och outlet.

Nuvarande förhållanden
Störningar

Trafikbuller
Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid
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nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller vä‐
sentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
60 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
För maximalnivån inomhus nattetid gäller att riktvärdet får överskridas
högst 5 gånger per natt under perioden kl. 22‐06. För maximalnivån
utomhus vid uteplats gäller att riktvärdet får överskridas högst 5
gånger per timme dagtid.
Det aktuella planområdet innehåller bl a en exploatering av hotell,
vilket innebär ett tillfälligt boende. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer
gäller för tillfälliga boenden samma riktvärden för inomhusnivåerna
som för övrig bostadsbebyggelse. Bullernivåerna vid fasad kan dock
tillåtas vara högre än riktlinjerna för bostadsbebyggelse.
Risker farligt gods
I samband med framtagande av föreliggande detaljplan har WSP Sve‐
rige upprättat en riskbedömning gällande transporter av farligt gods på
väg 28. Syftet med denna är att uppfylla Plan‐ och bygglagens krav på
lämplig markanvändning. Målet har varit att utreda lämpligheten med
planerad markanvändning utifrån riskpåverkan samt att föreslå riskre‐
ducerande åtgärder. Den riskkälla som identifierats är farligt gods på
väg 28. Vid en mätning på vägen 2015 uppgick ÅDT (årsmedeldygnstra‐
fiken) till ca 1600 fordon per dygn varav 200 utgjorde tung trafik. Med
uppräkning bedöms ÅDT år 2040 uppgå till 1650 fordon varav 270 är
tung trafik. Det finns inga siffror på antal farligt godstransporter, men
då väg 28 är primär transportled för farligt gods görs antagandet att
nationell statistik kan tillämpas vid beräkningar av risker.
I den upprättade riskutredningen tas även risken upp med ny planerad
tankstation på parkeringen norr om planområdet. Riskerna med denna
gäller främst transporter och hantering av drivmedel. Antal bedömda
transporter till tankstationen för drivmedelspåfyllning bedöms till ca
50 stycken per år.

Föreslagna förändringar
Trafikbuller
En bullerberäkning har gjorts för hotellet utifrån den utformning som
redovisas på de framtagna illustrationsplanerna. Beräkningar (utifrån
en bedömd ÅDT vid horisontåret 2040 på 700‐1000 fordon med en
topp på 2000 fordon) visar att de ekvivalenta utomhusvärdena från
trafiken på Dåvedshultsvägen, i planområdets norra kant, underskrider
60 dBA vid den mest bullerutsatta delen av hotellet även de mesta
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trafikintensiva dagarna. Den tunga trafiken på Dåvedshultsvägen be‐
döms vara mer jämn och inte lika varierande över året även om en viss
ökad busstrafik kan antas förekomma under trafikintensiva dagar.
Detta gör att andelen tung trafik bedöms bli relativt liten vid de till‐
fällen då trafiken är som intensivast och särskilt nattetid bedöms den
tunga trafiken vara ringa. Bullerberäkningarna visar att riktvärdet för
maxnivån på 70 dBA underskrids.
Skulle hotellverksamhet komma att etableras längre västerut inom
planområdet skulle denna komma att påverkas av buller även från väg
28. Planen tillåter bebyggelse på ett avstånd från vägmitt på väg 28 av
ca 40 m. Beräkningar visar på att det ekvivalenta utomhusvärdet är 60
dBA på det aktuella avståndet med beräknad ÅDT för år 2040 (väg 28,
2 250 fordon/dygn och Dåvedshultsvägen, 1 000 fordon/dygn). Vid
trafiktoppar år 2040 (väg 28, 4 400 fordon/dygn och Dåvedshultsvä‐
gen, 3 500 fordon/dygn) beräknas det ekvivalenta utomhusvärdet till
63 dBA på ett avstånd av 40 m från vägmitt på väg 28. Gränsvärdet på
60 dBA underskrids vid trafiktoppar på ett avstånd av 80 m från väg‐
mitt på väg 28. Detta avstånd behöver beaktas vid en eventuell hotell‐
etablering i planområdets västra del
Inomhusvärdena beräknas understiga riktvärdet.
Ytterligare beräkningar kan dock komma att krävas inför bygglov när
bebyggelsens utformning är mer känd.
Risker farligt gods och planerad bensinstation
De riskreducerande åtgärderna som föreslås är att ha ett minsta av‐
stånd till bebyggelse från avfartsfil från väg 28 om minst 25 meter till
planerad bebyggelse medan avstånd till tankstation ska vara 100 me‐
ter. Bägge dessa avstånd har inarbetats i föreslagen detaljplan.

Nuvarande förhållanden
Teknisk försörjning
(vatten, avlopp, el, fjärr‐
värme och dammar)

Vatten och avlopp
Planområdet är försörjt med kommunalt vatten och avlopp.
Dagvatten
Dagvattenledning finns i Dåvedshultsvägen som tillsammans med di‐
ken och damm hanterar dagvatten i området.
MKN för recipient
Recipienten för dagvattnet är Lesseboån/Fagerhultsån via bäckar och
Norrsjön.
Enligt VISS statusklassning 2017 uppnår recipienten ej god kemisk sta‐
tus till följd av att halten av bly överstiger gränsvärdet. Bly och blyföre‐
ningar används främst inom industrin och sprids från trafikerade vägar
via luft och avrinning. Tungmetallen och dess föreningar är hälso‐ och
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miljöfarliga. Kvalitetskraven är att uppnå god ekologisk status till år
2021. Utöver halten för bly överstiger halterna av kvicksilver och bro‐
merad difenyleter (PBDE) gränsvärdena i fisk. Recipientens ekologiska
status är otillfredsställande på grund av dålig hydromorfologisk status
och otillfredsställande konnektivitet. Kravet är att uppnå god ekologisk
status år 2027.
El och tele
Området är försörjt med el‐ och tele. Transformatorstationer finns i
söder vid Kornvägen och vid ”våffelstugan”.
Ledningar i mark
Inom planområdet finns flera befintliga underjordiska ledningar.

Föreslagna förändringar
Vatten och avlopp
Nya byggnader ska anslutas till det kommunala VA‐nätet. Anslutningar
sker i samråd mellan exploatör och ledningsägare.
Dagvatten
Stor del av planområdet kommer att hårdgöras vilket innebär att
större mängder dagvatten ska hanteras. WSP Sverige AB har bedömt
tillkommande flöde vid ett 10 årsregn till ca 610 l/s. För att hantera
detta föreslås ett system med dammar och öppna diken, där dagvatten
fördröjs innan det når befintlig damm norr om planområdet.

Fördröjt dagvatten släpps i befintlig damm
med samma flöde som naturlig avrinning

Befintligt dike som breddas och fungerar som
renande fördröjningsmagasin
Kulvertering under Dåvedhultsvägen
och koppling till befintligt dike
Ny damm
Ej hårdgjord parkeringsyta
Nytt svackdike

Skiss över föreslagen dagvattenhantering inom och utanför planområdet

Genom fördröjning och sedimentering sker även den rening av dag‐
vattnet som behövs för att inte påverka den slutliga recipienten i sy‐
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stemet eller dess MKN. Yta för fördröjningsdamm reserveras på park‐
marken i väster. För närmare information om volymer, flöden och för‐
oreningsberäkning, finns dagvattenutredning att tillgå på Lessebo
kommun.
Dagvatten från glasbruksdeponin berör inte planerat dagvattensystem
utan leds idag direkt till dike norr om befintlig dagvattendamm.
El och tele
Anslutningar sker i samråd mellan exploatör och ledningsägare. Befint‐
liga transformatorstation i den södra delen regleras på plankartan med
”E”. Den transformatorstation som ligger vid våffelstugan ges samma
bestämmelse. E‐området ligger delvis på fastigheten Kosta 3:40 och
placeras över befintliga byggnader. Då dessa är placerade inom
skyddszonen för transformatorstationen, kommer dessa att behöva tas
bort i samband med genomförandet av detaljplanen.
På plankartan har även markanvändningen ”E”, kompletterats med
”Inga brännbara byggnader eller upplag får placeras närmare än 5
meter” samt att byggnaden får uppföras i en våning, ”I”. Runt befint‐
liga transformatorstationer ska åtgärder utföras för att säkerställa att
det bland annat finns goda utrymningsvägar.
Ledningar i mark
För befintliga och planerade allmänna ledningar införs ”u‐områden”.
U‐områdens innebörd är att marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. Inom u‐området får inte träd planteras,
mindre buskar kan dock accepteras. Ledningsägare ansvarar sedan för
att ledningsrätt eller servitut söks.
Sophantering
Gällande avfallsplan ska följas och regler för avfallsutrymmen, trans‐
portvägar och arbetsmiljö ska beaktas.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
MKB

Ingen separat behovsbedömning har upprättats då projektets art initi‐
alt bedömts medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbe‐
dömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11‐12 §§ miljö‐
balken därför behöver genomföras.
Under planarbetets gång har MKB upprättats parallellt med planförsla‐
get, vilket innebär att åtgärder för att förhindra att negativa konse‐
kvenser uppstår har kunnat arbetats in i planen. Ett exempel på detta
är föreslagna dagvattenåtgärder. Parallellt med detaljplanen samt MKB
har även underliggande utredningar upprättats som underlag för be‐
dömningar i MKB:n.
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Sammanfattningsvis görs bedömningen att ingen betydande miljöpå‐
verkan uppstår. Positiva konsekvenser uppstår för samhällsutveckling‐
en. För en del aspekter medför detaljplanen negativa konsekvenser.
Dessa bedöms dock som lokalt negativa eller begränsade, och är inte
av digniteten ”betydande”.
Föreliggande detaljplan konkretiserar områdets utvecklingsmöjligheter
som har stöd i kommunens översiktsplan. Andra lokaliseringsalternativ
har studerats inom ramen för översiktsplanen, men vid en bedömning
kan det konstateras att det inte bedöms finnas några andra lämpligare
alternativ till lokalisering av verksamhetsområdet än i anslutning till
befintliga verksamheter. Satsningen på verksamhetsområdet är av så‐
väl kommunalt som regionalt intresse.
Sammanfattningsvis bedöms projektet medföra positiva konsekvenser
totalt sett. De negativa konsekvenserna som uppstår, exempelvis för
landskapsbilden, bedöms övervägas av de positiva effekter som upp‐
står totalt sett av projektet.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Organisatoriska frågor
Översiktlig tidplan:
Samråd
Granskning
Antagande
Lagakraft

Vintern/våren 2018
Sommaren 2018
Våren 2019
Våren 2019

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år räknat från den dag antagandebeslutet
vinner laga kraft.
Huvudmannaskap
Kommunalt huvudmannaskap gäller för planområdet. Detta innebär
att kommunen ansvarar för anläggandet av gator och andra all‐
männa platser samt svarar för drift och underhåll av dessa.
Lessebo kommun ansvarar för VA‐ och dagvatten fram till anslut‐
ningspunkt.
E.ON Elnät Sverige är som ledningsägare ansvarig för elledningar och
transformatorstationer inom området.
Respektive fastighetsägare ansvarar för anläggnings‐ och byggnads‐
arbete på kvartersmark.
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Befintliga detaljplaner
Föreslagen detaljplan berör och ersätter de delar som markerats
med blå streckad linje i nedanstående detaljplaner. Överkryssat med
röd linje är ytor som redan är ”upphävda” inom föreslaget planom‐
råde genom den nyaste överliggande detaljplanen 0761‐P08/1. Se
även rubriken ”Konsekvenser på fastighetsnivå”.
Plannummer Fastställd/Lagakraft
07‐EKE‐458

Markanvändning

1967‐08‐28
Berörd yta är reglerad
som allmän platsmark
för park eller plante‐
ring.

0761‐P87/29

1987‐12‐11
Berörd del är reglerad
för bostadsändamål
och viss parkmark.

0761‐P08/1

2007‐07‐17
Berörd del är reglerad
som hotell, restaurang
och handel.
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0761‐P08/2

2007‐10‐20
Berörd del är reglerad
som lokalgata.

Tekniska frågor
VA, el, tele m m
Anslutning sker i samråd mellan fastighetsägare och huvudman för
respektive teknisk infrastruktur. Planområdet korsas av en av E.ON:s
ledningar som kan komma att behöva flyttas vid exploatering. Kost‐
nad för detta löses mellan exploatör/fastighetsägare och ledningsä‐
gare i samband med detaljprojektering av området.
Dagvatten
Ett system för omhändertagande av dagvatten föreslås med damm
och svackdike inom planområdet. Dessa föreslås sedan kopplas
samman med befintligt dike norr om planområdet som breddas för
att skapa möjlighet för infiltration, fördröjning och sedimentering
innan dagvattnet släpps i befintlig damm i norr.

4.

3.

2.
1.

Åtgärdspunkter i föreslagen dagvattenlösning
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De kommunala investeringarna i föreslaget dagvattensystem är:
1. Svackdike och fördröjningsdamm på parkmark
2. Kulverterad trumma under Dåvedshultsvägen med släpp i be‐
fintligt dike.
3. Breddning av befintligt dike med fördröjande och sedimente‐
rande funktion
4. Skötsel av befintlig damm
Den totala fördröjningsvolymen som behöver klaras av i systemet är
ca 360 m3.
För att dagvattensystemet ska kunna fungera under en längre tid
förutsätts att en skötsel‐ och kontrollplan upprättas.
Geoteknik
Med utgångspunkt från utförda undersökningar gjorda av WSP Sve‐
rige AB bedöms grundläggningsförutsättningarna inom området vara
goda och planerad byggnation kan troligen grundläggas på konvent‐
ionellt sätt med ”platta på mark” efter urgrävning av all förekom‐
mande mullhaltig ytjord. Även befintlig fyllning bör grävas ur under
blivande byggnaders bärande delar. Under blivande golv kan den
eventuellt lämnas kvar.
Förorenad mark
Resultatet av de olika markmiljöundersökningarna i området visar på
en spridd föroreningssituation i området som är svår att ringa in.
Därför måste mer noggranna undersökningar ske innan eventuell
exploatering sker där de massor som överskrider MKM ska saneras.
Innan markarbeten utförs ska därför en saneringsplan med tillhö‐
rande undersökningar tas fram för att säkerställa att eventuella för‐
oreningar avhjälps innan marken hårdgörs eller bebyggs. Sanerings‐
planen ska innan exploatering godkännas av tillsynsmyndighet.
Förorenad mark utanför planområdet
Vid eventuell rensning eller utökning av dike för dagvattenhantering
norr om planområdet behöver nya samlingsprover tas på de upp‐
grävda massorna för att avgöra lämplig mottagare. Eventuell åter‐
vinning av förorenade massor i anläggningsändamål ska föregås av
en anmälan till berörd tillsynsmyndighet. Då rensningens omfattning
är begränsad kommer dock grumling endast uppstå tillfälligt under
en kortare tidsperiod, och det bedöms inte vara motiverat ur risk‐
synpunkt att vidta särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. siltgardin.
Dock är det lämpligt att utföra schaktarbeten vid torr väderlek och
vid tidpunkt för låga flöden.
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Ekonomiska frågor
Kommunala kostnader
Lessebo kommun står för kostnaden att upprätta föreliggande de‐
taljplan. Planavgift tas sedan ut vid bygglov och försäljning av mark.
Fastighetsregleringar som uppkommer på grund av detaljplanens
genomförande, står respektive fastighetsägare för.
Exploatering på fastighetsmark står respektive fastighetsägare för.

Fastighetsrättsliga frågor
Konsekvenser på fastighetsnivå
Fastighet
Kosta 33:13

Konsekvens
Del av fastigheten styckas av
och försäljs
Markanvändningen ändras från
att ha till största del varit regle‐
rad som allmän platsmark till
huvudsakligen besöksanlägg‐
ning, hotell, handel, verksam‐
heter och teknisk anläggning.
Del av fastigheten får områden
reglerade för underjordiska led‐
ningar, parkmark med cykelväg
och yta för dagvattenhantering.
Yta förses med byggnadsförbud
på grund av avstånd till fram‐
tida tankstation norr om plan‐
området. Ytan får inte hårdgö‐
ras och ska ingå som del av dag‐
vattenhanteringen i området.
På del av fastigheten regleras
yta, utrymme för allmänna un‐
derjordiska kablar och trans‐
formatorstation. Befintlig mar‐
kanvändning för hotell, restau‐
rang och handel utökas med
besöksanläggning och verksam‐
heter.
Yta för gång‐ och cykelväg över‐
förs till fastigheten Kosta 36:13.
Fastigheten övergår från att
vara reglerad för bostadsända‐
mål till besöksanläggning, ho‐
tell, handel, verksamheter och

Kosta 33:13

Kosta 33:13

Kosta 33:13

Kosta 36:10

Kosta 36:10
Kosta 3:40
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Antagandehandling 2019‐01‐17, Rev 2019‐02‐13
tekniska anläggning.
E‐området som delvis ligger på
fastigheten Kosta 3:40 placeras
över befintliga byggnader. Då
dessa är placerade inom
skyddszonen för transformator‐
stationen kommer dessa att
behöva tas bort i samband med
genomförandet av detaljplanen.

Kosta 3:40

Fastighetsregleringar
Mark från den kommunala fastigheten Kosta 36:13 kan styckas av
och försäljas. Arealen uppgår till 16 337 kvm.
Mark från fastigheten Kosta 36:10, som blir allmän platsmark för
cykelväg, överförs till fastigheten Kosta 36:13. Arealen uppgår till 486
kvm.
Kostnader för regleringar i samband med eventuella framtida av‐
styckningar eller dylikt står respektive fastighetsägare för.
Ledningsrätter
”U‐områden” fastställs för befintliga och planerade ledningar. U‐
områdens innebörd är att marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. Inom område med starkströmsledningar får
inte verksamhet bedrivas eller åtgärd vidtas som kan hindra eller
försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar. Inom
u‐området får inte träd planteras, mindre buskar kan dock accepte‐
ras. Respektive ledningsägare ansvarar för att servitut eller lednings‐
rätt ansöks hos lantmäteriet. Befintliga ledningsrätter kvarstår.
Planområdet korsas av en av E.ON:s ledningar som kan komma att
behöva flyttas vid exploatering. Kostnad för detta löses mellan ex‐
ploatör/fastighetsägare och ledningsägare i samband med detaljpro‐
jektering av området.

MEDVERKANDE
Planbeskrivningen har upprättats av Oscar Häggström (WSP Sverige
AB) i samarbete med berörda tjänstemän inom Lessebo kommun.
Lessebo 2019‐01‐17, rev 2019‐02‐13

Rebecka Olsson
Planarkitekt
Lessebo kommun
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Oscar Häggström
Planeringsarkitekt
WSP Sverige AB
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Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår som ett led i Lessebo kommuns arbete
med att upprätta en detaljplan för en utbyggnad av Hotell och Outlet i Kosta. MKB för detaljplaneförslaget har utarbetats av Rebecka Olsson i samverkan med planeringsarkitekt
Oscar Häggström från WSP Sverige AB
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Bilagor som nns tillgängliga på Lessebo kommun
Bilaga 1: Riskbedömning, WSP 2017-03-22
Bilaga 2: Tra kutredning, WSP 2017-09-27
Bilaga 3: Dagvattenutredning, WSP 2018-02-27, rev 2018-05-29, rev 2019-01-17
Bilaga 4: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, WSP 2016-06-03
Bilaga 5: MMU, Sediment, grund- och ytvatten, WSP 2019-01-17
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Det yttersta syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen eller
programmet så att en hållbar utveckling främjas, dvs inte enbart att beskriva konsekvenserna av planens genomförande. De metoder som används för miljöbedömningen bör
således väljas både med utgångspunkt att kunna ”identi era och värdera planens betydande miljöpåverkan” och med avsikt att utröna ”vilka miljöaspekter som, och på vilket
sätt dessa, bör integreras i planen” för att en hållbar utveckling ska främjas.
I samband med planer och program skiljer man vanligen på begreppen miljö(konsekvens)
bedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Med begreppet miljökonsekvensbeskrivning menas endast dokumentet, medan begreppet miljökonsekvensbedömning
avser hela processen, inklusive samråd och att upprätta ett MKB-dokument. Utöver att
miljökonsekvensdömningen ska bidra till att planen miljöanpassas syftar processen också
till att ge allmänheten, organisationer, myndigheter och andra intressenter möjlighet att
påverka planens innehåll och utformning. Enligt PBL 4 kap 34 § skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om detaljplanen medger en användning av mark, byggnader eller
andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållningen med naturresurser. Om en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas, skall kraven i 6
kap 12 och 13 §§ miljöbalken tillgodoses.

Planens betydande påverkan för respektive aspekter beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen och värderas gentemot vedertagna bedömningsgrunder. Såväl positiv som negativ påverkan redovisas i text och potentiella målkon ikter bedömts. Vid värderingen har
underlagsmaterial samt erfarenhetsbaserade bedömningar använts.

Nedan presenteras den skala som används för att värdera såväl positiva som negativa
konsekvenser. Skalan bygger på relationen mellan be ntliga värden och omfattningen av
bedömd miljöpåverkan. En samlad bedömning av miljökonsekvenser görs i kapitel 11.
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Positiva konsekvenser

Positiva konsekvenser på riksintressen eller
värden av regional eller kommunal betydelse.

Inga nämnvärda negativa konsekvenser

Inga negativa konsekvenser

Måttliga konsekvenser

Negativa konsekvenser som är begränsade.

Negativa konsekvenser

Negativa konsekvenser av kommunal
betydelse.

Stora negativa konsekvenser

Påtaglig skada på riksintressen eller
andra intressen som gäller på EU-nivå (till
exempel Natura 2000-områden, överskridande av miljökvalitetsnormer). Negativa
konsekvenser på riksintressen eller värden
av regional eller kommunal betydelse.

I Kosta har det länge funnits en önskan att utveckla be ntliga verksamheter och komplettera med er användningar. Bland annat har det under de senaste åren diskuterats
möjligheten för bryggeri, mejeri och konferenslokaler. Dessvärre har det inte varit möjligt
att expandera inom be ntliga planer, då dessa är fullt utbyggda. Aktuell detaljplan omfattar ytan väster om Kosta hotell som idag är en outnyttjad resurs i samhället.
Föreliggande detaljplan syftar till att möjliggöra en utbyggnad av hotell, outlet och liknade verksamheter.

I kommunens gällande översiktsplan, antagen 2010 är området upptaget som framtida
expansionsområde för handel. I samband med arbetet med översiktsplanen togs även
skisser fram som föreslog utformningen av området. Skisserna föreslår ett antal byggnader på ytan som föreslagen detaljplan omfattar. I skisserna nns även en föreslagen
utbyggnad på västra sidan av väg 28.
Området som berörs, omfattas av fyra gällande detaljplaner. Ytorna som berörs är regleradi som parkmark, gata, hotell, handel, restaurang och bostadsändamål. Se vidare under
kapitel 5 som beskriver Nollalternativet
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Skiss som togs fram i samband med översiktsplanearbetet 2010

Planområdet är lokaliserat öster om infarten till Kosta Outlet från väg 28. Området avgränsas i norr av Dåvedshultsvägen, i öster av Stora vägen och i söder av skolgård och be ntlig villabebyggelse. Detaljplaneområdet är cirka 3,7 hektar och avgränsas enligt kartan
nedan.

Geogra skt läge. Den blå streckade linjen markerar planområdet.
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Detaljplanen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan på miljön, människors hälsa
och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Det innebär att
en miljöbedömning ska genomföras och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
upprättas enligt 6 kap.11 § miljöbalken. Syftet med MKB:n är att redovisa och utreda de
miljökonsekvenser som ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra. Den syftar
även till att föreslå åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan. MKB:n kommer främst
att behandla följande aspekter:
•
•
•
•
•

Kulturmiljö
Tra k och tra ksäkerhet
Buller
Markföroreningar
Dagvatten

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan från 2010 och i denna är området utpekat som expansionsområde för handel. Konsekvenserna av detaljplanens förslag
för exploatering inom planområdet kommer inte att jämföras med en annan alternativ lokalisering på annan plats inom Lessebo kommun då lokaliseringsbedömningen bedömts
vara utförd och beslutad i översiktsplanen. Den aktuella lokaliseringen följer även intentionerna i de be ntliga detaljplanerna.
I anslutning till planområdet i norr och öster ligger be ntliga verksamhetsområden som
bland annat innehåller hotell och outlet samt fabriksförsäljning. Föreliggande exploatering bedöms, trots ianspråkttagandet av orörd mark, vara riktig, då den ligger i direkt
anslutning till be ntligt verksamhetsområde.
Vidare består föreliggande planförslag vara en utveckling av Kosta och därför nns ingen
alternativ lokalisering.
Slutsats är därför att det aktuella området är det mest ändamålsenliga för fortsatt verksamhetsutbyggnad i Kosta.

Under projektes gång har ett antal olika utformningar varit under diskussion, men utformningen har främst handlat om byggnaders innehåll, där ytan ändå varit densamma.
Utgångspunkten för markanvändningen har varit att skapa en naturlig utveckling och
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fortsättning av be ntliga verksamheter i området. Föreliggande utformning har bedömts
vara den utformning som är mest optimal med hänsyn till både samhällsutveckling i området och kulturmiljön i Kosta.

En MKB skall alltid redovisa ett så kallat jämförelsealternativ, det vill säga vad som händer
om en utbyggnad enligt detaljplanen inte genomförs. I detta fall utgörs nollalternativet
av gällande planer samt be ntlig markanvändning (på de områden som inte omfattas av
gällande planer). Fyra detaljplaner berörs av planförslaget. Dessa utgörs av
•
•
•
•

07-EKE-458, laga kraft 1967-08-28
0761-P87/29. laga kraft 1987-12-11
0761-P08/1, laga kraft 2007-07-17
0761-P08/2, laga kraft 2007-10-20

Detaljplanerna reglerar allmän platsmark, bostadsändasmål och väg samt markanvändning för hotell, restaurang och handel.
Förutom området i öster som är bebyggt med hotell, enstaka övriga byggnader och lagertält, utgörs planområdet av en gräsbevuxen yta med enstaka träd. För ytterligare information, se kap 7.1 Landskapsbild och nuvarande markanvändning.

Nedan beskrivs planförslaget. Ytterligare detaljerad information kan ses i planbeskrivningen. Markanvändningen inom detaljplaneområdet regleras till största del som besöksanläggning, hotell, handel och verksamheter. Inom användningen tillåts en exploateringsgrad om 50%. På övrig yta ska parkering och köryta anordnas. Övrig markanvändning
reglerar allmän platsmark och yta för två transformatorstationer.

Föreliggande detaljplaneförslag
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Inom kvartersmarken i väster regleras en yta för parkering. Ytan får inte hårdgöras och
ingår som en del i dagvattenhanteringen för området. I denna del regleras även yta inom
parkmarken för fördröjningsdamm.
Detaljplanen reglerar även del av Dåvedshultsvägens sträckning, infarter till området
samt ytor där gång- och cykelvägar ska kunna anordnas.

Nollalternativet innebär att ingen planändring görs. Nuvarande markanvändning kommer att fortgå utifrån gällande planer. Konsekvensen av detta är att kommunen ej kan
tillhandahålla mark till nya verksamheter, vilket bedöms vara negativt för samhällsutvecklingen i Kosta.
Nollalternativet bedöms medföra negativa konsekvenser för Kostas utveckling.

I följande kapitel beskrivs detaljplaneförslagets konsekvenser. Konsekvenserna utgår
från att maximal byggrätt i föreliggande detaljplan utnyttjas. Där negativa konsekvenser
bedöms uppstå föreslås, där så är möjligt, åtgärder för att eliminera eller mildra konsekvenserna.
Syftet med planläggningen är att tillskapa ett möjligt expansionsområde för hotell och
outlet eller motsvarande. I dagsläget är inte utformningen helt klarlagd men kommunen
som markägare vill ha en planberedskap. Planen görs relativt exibel då ingen exploatör
nns i dagsläget och av naturliga skäl inte möjligt att göra mer detaljerade studier av
miljökonsekvenserna. Vissa verksamheter som kan komma att etablera sig på platsen och
är mer störande för omgivningen än i normalfallet är dock prövningspliktiga enligt miljöbalkens 9:e kapitel. Antingen krävs tillstånd eller anmälan. En mer detaljerad bedömning
av miljöpåverkan sker vid en sådan prövning. Miljökonsekvensbeskrivning för respektive verksamhet kan krävas vid prövningen i varje enskilt fall. I samband med tillståndet
kommer villkor avseende exempelvis buller, utsläpp etc. att ställas på verksamheten. Ett
kontrollprogram kommer i dessa fall att upprättas för att årligen följa upp hur verksamheten svarar mot angivna villkor.

Detaljplaneområdet utgörs av be ntlig hotellverksamhet i öster. Till hotellet nns parkeringsytor och utomhuspool/spa. Hotellets byggnader ligger i souteräng mot väster och är
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1-3 våningar. Resterande yta är en grässlänt som sluttar mot nordväst och väg 28. På ytan
nns ett fåtal större träd. Inom området nns ett äldre bostadshus som används som café
och ett större lagertält.
Inga bostadsfastigheter ligger inom planområdet. Närmaste bostadsfastigheter ligger i
direkt andslutning till plangränsen i söder. Här nns även en skola.
Längs Dåvedshultsvägen i norr, nns en gång- och cykelväg samt nyare trädplantering.

Landskapsbild är inte med i den ämnesvisa avgränsning som har utförts för MKB:n. En
bedömning av planförslagets påverkan på området är ändå utförd, då aspekten bedöms
påverkas av planerad exploatering.
Föreslagen detaljplan kommer att komplettera be ntlig verksamhet för hotellverksamhet med möjlighet till expansion mot väster. Detta innebär att det öppna landskapet som
idag är en obebyggd gräsbevuxen yta, ersätts med byggnader i 1-4 våningar. Detta innebär att de rumsliga gränserna kommer att för yttas närmare Dåvedshultsvägen. Vyerna
kommer att förändras och byggnader bli det dominanta i området.
Då terrängen sluttar mot nordväst, innebär det att schaktning av massor till en passande
marknivå kommer att utföras. I detaljplanen regleras inte detta närmare utan terrängen
begränsar byggnadernas placering och utformning då tillgänglighet, infarter och kommunikationer i området ändå måste lösas via be ntlig väg i norr.
Föreslagen markanvändning medför att exploateringen av området kommer att öka.
Dock föreslås gröna zoner runt området att regleras som parkmnark. Syftet med dessa är
att utgöra någon form av skyddszon mot be ntlig närliggande bebyggelse och väg.
Sammantaget bedöms negativa konsekvenser för landskapsbilden att uppstå. Området
kommer att förändras genom att de obebyggda gräsytorna tas i anspråk för stora verksamhetsytor. Dock begränsas de negativa konsekvenserna något av att ytor sparas som
parkmark , samt då stora delar direkt intill planområdet redan är ianspråktagen för liknade
verksamheter. Efter att full byggrätt är utnyttjad i föreliggande detaljplan, kommer
planområdet få en mer dominat roll i landskapet men vara en del av Kostas industriella
utveckling.

Naturen inom planområdet består av gräs och enstaka större träd. Sandig morän är den
helt dominerande jordarten under ett mullaktigt ytskickt. I den centrala och östra delen
förekommer fyllningsmaterial. Området sluttar från öst mot väst och norr.
Något riksintresseområde för naturvård enligt 3 kap MB, Natura 2000 eller naturreservat
berörs inte. Inga områden från ängs- och betesmarksinventeringen berörs. Inte heller
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några nyckelbiotoper nns registrerade i området.
Inom planområdet ingår inga vattendrag, men väster om planområdet på västra sidan av
väg 28 nns vattendrag som innebär att viss del av planområdet omfattas av strandskydd.
Strandskyddet gäller 100 meter runt vattendrag och sjöar.
Inom detaljplaneområdet samt i dess omgivning nns inga kända registrerade skyddsvärda arter.

Den naturmiljö som påverkas av planläggningen är av låg kvalitet och bedöms inte ha
någon större betydelse i ett större sammanhang. Den yta som ej kommer att ges byggrätt
kommer att regleras som parkmark och delvis användas som del av dagvattenhanteringen med svackdike och fördröjningsmagasin, vilka kan tillföra nya biotoper i området. Yta
inom parkmarken som är strandskyddad, på grund av vattendrag på västra sidan av väg
28, kommer att föreslås upphävas då denna är avskild via väg 28. Bestämmelse om detta
införs på plankartan.
Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå.

Hela planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljö, Kosta (G32) samt område medtaget i kulturminnesvårdsprogrammet. Enligt bedömningen utmärks Kosta av tätortens
sammansatta karaktär av industrilokaler, bostadsområden och en relativt regelbunden
vägstruktur. Samhället bildar därmed en skarp kontrast till det omgivande agrara landskapet med dess värden.
Kosta är ett av landets främsta exempel på tidig glasbruksmiljö och dess utveckling
till dagens industri- och aﬀärssamhälle. Dess sammansatthet och tydliga läsbarhet har
kvali cerat orten till en miljö av riksintresse. Kosta är vår äldsta sammanhållna bruksmiljö
med bevarade byggnader och företeelser från fyra århundraden. Området kännetecknas
av en sammansatt bild där relationen mellan industribyggnader, bostäder och vägstruktur
bildar tydligt läsbara årsringar. Här nns exempelvis hyttbyggnader från tidigt 1900-tal
och från 1970-talet, bruksherrgård, arbetarbostäder från olika tider. En förutsättning för
att Kosta ska bevara sina värden är att samhället behåller och utvecklar sin industriella
identitet med en levande verksamhet. En utvecklad industriell verksamhet och bör emellertid i så liten utsträckning som möjligt gå ut över tidigare årsringar.
Inom området nns en byggnad som idag kallas för ”Våﬀelcafé” , vilken är en förvanskad
arbetarbostad - troligen från mitten av 1800-talet.
Inga kända fasta fornlämningar eller kulturlämningar nns inom planområdet.
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Föreslagen markanvändning bedöms inte medföra några nämnvärda negativa konsekvenser för kulturmiljön. Enligt riksintrsset kännetecknas området av en sammansatt bild där
relationen mellan industribyggnader, bostäder och vägstruktur bildar tydligt läsbara årsringar, allt från tidigt 1900-tal till 1970-talet. För att Kosta skall kunna bevara sina värden är
det viktigt att det sker en utveckling, med levande verksamheter inom området. Detta har
delvis redan skett genom en byggnation i början av 2000-talet med Outlet, hotell och konferenscenter. Byggnaderna har formgivits för att smälta in i bruksmiljön genom en medveten placering och materialval. Bland annat har outletbyggnaden utförts med faluröda
fasader som anknyter till den småländska trätraditionen. Då syftet med detaljplanen är att
utveckla området med handel, hotell, konferens, mejeri etc bedöms detta vara ett led i att
utveckla Kosta som byggd och föra in nya verksamehter i området, dvs verksamheter som
kännetecknas av 2000-talet. Den nya markanvädningen bedöms inte påverka tidigare
årsringar på ortern, utan komplettera dessa, då den centrala delen utveckalas med hänsyn
till be ntliga byggnader uppförda under 2000-talet. I detaljplanen nns bestämmelser
om att utformning av tillkommande byggnation ska göras med hänsyn till närområdets
karaktär där fokus ska ligga på be ntligt hotell och outletbyggnads uttryck. Syftet med
detaljplanen bedöms därför inte motverka syftet med riksintresset.
Enligt motiveringen i Kulturminnesprogrammet är en utveckling av Kostas industriella
identitet med en levande verksamhet en förutsättning för att samhället skall bevara sina
kulturella värden. Föreslagen markanvändning bedöms medverka och vara ett led i att
målet skall kunna uppnås.
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar. Påträﬀas fornlämningar i
samband med markarbetena skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå.

Planmrådet består i dagsläget av en oexploaterad gräsyta i väster och av verksamheter i
form av hotell i den östra. Området sluttar mot norr och väst. För det östra området nns
infrastruktur för dagvattenhantering medan det västra området har naturlig avrinning
och in ltration. Recipienten är en damm släpper sitt vatten i en bäck som leds genom en
trumma under väg 28 via en bäck till Fagerhultsån/Lesseboån.
Enligt SGU består området av sandig morän. Ur dagvattensynpunkt är det mest intressant att veta markens in ltrationsmöjlighet, vilket av genomsläppskartan bedömts vara
av medelhög genomsläpplighet. Detta innebär att stora delar av planområdet består av
jordarter som kan ge viss förutsättning för in ltration.
En dagvattenutredning har upprättats av WSP Sverige AB, och nns tillgänglig på Lessebo
kommun.
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En utbyggnad av området kommer att innebära att större mängder dagvatten ska
hanteras från ca 127 l/s vilket är den naturliga avrinningen från området idag till ca 610 l/s
efter utbyggnad. Genom att skapa ett fördröjningssystem på 360 m 3, vilket föreslås i
dagvattenutredningen, innebär detta att ingen förändring av tillrinningen från dagens
öde till recipienten, vilket är damm norr om planområdet som sammankopplas med
bäck som leder till Fagerhultsån/Lesseboån.
För att kunna göra en bedömning avseende påverkan av föroreningshalterna på recipienten har beräkningar av föroreningshalter genomförts. Beräkningarna är utförda i datorprogrammet Stormtac. Beräkningen baserar sig på att rening av dagvattnet sker i föreslagna
dagvattenlösningar som diken och fördröjningsdammar. Föroreningsberäkningar har
utförts med en klimatfaktor 1,25 i StormTac 2018 för att uppskatta belastningar från
planområdet före och efter ombyggnad, utan åtgärder. StormTac använder schablonvärden som tilldelas olika markanvändningsytor för att beräkna föroreningsbelastningen från
ytorna. Eftersom schablonvärdena baseras på empiriska data nns osäkerhet i resultaten
beroende på vilken markanvändningsyta som berörs.
Som indata till modellen har kartlagd markanvändning och den ackumulerade årsmedelnederbörden över Kronobergs län enligt SMHI 2018, 700 mm/år använts. I beräkningar har
i första hand ytor med låg osäkerhet använts. Genomsläpplig yta har i modellen angetts
som ”grus”; denna yta är belagd med högre osäkerhet än övriga ytor.
Om inga reningsåtgärder vidtas kommer föroreningsbelastningen öka för alla föroreningar till följd av den ökade andelen tra kerade och hårdgjorda ytor i området. Miljökvalitetsnormen kan därför inte uppnås om inga reningsåtgärder vidtas. Enligt riktvärden uppfylls
alla krav på föroreningshalter när reningen sker i ett dike. Riktvärdet kan dock vara missvisande, då det föråller sig till koncentrationshalter av föroreningarna. Eftersom andelen
hårdgjorda ytor inom området ökar inom området förringas in ltrationen av dagvatten i
marken., vilket resulterar i högre öden från området. Föroreningarna från området späds
därför ut i högre grad än innan exploateringen. Föroreningshalterna är därigenom mindre.
Vid jämförelse gjord i utredningen blir det tydligt att de faktiska föroreningsmängderna
från området ökar starkt efter exploateringen om ingen rening sker. Detta beror på mer
hårdgjord yta och mindre möjlighet till in ltration.

För att uppnå en fungernade dagvattenhantering i området föreslås att dagvatten från
takytor leds ytligt eller i täta ledningar till ett svackdike som löper längs med västra gränsen av planområdet för att sedan ledas över till utökat dike på norra sidan av Dåvedhultsvägen för att sedan ansluta till den be ntliga dammen. Vidare föreslås att dagvatten från
vägytor och parkeringsytor ansluts till ”raingardens” alternativt svack/krossdiken. I dessa
anläggningar kan dagvattnet renas och in ltreras lokalt och delvis fördröjas.
För att kunna fördröja dagvatten som uppkommer vid ett 10 års regn från hela området
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krävs en fördröjningsvolym på ca 360 m3, vilket kan lösas inom och utanför planområdet.
Dagvattnet kommer sedan att ha en spädande eﬀekt på det vatten som kommer till diket
norr om dammen som kommer från glasbruksdeponin.
Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå.

I området, där byggnader skissats fram, har det enligt ygbilder förekommit en eller era
byggnader som nu är rivna. Det har också förekommit masshantering i samband med
byggnationer inom närområdet. Enligt uppgifter förekommer dessutom området med
mycket höga föroreningshalter från glasindustrin i närheten. Under de senaste åren har
ett ertal undersökningar utförts där halter över MKM påträﬀats gällande bly, arsenik,
kvicksilver och zink. Vidare har halter överskridande KM påträﬀats gällande barium, kadmium och PAH.

Resultatet av de olika undersökningarna i området visar på en spridd föroreningssituation
i området som är svår att ringa in. Därför måste mer noggranna undersökningar ske innan
eventuell explaotering sker där de massor som överskrider MKM ska saneras. Innan markarbeten utförs ska därför en saneringsplan med tillhörande undersökningar tas fram för
att säkerställa att eventuella föroreningar avhjälps innan marken hårdgörs eller bebyggs.
Saneringsplanen ska innan ingrepp godkännas av tillsynsmyndighet.
Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå.

Vid intensiv nederbörd riskerar dagvattensystem att drabbas av översvämningar. Detta till
följd av att kapaciteten i dagvattensystemet överskrids.
Dammar och diken har undvikits att placeras i direkt anslutning till recipienten för att
minska riskerna för översvämningspåverkan. Höjdsättningen av planområdet är ur dagvattensynpunkt god på grund av topogra n vilket säkerhetsställer att byggnaderna/kvartersmarken skyddas mot skador från översvämning.
Gator bör ligga lägre än byggnadernas lägst belägna delar. Detta för att säkerhetsställa
att dagvattnet kan rinna av ytledes vid extrema regn. Vidare har parkeringsyta reglerats
att inte hårdgöras. Dessa kan även läggas något lägre än omgivande mark för att fungera
som tillfälliga fördröjningsytor vid kraftigt regn.
Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå.
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Planområdet är inte avsatt i översiktsplanen som rekreationsområde, och innehar inte
heller några speciella värden ur rekrationssynpunkt. Inget riksintresseområde för friluftsliv
enligt 3 kap miljöbalken berörs. Detta hindrar dock inte att området nyttjas som rekreationsområde för allmänheten. Då de rekreativa värdena bedöms som begränsade och
då det nns andra områden i planområdets närhet, bedöms inte detaljplaneförslaget
medföra några nämnvärda negativa konsekvenser.

I planområdets västra del passerar väg , till vilken Dåvedshultsvägen ansluter i en
trevägskorsning med en separat avfartsramp för tra k från söder. På den aktuella sträckan
har  en tra kmätning gjort direkt norr om anslutning och en ca  km söder om anslutningen. Vid den norra mätpunkten uppgår ÅDT till  fordon/dygn och vid den södra till
 fordon/dygn. En tra kmätning har även genomförts på den separata avfartsrampen
som nns från väg  till planområdet. Tra kmängden på den mättes  till ÅDT 
fordon/dygn. Tra ken som svänger från/till väg  i anslutningspunkten bedöms vara
likvärdig. Av hänsyn till det uppmätta värdet på avfartsrampen bedöms ÅDT för tra ken
som svänger till/från anslutning söderifrån vara ca  fordon/dygn. Detta skulle innebära att ÅDT för tra k som svänger till/från anslutning norrifrån skulle vara ca  fordon/
dygn vilket bedöms vara rimligt. Detta ger ett sammanlagt ÅDT för Dåvedshultsvägen vid
anslutningen till väg  på ca  fordon/dygn.
Planområdet och dess kringliggande områdens inriktning mot handel och turistverksamhet gör att tra ken bedöms vara större under helger och sommaren då besökstalen är
högre. Tra kmätningarna på väg  visar även på att tra ken varierar över året med en
avsevärt högre tra kmängd under sommaren. De dagar då tra ken är som mest intensiv
bedöms tra ken kunna uppgå till ca  gånger ÅDT. Det skulle innebära en tra k på ca
- fordon/dygn i Dåvedshultsvägens anslutning mot väg .
Inom hela handelsområdet nns idag drygt  p-platser. Enligt dåvarande Vägverkets
publikation ”Lokalisering av extern handel – vägledning för beskrivning av eﬀekter på
tra k och miljö, ” kan varje p-plats vid handelsetableringar förväntas omsättas -
gånger per dygn. Eftersom det aktuella området har karaktären av kombinerat turistmål
och handelsetablering med relativt långa besökstider kan omsättningen förväntas ligga i
det nedre spannet. En omsättning på  gånger per dygn skulle innebära att parkeringsytorna generar ca  fordon/dygn de dagar då parkeringarna är fullt belagda. (Ett fordon
alstrar minst två fordonsrörelser vid ett besök, när den kör till en P-plats och därefter kör
därifrån.) Eftersom drygt hälften av parkeringsplatserna är belägna i områdets sydöstra
del bedöms en betydande del av tra ken till/från dessa färdas via Stora vägen genom
Kosta.
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Sammantaget bedöms den nuvarande tra ken på Dåvedshultsvägen, vilken är den mest
tra kbelastade gatan i området, variera kraftigt över året. ÅDT beräknas till ca  fordon/
dygn men tra kintensiva dagar bedöms tra ken kunna uppgå till ca   fordon/dygn.
Längs Dåvedshultsvägen nns separat gc-väg.
Väg  är av riksintresse för regional och interregional tra k mellan Karlskrona och Småländska höglandet.

De inom planområdet tillkommande verksamheterna med ytterligare handelsetableringar, utökad hotellverksamhet och eventuell am teater kan förväntas generera en ökande
tra k till området. En stor andel av besökarna till den nya handelsetableringen kan dock
antas vara personer som redan besöker de be ntliga handelsetableringarna, vilket skulle
göra att antalet tillkommande fordonsrörelser kan bli relativt lågt. När det gäller hotellverksamheten bedöms denna till stor del besökas av gäster som även besöker övriga
verksamheter inom området, här bedöms även omsättningen på varje enskild parkeringsplats vara lägre. I de framtagna illustrationsplanerna för planområdet föreslås endast en
mindre del tillkommande parkering, ca 80 platser. Detta skulle med samma bedömning av
omsättning på p-platser som för de nuvarande platserna innebära en tillkommande tra k
på ca 500 fordon/dygn.
I samband med evenemang kan tra ktillströmningen komma att öka med ytterligare 500800 fordon/dygn. Detta gör att en dag med höga besökstal till handelsetableringarna i
kombination med ett evenemang på den eventuellt tillkommande teatern kan tra ken på
Dåvedshultsvägen vid dess anslutning till väg 28 komma att uppgå till 3000-3500 fordon/
dygn. Den genomsnittliga tra kmängden bedöms dock även i framtiden vara relativt låg,
700-1000 fordon/dygn. Vid Dåvedshultsvägens anslutning till Stora vägen, bedöms tra kmängden vara avsevärt lägre (ca 50 %) eftersom en stor andel av tra ken har sin målpunkt
på parkeringarna i områdets västra del.
Tra ken på Stora vägen i planområdets östra del bedöms endast påverkas marginellt då
den tillkommande tra ken huvudsakligen bedöms ansluta från väg 28.
För att ansluta planområdet söder om Herrgårdsvägen föreslås en ny anslutning byggas
i höjd med be ntlig anslutning till parkeringsplatsen norr om Dåvedshultsvägen. Beräkningar har därför gjort av kapaciteten i en fyrvägskorsning där Dåvedshultsvägen är
genomgående och de båda anslutningarna har väjningsplikt. En beräkning av korsningen har gjorts utifrån beräknat ÅDT för de anslutande gatorna. Tra ken i maxtimmen har
antagits till 10 % av ÅDT i nedanstående beräkning med jämn riktningsfördelning. Enligt
VGU bör belastningsgraden understiga 0,6.
Gc-vägen som följer Dåvedshultsvägen kommer att korsas av infarter till planområdet.
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De genomförda kapacitetsberäkningarna visar på att kapaciteten i en framtida korsningspunkt kommer att vara god. Vid tillfällen där samtliga parkeringsplatser i området ska
tömmas under en kortare tid, exempelvis vid ett evenemangs avslutning, kan köer
komma att uppstå vid utfarterna från parkeringarna och då främst parkeringsplatsen
söder om Dåvedshultsvägen. Korsningen kommer även att påverkas av korsningen där
Dåvedshultsvägen ansluter till väg 28. Vid en samlad tömning av parkeringsplatserna
kommer det uppstå kö på Dåvedshultsvägen, vid dess anslutning till väg 28, vilken
kommer sträcka sig igenom korsningen där parkeringarna ansluter. Detta bedöms dock
endast uppkomma vid enstaka tillfällen och under kortare perioder, varför detta bör anses
vara acceptabelt. Inga åtgärder i infrastrukturen föreslås därför behövas förutom ny infart
till planområdet.
För att inte korsningar med gc-väg och infarter ska bli kon iktpunkter är det viktigt att
dessa utformas så korsning sker på de oskyddade tra kanternas villkor.
Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå.

Det aktuella planområdet innehåller en exploatering av hotell, vilket innebär ett tillfälligt
boende. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer gäller för tillfälliga boenden samma riktvärden
för inomhusnivåerna som för övrig bostadsbebyggelse. Bullernivåerna vid fasad kan dock
tillåtas vara högre än riktlinjerna för bostadsbebyggelse.
Följande riktvärden för tra kbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av
tra kinfrastruktur:
30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
60 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
För maximalnivån inomhus nattetid gäller att riktvärdet får överskridas högst 5 gånger per
natt under perioden kl. 22-06. För maximalnivån utomhus vid uteplats gäller att riktvärdet
får överskridas högst 5 gånger per timme dagtid.
Riktvärden för industribuller kan också vara relevanta i samband med planerad verksamhet inom området

En bullerberäkning har gjorts för hotellet utifrån den utformning som redovisas på de
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framtagna illustrationsplanerna. Beräkningar (utifrån en bedömd ÅDT vid horisontåret
2040 på 700-1000 fordon med en topp på 2000 fordon) visar att de ekvivalenta utomhusvärdena från tra ken på Dåvedshultsvägen, i planområdets norra kant, underskrider 60
dBA vid den mest bullerutsatta delen av hotellet även de mesta tra kintensiva dagarna.
Den tunga tra ken på Dåvedshultsvägen bedöms vara mer jämn och inte lika varierande
över året även om en viss ökad busstra k kan antas förekomma under tra kintensiva dagar. Detta gör att andelen tung tra k bedöms bli relativt liten vid de tillfällen då tra ken
är som intensivast och särskilt nattetid bedöms den tunga tra ken vara ringa. Bullerberäkningarna visar att riktvärdet för maxnivån på 70 dBA underskrids. Även vid en fördubbling av tra ken på Dåvedhultsvägen skulle riktvärdena underskridas vid en byggnadsplacering med närmaste fasad ca 25 meter från vägmitt. Inomhusvärdena beräknas också
understiga riktvärdet.
Skulle hotellverksamhet komma att etableras längre västerut inom planområdet skulle
denna komma att påverkas av buller även från väg 28. Planen tillåter bebyggelse på
ett avstånd från vägmitt på väg 28 av ca 40 m. Beräkningar visar på att det ekvivalenta
utomhusvärdet är 60 dBA på det aktuella avståndet med beräknad ÅDT för år 2040 (väg
28, 2 250 fordon/dygn och Dåvedshultsvägen, 1 000 fordon/dygn). Vid tra ktoppar år
2040 (väg 28, 4 400 fordon/dygn och Dåvedshultsvägen, 3 500 fordon/dygn) beräknas
det ekvivalenta utomhusvärdet till 63 dBA på ett avstånd av 40 m från vägmitt på väg 28.
Gränsvärdet på 60 dBA underskrids vid tra ktoppar på ett avstånd av 80 m från vägmitt
på väg 28. Detta avstånd behöver beaktas vid en eventuell hotelletablering i planområdets västra del
Vid etablering måste verksamhetens art och bullernivåer utredas före etablering för att
korrekta bullerminskande åtgärder skall kunna vidtas. Villkor avseende olika faktorer
kommer att ställas på verksamheten i samband med att tillstånd erhålls. Villkoren kan
gälla buller, utsläpp till luft etc. Åtgärden hänskjuts till ansökan för respektive verksamhet.
Planförslaget bedöms inte medföra några nämnvärda negativa konsekvenser.

När planområdet är fullt utbyggt bör kommunen följa upp eventuella klagomål från
boende som kan vara berörda av exploateringen inom planområdet.

Planområdet avgränsas i väster av väg 28, i norr av Dåvedshultsvägen, i öster av Stora
Vägen och i söder av be ntligt bostadsområde. Avstånden mellan väg 28, där genomfartstra k förekommer, och planerad bebyggelse är som kortast ca 37 meter. Avstånd
från väg 28:s avfart mot planområdet till planerad bebyggelse är ca 25 meter. På fastigheten norr om planområdet är nyligen ett detaljplanearbete avslutat som medför att en
ny tankstation kan uppföras. Avståndet mellan planerad tankstation och ny bebyggelse
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inom aktuellt detaljplaneområde uppgår till ca 100 meter.
Inga bostadsfastigheter ligger inom planområdet. Närmaste bostadshus ligger på ett
avstånd av ca 10 m söder om planområdet.

Väster om planområdet löper väg 28. Vägen är utpekad som primär transportled för farligt
gods. ÅDT (Årsmedeldygnstra ken) på vägavsnittet i höjd med planområdet uppgick vid
en mätning år 2015 till ca 1060 fordon per dygn, varav 200 fordon utgjordes av tung tra k.
Enligt Tra kverkets uppräkningstal förväntas lastbilstra ken i Kronobergs län öka med
kvoten 1,16 mellan år 2014 och horisontåret 2040. Motsvarande kvot för personbilstra ken uppgår till 1,30. Med dessa tra kuppräkningstal bedöms ÅDT uppgå till 1650 fordon
per dygn år 2040. Av dessa fordon bedöms 270 utgöras av tung tra k, vilket innebär att
tung tra k utgör ca 16 % av den totala tra ken.Det nns inga prognoser avseende antal
farligt gods-transporter eller fördelningar av farligt gods för väg 28 vid horisontår 2040.
Eftersom vägen utgör en primär transportled för farligt gods, där genomfartstra k förekommer, görs ett antagande att nationellt statistiskt underlag kan tillämpas vid fortsatta
beräkningar. Detta tillämpas för andelen farligt gods av total tung tra k, samt andelar av
olika farligt gods-klasser. På avfartsvägen mot planområdet förekommer farligt godstransporter i form av drivmedelsleveranser till planerad tankstation. Omfattningen av
dessa transporter bedöms vara relativt liten.

Inom fastigheten norr om aktuellt planområde nns ambitionen att uppföra en ny tankstation. Tankstationen planeras utformas som en så kallad containerstation, där cisterner,
påfyllning, elrum och mätarskåp utgörs av en gemensam ovanmarksförlagd enhet. Inom
tankstationen kommer bensin 95 och diesel saluföras. Försäljningsvolym bedöms uppgå
till ca 1 miljon liter per år och antalet drivmedelsleveranser förväntas uppgå till ca 50 per
år. Påfyllnings- och tankplats planeras förses med spillplattor anslutna till oljeavskiljare.
Omgärdande ytor utförs asfalterade. Området där stationen planeras är plant. Risker som
kan uppkomma är främst vid leverans av drivmedel.

För verksamheter som hanterar ämnen eller utför processer som kräver tillstånd hos
myndigheter krävs ofta att separat riskutredning genomförs för att klarlägga om riskerna
som genereras är acceptabla. Som vägledning kan även de allmänna råd som anges i
Boverkets rapport ”Bättre plats för arbete” användas om skyddsavstånd för olika
verksamhetstyper.

Hänsyn till riskerna bedöms ha tagits vid utformningen av detaljplaneförslaget där
avstånd till tankstation och väg 28 tagits under beaktande.
Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå.
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Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel som infördes med Miljöbalken år 1999. Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet för mark,
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geogra skt område och beskrivs närmare i
miljöbalkens femte kapitel. Miljökvalitetsnormerna infördes för att komma till rätta med
miljöpåverkan från diﬀusa utsläppskällor som till exempel tra k och jordbruk. Miljökvalitetsnormerna gäller dock även när påverkan kommer från enstaka källor. För närvarande
nns miljökvalitetsnormer för:
•
•
•
•

Luftkvalitet (utomhusluft) omfattande kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bensen,
kolmonoxid, bly, partiklar och ozon.
Fisk- och musselvatten
Buller
Vattenförekomster

Miljökvalitetsnormer för sk- och musselvatten berörs inte av planerat projekt.
(Källa:www.vattenkartan.se). Planområdet omfattas inte heller av miljökvalitetsnormerna
för buller, då andelen invånare är för få. Enligt miljökvalitetsnormen omfattas endast kommuner med er än 100 000 invånare (www.naturvardsverket.se). Det innebär dock inte att
man i mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) inte skall sträva efter
att begränsa buller. Buller i dessa kommuner styrs bland annat av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och reglerna om egenkontroll, tillsyn och prövning. Regler om att
begränsa buller nns också i annan lagstiftning.

Idag gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft för kvävedioxid, kväveoxid, kolmonoxid,
svaveldioxid, bly och partiklar enligt förordning SFS 2001:527. Dessutom trädde en miljökvalitetsnorm för ozon i kraft den 31 december år 2009.
På den aktuella platsen nns inga mätningar gjorda på luftkvaliteten, men de ämnen som
mest bidrar till försämrad luftkvalitet i tätorter är kvävedioxid och partiklar (PM10) som
skapas av fordonstra ken. (Som jämförelse kan nämnas att mätningar gjordes i Lessebo
samhälle 2012 och 2014 där halterna understeg riktvärdena.)
Dagens fordonstra k (ÅVDT) på väg 28 uppgick (2015) till ca 1600 fordon/dygn. En
utgångspunkt vid bedömning av luftföroreningar orsakade av tra ken krävs det en ÅDT
på cirka 30 000 fordon, samt ett slutet gaturum för att det ska vara aktuellt att göra en närmare värdering av luftkvaliten. I dagsläget nns inga kända områden i Lessebo kommun
där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Ingen risk bedöms föreligga för att
miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i planområdet. Detta på grund av att
området är välventilerat och att tra kökningen inte bedöms uppgå till sådana mängder
att risk för överskridande föreligger.
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Planområdet belastar, via några mindre vattendrag, vattenförekomsten Fagerhultsån/Lesseboån vilken har följande miljökvalitetsnorm för vatten enligt VISS:

Enligt VISS statusklassning 2017 uppnår recipienten ej god kemisk status till följd av att
halten av bly överstiger gränsvärdet. Bly och blyföreningar används främst inom industrin
och sprids från tra kerade vägar via luft och avrinning. Tungmetallen och dess föreningar
är hälso- och miljöfarliga. Kvalitetskraven är att uppnå god kemisk status till år 2021.
Utöver halten för bly överstiger halterna av kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE)
gränsvärdena i sk. I Sverige är produkter som innehåller kvicksilver förbjudna på grund
av tungmetallen miljö- och hälsofarliga egenskaper. Historiska användningen av kvicksilver har bidragit till förekomsten av tungmetallen i svenska sjöar och vattendrag. PBDE
har inom EU förbjudits på grund av ämnets skadliga inverkan på foster och miljö. Tidigare
användes PBDE som brandskyddsmedel. Kvicksilver och PBDE är undantagna i form av
mindre stränga krav och det anses sakna tekniska åtgärder för dessa föroreningar. Krav
ställs istället på att halten av kvicksilver och PBDE inte får öka.
Recipientens ekologiska status är otillfredsställande på grund av dålig hydromorfologisk
status och otillfredsställande konnektivitet. Kravet är att uppnå god ekologisk status år
2021. Då planområdets exploatering inte medför ändringar som avser recipientens morfologi eller konnektivitet anses det att detaljplanen inte har någon påverkan på recipientens
ekologiska status. Recipienten är dessutom försurad.
Beräkningar av föroreningar från planområdet utförda i dagvattenutredningen visar
följande:
Om inga reningsåtgärder vidtas kommer föroreningsbelastningen öka för alla föroreningar till följd av den ökade andelen tra kerade och hårdgjorda ytor i området. Miljökvalitetsnormen kan därför inte uppnås om inga reningsåtgärder vidtas. Enligt riktvärden uppfylls
alla krav på föroreningshalter när reningen sker i ett dike. Riktvärdet kan dock vara missvisande, då det föråller sig till koncentrationshalter av föroreningarna. Eftersom andelen
hårdgjorda ytor inom området ökar inom området förringas in ltrationen av dagvatten i
marken, vilket resulterar i högre öden från området. Föroreningarna från området späds
därför ut i högre grad än innan exploateringen. Föroreningshalterna är därigenom mindre.
Vid jämförelse gjord i utredningen blir det tydligt att de faktiska föroreningsmängderna
från området ökar starkt efter exploateringen om ingen rening sker. Detta beror på mer
hårdgjord yta och mindre möjlighet till in ltration.
Andelen hårdgjorda ytor inom området är för hög för att dagvatten ska kunna in ltreras.
Istället skulle raingardens och svackdiken i anslutning till de mest förorenade ytorna, tra kerade asfaltvägar och i andra hand hustak, bidra till en högre reningseﬀekt.
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Sveriges riksdag har antagit sexton miljökvalitetsmål som tar sikte på hur vi till år 2020
kan uppnå en god miljö att överlämna till kommande generationer (år 2050 då det gäller
klimatmålet). Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och
kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen syftar till att
främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden och naturmiljön, ta till vara
kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga, trygga en god hushållning med naturresurserna. Följande nationella miljömålkvalitetsmål har bedömts beröras av detaljplaneförslaget:
Nationellt miljömål

Miljömålens relevans för
detaljplanen

Begränsad klimatpåverkan

Liten

Frisk luft

Ingen

Bara naturlig försurning

Ingen

Giftfri miljö

Liten

Säker strålmiljö

Ingen

Ingen övergödning

Ingen

Levande sjöar och vattendrag

Liten

Grundvatten av god kvalitet

Liten

Myllrande våtmarker

Liten

Levande skogar

Ingen

God bebyggd miljö

Liten

Ett rikare växt- och djurliv

Liten

De nationella miljökvalitetsmålen och dess relevans för detaljplanen.

De nitioner och preciseringar av de sexton nationella miljökvalitetsmålen nns på
Miljömålsportalen (www.miljomal.se).

Detaljplanen bedöms påverka målet negativt då utsläpp av växthusgaserna koldioxid och
kväveoxider sker dels under genomförandet av detaljplanens intentioner i samband med
byggnation och anläggningsarbeten, och dels i framtiden då mängden tra k i området
förväntas öka till följd av byggnationen inom planområdet. Ökad frekvens av transportrörelser till och från området kommer att medföra högre koldioxidutsläpp från transportsektorn vilket motverkar måluppfyllelse.

Se resonemang under kap 9.1Begränsad klimatpåverkan samt 8.2 Miljökvalitetsnormer för
luft.
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Planområdets dagvattenhantering kommer i huvudsak ske genom fördröjningsdammar
och svackdiken. Systemet kommer att fungara som både fördröjande och renande innan
vattnet når recipienten Fagerhultsån/Lesseboån.
Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå då naturvärdena i området är låga . Konsekvensen på recipienten bedöms som låg. Fördröjning och rening kommer fortsatt att ske
men istället genom anlagda dammar, diken och svackdiken.
Beräkningar av föroreningar från planområdet visar följande:
Om inga reningsåtgärder vidtas kommer föroreningsbelastningen öka för alla föroreningar till följd av den ökade andelen tra kerade och hårdgjorda ytor i området. Miljökvalitetsnormen kan därför inte uppnås om inga reningsåtgärder vidtas. Enligt riktvärden uppfylls
alla krav på föroreningshalter när reningen sker i ett dike. Riktvärdet kan dock vara missvisande, då det föråller sig till koncentrationshalter av föroreningarna. Eftersom andelen
hårdgjorda ytor inom området ökar inom området förringas in ltrationen av dagvatten i
marken, vilket resulterar i högre öden från området. Föroreningarna från området späds
därför ut i högre grad än innan exploateringen. Föroreningshalterna är därigenom mindre.
Vid jämförelse gjord i utredningen blir det tydligt att de faktiska föroreningsmängderna
från området ökar starkt efter exploateringen om ingen rening sker. Detta beror på mer
hårdgjord yta och mindre möjlighet till in ltration.
Planförslaget bedöms inte motverka miljömålet om dagvattensystemet utformas enligt
upprättad dagvattenutredning.

Se bedömning under kap. 8.3 ”Levande sjöar och vattendrag”.

Inga bostadsfastigheter ligger inom planområdet. Närmaste bostadshus ligger på ett
avstånd av ca 10 meter söder om planområdet. Inga bostäder föreslås inom detaljplaneområdet. Avståndet till detaljplaneområdet är litet men verksamheternas art bedöms vara
av sådan art att bostäderna inte påverkas av buller, luftföroreningar etc. I samband med
att området bebyggs får tillståndsmyndigheten se till att alla störningskällor tas med i
verksamheternas tillstånd. Planförslaget bedöms inte motverka måluppfyllelsen.

Den planerade detaljplanen innebär vidare att en gräsbevuxen yta utan särskilda värden
tas i anspråk för bebyggelse. Se ytterligare information i kapitel 7.2.2 Konsekvenser och
åtgärder gällande naturmiljö. Totalt sett bedöms de negativa konsekvenserna som ringa,
och planförslaget bedöms därför inte motverka måluppfyllelsen.
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Den föreslagna detaljplanen med en utveckling av Kosta är av stort intresse för att kunna
bibehålla Kosta som ett levande samhälle och skapa sysselsättning i kommunen. Utvecklingen skapar dock mer transporter och biltra k i området. Detta bedöms dock inte
motverka till att både nationella och regionala miljömål kan innehållas. Totalt sett bedöms
planförslaget medverka till att miljömålen uppfylls.

I Kosta har det länge funnits en önskan att utveckla be ntliga verksamheter och komplettera med er användningar. Bland annat har det under de senaste åren diskuterats
möjligheten för bryggeri, mejeri och konferenslokaler. Dessvärre har det inte varit möjligt
att expandera inom be ntliga planer, då dessa är fullt utbyggda. Aktuell detaljplan omfattar ytan väster om Kost hotell som idag är en outnyttjad resurs i samhället.
Detaljplaneförslaget omfattar ca 3,7 hektar och den föreslagna exploateringen är av
både kommunalt och regionalt intresse. Verksamhetsområdet utgör en viktig del i Kostas
utveckling och därmed också för Lessebo kommun. Genom att planlägga det aktuella
området för verksamheter, skapar man inte bara nya arbetstillfällen inom kommunen,
utan kommunen har möjlighet att tillhandahålla mark med bra läge i samhället med bra
ijnfrastrukturellt läge. Detta gör orten attraktiv för många företag. Detaljplanen bidrar
även till ökade skatteintäkter, vilket bedöms medföra stora postiviva konsekvenser för
samhällsutvecklingen samt för den kommunala ekonomin.
Nollalternativet innebär att ingen planändring görs. Nuvarande markanvändning kommer
att fortgå utifrån gällande planer. Gräsytan i den västra delen av området lämnas obebyggd och konsekvensen av detta är att kommunen ej kan tillhandahålla mark till nya och
be ntliga företag som efterfrågar det.

Under byggtiden handhas miljöfarliga ämnen i viss utsträckning i form av oljor och
bränslen, varför försiktighet bör iakttas. Speciellt vad gäller recipienten för dagvattnet i
norr. Risk kan nnas under byggtiden att föroreningar läcker ut i området med negativa
konsekvenser som följd.

Byggplatsen skall organiseras så att all mark och vegetation utanför arbetsområdet skyddas och inte används till etablering av upplag etc. Under byggtiden skall avvattningen av
arbetsplatsen kontrolleras så att inte förorenat vatten läcker ut i recipient. Inga så kallade
farmartankar eller andra förråd av oljor och drivmedel skall ställas upp inom eller i anslutning till planområdet. Arbetsmaskinerna skall vara försedda med bukplåtar som samlar
upp spill av motorolja, transmissionsolja, hydraulolja och bränsle. Arbetsledningen skall
också besiktiga arbetande maskiner. Protokoll upprättas och hållas tillgängliga för beställaren. I arbetsmaskinernas hydraulsystem skall vegetabilisk olja användas. Naturvårdverkets riktvärden för buller från byggplatser bör ej överskridas.
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Kommunen har bedömt att detaljplanen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan
på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra
resurser. Det innebär att en miljöbedömning ska genomföras och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas enligt 6 kap.11 § miljöbalken. Enligt kommunen bedöms
följande aspekter medföra en betydande miljöpåverkan:
•
•
•
•
•

Kulturmiljö
Tra k och tra ksäkerhet
Buller
Markföroreningar
Dagvatten

Under planarbetets gång har MKB upprättats parallellt med planförslaget, vilket innebär
att åtgärder för att förhindra att negativa konsekvenser uppstår har kunnat arbetats in i
planen. Ett exempel på detta är föreslagna dagvattenåtgärder. Parallellt med detaljplanen
samt MKB har även underliggande utredningar upprättats (se bifogade utredningar) som
underlag för bedömningar i MKB:n. Nedanstående tabell sammanfattar de konsekvenser
som bedöms uppstå av föreslagen planläggning. Bedömningen utgår från de bedömningsgrunder som presenteras i kapitel 1.3 på sid 6 i MKB:n.
Aspekt

Konsekvens nollalternativ

Konsekvens detaljplan

Landskapsbild

Ingen påverkan

Måttliga konsekvenser

Naturmiljö

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Kulturmiljö

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Dagvatten

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Rekreation och friluftsliv

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Tra k och tra ksäkerhet

Ingen påverkan

Måttliga konsekvenser

Buller

Ingen påverkan

ingen påverkan

Risker

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Miljömål

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Miljökvalitetsnormer

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Negativa konsekvenser

Positiva konsekvenser

Samhällsutveckling och
hushållning med naturresurser

Sammanfattningsvis görs bedömningen att ingen betydande miljöpåverkan uppstår.
Positiva konsekvenser uppstår för samhällsutvecklingen. För en del aspekter medför
detaljplanen negativa konsekvenser. Dessa bedöms dock som lokalt negativa och/eller
begränsade, och är inte av digniteten ”betydande”.
Föreliggande detaljplan konkretiserar områdets utvecklingsmöjligheter som har stöd i
kommunens översiktsplan. Andra lokaliseringsalternativ har studerats inom ramen för
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översiktsplanen, men vid en bedömning kan det konstateras att det inte bedöms nnas
några andra lämpligare alternativ till lokalisering av verksamhetsområdet. Placeringen på
annan plats än i anslutning till be ntligt a verksamheter. Satsningen på verksamhetsområdet är av såväl kommunalt som regionalt intresse.
Sammanfattningsvis bedöms projektet medföra positiva konsekvenser totalt sett. De negativa konsekvenserna som uppstår, exempelvis för landskapsbilden, bedöms övervägas
av de positiva eﬀekter som uppstår totalt sett av projektet.

MKB-arbetet har genomförts enligt gällande praxis och lagstiftning. För konsekvensbedömningen har olika typer av checklistor använts. Rumsliga analyser har genomförts med
kartmaterial som grund. I vissa fall har GIS-material analyserats. I de fall då bedömningen
har kunnat baseras på gällande riktvärden eller normer har en sådan jämförelse gjorts.
MKB genomförs utifrån bedömningar om en framtida situation. En stor osäkerhet är hur
samhället utvecklas framöver. Ytterligare en stor osäkerhet som påverkar bedömningar
om risker inom planområdet är att det i dagsläget är oklart vilka verksamheter som väljer
att etablera sig här. Det är alltid osäkert om all information som behövs för en korrekt
bedömning har varit tillgänglig. Bedömningarna i MKB riskerar att bli subjektiva även om
era olika personer har läst dokumentet och haft synpunkter på text och innehåll.

När en detaljplan har genomförts ska den beslutade myndigheten eller kommunen
skaﬀa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt
medför. Detta ska göras för att myndigheten eller kommunen tidigt skall få kännedom om
sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte identi erats så att lämpliga åtgärder för
avhjälpande kan vidtas (6 kap 18 § miljöbalken).
Ur ett mer principiellt perspektiv har uppföljning stor betydelse för att tillgodose syftet
med miljöbedömningen och det långsiktiga målet med hållbar utveckling. De miljökonsekvenser som följer av en plan eller program är svåra att förutse i planprocessen och
arbetet med miljöbedömningen. Uppföljningen visar på skillnader mellan bedömda och
verkliga miljöeﬀekter samt behov av ytterligare åtgärder för att förhindra eller begränsa
betydande konsekvenser. Uppföljningen bidrar på så sätt till kunskapsuppbyggnad och
på sikt bättre och eﬀektivare miljöbedömningar.

För uppföljning av dagvatten bör kommunen upprätta ett kontrollprogram där kontroll av
föroreningshalten samt öden görs. Flöden kan kontrolleras genom ödesrör.
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Enligt miljöbalken återinträder strandskyddsbestämmelser då gällande detaljplan upphör
att gälla och ersätts med en ny. Ett nytt beslut om upphävande av strandskyddet krävs vid
beslut om antagande av detaljplanen. Lessebo kommun avser att upphäva strandskyddet
inom planområdet med motiveringen att området som berörs är avskuret av väg 28 och
är en del i samhällsutveckling i Kosta samhälle.
Inga kända kulturlämningar nns inom planområdet. Påträﬀas fornlämningar i samband
med framtida markarbeten skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Dispens från biotopskyddet kan behöva
sökas för de diken i odlingslandskap som kan komma att påverkas av detaljplaneförslaget.
Det åligger exploatör/verksamhetsutövare att söka de tillstånd som kan krävas för dennas
verksamhet. Inom planområdet kan nedanstående punkter användas som underlag för
detta. Exploatören/verksamhetsutövaren ansvarar för att nödvändiga myndighetskontakter utförs och godkännanden inhämtas, ytterligare tillstånd kan krävas än vad som anges
här.
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verksamheter och åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 9 kap
miljöbalken får inte utföras utan godkännande från rätt instans (A/B/C- verksamheter).
Om förorenad mark påträﬀas ska det omedelbart anmälas till tillsynsmyndigheten
enligt miljöbalken 10 kap 9 §.
Om eventuella okända fornminnen upptäcks inom planområdet ska arbetena, i enlighet med 2 kap 10 Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet kan behöva göras vid förändringar av
diken/dammar i dagvattensytemet.

Miljöbalken och PBL
Länsstyrelsens-, Skogsstyrelsens- och RAÄ:s GIS-databas
www.vattenkartan.se
Lessebo kommuns översiktsplan 2010
www.naturvardsverket.se
Gällande detaljplaner från Lessebo kommun
Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, Skåne utveckling 2007:06, Länsstyrelsen i Skåne län.
Bättre plats för arbete (Allmänna råd 1995:5), Boverket
Hållbar dag- och dränvattenhantering - Råd vi plandering och utförande (publikation
P105), Svenskt Vatten 2011
Förordning om tra kbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216
Buller i planeringen - planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och
spårtra k, Boverkets Allmänna råd 2008:1
Luftkvalitetsförordning 2010:477
ArtDatabanken
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DEFINITION
1 § Definition

Intern kontroll är en process där såväl den politiska ledningen och övrig personal samverka
och som utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:
En god intern kontroll ska tillse att:






Kommunen har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet vilket bland annat
innebär att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalité samt att säkerhetsställa
att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till kommunens mål.
Kommunen har tillförlitlig finansiell rapportering och information om kommunens
verksamheter vilket innebär att nämnder och verksamhetsansvariga ska ha tillgång
till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig
redovisning av kommunens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt övrig
relevant information om kommunens verksamhet och resursanvändning.
Kommunen har efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar samt interna regelverk
samt ingångna avtal med olika parter.

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och
att det sker på ett korrekt och säkert sätt

Kommentar
Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att styrelser och nämnder vid utformningen av
rutiner ska göra en avvägning mellan kostnad för kontroll och nyttan av kontrollen. Vid
bedömning av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan även vikten
av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter.
Målen ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bl.a. att ha kontroll
över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och
följs upp i förhållande till fastställda verksamhetsidé och mål.
Målet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten innebär
att kommunstyrelsen och nämnderna samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till
rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av
verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt övrig relevant information
om verksamheten och dess resursanvändning.
Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. innefattar
lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.

SYFTE
2 § Syfte
Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder/bolagsstyrelser
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de ska med rimlig grad av säkerhet
säkerställa att målen (om ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig
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finansiell rapportering och information samt efterlevnad av lagar m.m.) uppnås, säkra en
effektiv förvaltning samt undvika allvarliga fel.

ORGANISATION AV INTERN KONTROLL
Alla har ansvar
Den eller de som har ett uppdrag har ansvar för att det som bestäms utförs på ett korrekt
sätt. Den interna kontrollen ska ge redskap att klara detta.
3 § Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern
kontroll. Kommunallagen 2017:725, 6 kap 6§, uttrycker att verksamhetsansvaret också
rymmer ansvar för en tillräcklig intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en
organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen samt att denna utvecklas utifrån
kommunens kontrollbehov.

Kommentar
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen ansvar för att leda och samordna förvaltningen
av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga nämnders och bolagens
verksamhet. Denna uppsikt innebär en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar
samt, om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktig om förändringar.
4 § Nämnder/bolagsstyrelse
Nämnderna/bolagsstyrelserna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom
respektive verksamhetsområde också rymmer ansvar för en tillräcklig intern kontroll.
Kommunallagen uttrycker att verksamhetsansvaret också rymmer ansvar för en tillräcklig
intern kontroll. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:
 En organisation upprätts för den interna kontrollen.
 Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.

Kommentar
Nämndernas/bolagsstyrelsernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 2017:725, 6
kap 6§. Det är alltid respektive nämnd/styrelse som har det yttersta ansvaret för att utforma
en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att med utgångspunkt från den övergripande
interna kontrollorganisationen, som fullmäktige har beslutat om, utforma en lokal
organisation anpassad till respektive nämnds organisationsutformning. Vidare måste lokala
regler och anvisningar för den interna kontrollen utformas. Dessa regler och anvisningar ska
dokumenteras och antas i nämnden.
5 § Förvaltningschefen/VD
Inom nämndens/bolagsstyrelsens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen/VD för att
konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll.
Förvaltningschef/VD har ansvaret att samordna och driva arbetet med den interna kontrollen
inom sin organisation. Dessa regler ska antas av respektive nämnd/bolagsstyrelse.
Förvaltningschefen/VD är skyldig att löpande rapporter till nämnd/bolagsstyrelse om hur den
interna kontrollen fungerar
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Kommentar
Förvaltningschef/VD svarar för att all rapportering och rapportuppföljning om en samlad
bedömning om hur den interna kontrollen fungerar sker under januari månad. Allvarligare
brott mot den interna kontrollen rapporteras omedelbart till nämnd/bolagsstyrelse.
6 § Verksamhetsansvariga
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa regler
och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga anställda om reglernas och
anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för att de arbetsmetoder som används
bidrar till en god intern kontroll.
Brist i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till närmaste överordnad.

Kommentar
De verksamhetsansvarigas ansvar för att arbeta i enlighet med regler och anvisningar som
har antagits av nämnden kring den interna kontrollen fastslås här. Alla anställda har en
skyldighet att omedelbart rapportera fel och brister i det interna kontrollsystemet till
närmaste överordnad som i sin tur också är skyldig att rapportera vidare organisationen.
Syftet med detta är att man inom styrelse/förvaltningen/bolaget omgående ska kunna
vidtaga åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har uppmärksammats.
7 § Övriga anställda
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning.
Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till överordnad eller den som
nämnden/styrelsen har utsett.

INTERN KONTROLLBEHOV
8 § Kommunstyrelse/nämndens/bolagsstyrelsens skyldigheter
Kommunstyrelsen och varje nämnd/bolagsstyrelse har en skyldighet att styra och löpande
följa upp det interna kontrollsystemet inom styrelsen/nämndens/bolagens
verksamhetsområde. Kommunstyrelsen och nämnden/bolagsstyrelsen ska som grund för sin
styrning genomföra risk- och väsentlighetsanalys under januari månad i sina respektive
verksamheter. Risk- och väsentlighetsanalys ska göras av kommunstyrelsen,
nämnder/bolagsstyrelser innan beslut fattas om vilka processer som ska ligga till grund för
intern kontroll.

Kommentar
Kommunstyrelsen och nämnden/bolagsstyrelsen ska inom sin organisation tydliggöra
ansvaret för den interna kontrollen och innebörden av denna. Kommunstyrelsen o
nämnden/bolagsstyrelsen ska också planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner
för att stärka den interna kontrollen. Som grund för planering, prioritering och uppföljning av
internkontrollarbetet ska en risk- och väsentlighetsanalys göras.
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För att det interna kontrollsystemet ska kunna fungera och förändras i takt med
verksamhets- och organisationsförändringar, fordras en kontinuerlig uppföljningsprocess.
Detta förutsätter att kommunstyrelsen o nämnden/bolagsstyrelsen själv handhar
uppföljningen eller att nämnden beslutar att någon/några anställda ska biträda
nämnden/styrelsen i detta arbete.
Det kan ibland vara en fördel om någon utanför nämndens organisation biträder med
uppföljningen. Exempelvis kan nämnden/styrelsen efterfråga denna tjänst från
kommunledningsförvaltningen eller personal inom annan nämnd, alternativt externt.
Kommunens revisorer kan också vara en resurs.
9 § Intern kontrollplan
Kommunstyrelsen och nämnd/bolagsstyrelse ska senast under januari månad varje år anta
en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Innan beslut tas ska en risk- och
väsentlighetsanalys göras av kommunstyrelsen o nämnd/bolagsstyrelse för respektive
verksamhet.

Kommentar
Olika granskningsområden bör väljas ut med utgångspunkt från en risk- och
väsentlighetsbedömning. Hur omfattande denna plan ska vara måste diskuteras med
utgångspunkt från den omfattning och volym som styrelsen eller nämndens verksamhet har
och den risk- och väsentlighetsbedömning som har gjorts. Intern kontrollplan ska minst
innehålla:
 Process, huvudprocess eller stödprocess
 Risk
 Beskrivning av risken
 Bedömd sannolikhetspoäng
 Bedömd konsekvenspoäng
 Riskvärde
 Ansvarig
 Ansvarig för genomförandet av kontrollmomenten
10 § Uppföljning av intern kontrollplan
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapportering och
rapportuppföljning ske under januari månad till respektive styrelse/nämnd/bolagsstyrelse.

Kommentar
Rapportering ska ske skriftligt. Genomförd uppföljning rapporteras till
styrelse/nämnd/bolagsstyrelse oavsett utfall. Vid upptäcka brister lämnas också förslag på
åtgärder för att förbättra kontrollen, vem som ansvarar för förbättringen samt när de ska
vara utförda.
11 § Nämndens/styrelsens rapporteringsskyldighet
Kommunstyrelsen får senast i april en uppföljning av samtliga nämnders/bolagsstyrelse
samlade bedömning av nämndernas och bolagens arbete med intern kontroll. Rapporten ska
också vid behov innehålla förslag på förbättringar.

Kommentar
Eftersom kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen är det
viktigt att resultatet av nämndernas/bolagsstyrelsernas uppföljningar av den interna
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kontrollen också rapporteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har sedan att ta med
dessa rapporter i sin bedömning över kommunens totala interna kontrollsystem.
12 § Kommunstyrelsens skyldigheter
Kommunstyrelsen ska, med utgångspunkt från nämndernas/bolagsstyrelsens
uppföljningsrapport utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall
förbättringar behövs, besluta om sådana.

Kommentar
Kommunstyrelsen ska, med utgångspunkt från nämndernas rapportera och den egna
uppföljningen inom styrelsens verksamhetsområde, utvärdera kommunens samlade system
för intern kontroll. Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och
eventuella vidtagna åtgärder. Det är viktigt att denna utvärdering leder till att åtgärder vidtas
till förbättringar av eventuella briser i rutiner och kontrollsystemet.
Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till
kommunstyrelsen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-02-12
§ 40

Dnr 2019/44

Anvisningar för intern kontroll
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
reviderade anvisningar för intern kontroll.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2019-01-29 till
kommunchefen att revidera anvisningar för intern kontroll. De
reviderade anvisningarna ersätter tidigare beslut 2017-04-24 § 31.
Beslutsunderlag
Förslag till anvisningar för intern kontroll 2019-02-06

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

95

ANVISNINGAR FÖR
INTERN KONTROLL
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INLEDNING
BAKGRUND
Kommunallagen fördelar ansvar för uppföljning och kontroll av kommunens verksamheter på
kommunstyrelsen, nämnderna och revisorerna.
Kommunstyrelsen har en särskild ställning bland de kommunala nämnderna eftersom den
förutom att vara en nämnd också skall ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. KL
2017:725 6 kap 1§
Nämnder och styrelser skall göra egna interna kontroller och se till att verksamheten bedrivs
på ett tillfredsställande sätt KL 2017:725, 6 kap 6§.
Fullmäktiges revisorer har skyldighet att pröva den interna kontroll som respektive
nämnd/styrelse ansvarar för. Revisorerna kan inte ansvara för att utföra den interna
kontrollen men de kan fungera som konsulter i frågor som berör intern kontroll KL 2017:725,
12 kap. 1§.

REGLEMENTET
Reglementet för intern kontroll antogs 2012 av fullmäktige och reviderades 2017 och 2019.
Reglementet ska tillämpas dels för kontroll av att lagar, regler, policy och att
ekonomistyrningsprinciper efterlevs enligt givna föreskrifter, dels att uppföljning av samtliga
mål genomförs. Dessutom ingår kontroll av att relevanta organisations- och
rutinbeskrivningar tas fram och att säkerställa att dessa tillämpas. Dessutom ska de fyra
riskkategorierna beaktas.
Reglementets 3 § beskriver kommunstyrelsens roll med övergripande ansvar för att se till att
det finns en god intern kontroll. I detta ligger även ett ansvar för att en organisation kring
intern kontroll upprättas inom kommunen samt att se till att denna utvecklas utifrån
kommunens kontrollbehov.
Reglementets 4 § slår fast att nämnder/bolagsstyrelser har det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområden. Varje nämnd/bolagsstyrelse ska
anta anvisningar för sin interna kontroll. Anvisningarnas uppgift är att definiera begreppet
intern kontroll för nämnd/bolagsstyrelse verksamhetsområde samt tydliggöra
ansvarsfördelningen och rutiner.

SYFTET
Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda
målen uppfylls. Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska ledningen,
nämnderna och personal samverkar. Processen ska vara utformad så att kommunen med
rimlig grad av säkerhet kan göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta.
Risker, det vill säga osäkerhet i kommunens framtida verksamhet och ekonomiska resultat
ska lyftas upp och bedömas. Vid bedömning av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska
faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för kommunens
verksamhet hos olika intressenter.
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Intern kontroll ska uppfattas som en naturlig del i de olika verksamhetsprocesserna. Den
tjänar också som skydd mot oberättigade misstankar för såväl förtroendevalda som
tjänstemän.

En god intern kontroll ska tillse att:






Kommunen har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet vilket bland annat
innebär att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalité samt att säkerhetsställa
att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till kommunens mål.
Kommunen har tillförlitlig finansiell rapportering och information om kommunens
verksamheter vilket innebär att nämnder och verksamhetsansvariga ska ha tillgång
till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig
redovisning av kommunens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt övrig
relevant information om kommunens verksamhet och resursanvändning.
Kommunen har efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar samt interna regelverk
samt ingångna avtal med olika parter.
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RISKANALYS
Lessebo kommun hanterar olika risker och för att hantera dessa ska kommunstyrelse
nämnder/bolagsstyrelse systematiskt arbeta med riskanalyser. Ett systematiskt arbetssätt
med riskanalyser ska öka riskmedvetenheten i kommunens verksamheter.
Kommunstyrelsen och nämnder/bolagsstyrelse ska som grund för sin styrning anta en
riskanalys och därtill ansvara för att årligen utvärdera den. Om nämndens verksamhet eller
andra omständigheter utvecklas så att riskbilden förändras ska en ny riskanalys genomföras.

Riskkategorier
1. Omvärldsrisk
Omvärldsrisker kan utgöras av större händelser som kan påverka nämndens verksamhet och
mål.
2. Verksamhetsrisker
Verksamhetsriskerna är de risker som är kopplade till nämndernas huvudprocesser och mål,
det vill säga vilka risker kan förhindra att nämnden når målen. Det är även viktigt att beakta
de risker som finns att verksamheten inte bedrivs på ett effektivt sätt.
3. Legala risker
Legala risker utgörs av riskerna om nämnden inte följer gällande lagstiftning eller gällande
regler i övrigt. Om nämnden inte efterlever gällande lagar och regler kan det få ekonomiska
konsekvenser eller leda till att förtroendet skadas.
4. Risker i rapportering
Risken för att räkenskaperna inte är rättvisande eller tillförlitliga i övrigt är en
redovisningsrisk, alternativt bortfall av övrig relevant information vilket kan leda till att beslut
fattas på felaktiga grunder.

5
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PROCESSER
HUVUDPROCESSER
Kommunstyrelsen och nämnder/bolagsstyrelse ska identifiera sina huvudprocesser. Exempel
på huvudprocesser kan vara näringslivsfrågor, kris- och beredskapsarbete, verksamhet som
bidrar till individers utveckling och lärande, främja ett rikt kultur- och fritidsliv, utveckla
samhällsbyggandet, ansvara för vård, omsorg och sociala tjänster, värna om miljö och hälsa.

STÖDPROCESSER
Kommunstyrelsen och nämnder/bolagsstyrelsen ska identifiera sina stödprocesser. Exempel
på stödprocesser kan vara hantera ekonomi, hantera ärende och dokument, informera och
kommunicera, leverera IT-Stöd, rekrytera, utveckla och avveckla personal, stödja och
utveckla den demokratiska processen.
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METOD FÖR RISKANALYSEN

1. IDENTIFIERA RISKERNA
Identifiera de händelser/situationer som kan få konsekvenser för verksamheten utifrån
respektive process och riskkategori. Fyll i händelser och skada/påverkan i
kontrollkartläggningen.

2. BEDÖMA RISKERNA
Bedöm sannolikheten för att skada/påverkan inträffar samt konsekvensen om
skada/påverkan inträffar. Sannolikheten ska sedan multipliceras med konsekvensen som ger
ett riskvärde.

Sannolikhet Frågeställning: Hur stor är sannolikheten för att skada/påverkan inträffar?





1
2
3
4

poäng
poäng
poäng
poäng

-

Mycket liten
Liten
Stor
Mycket stor

Kan
Kan
Kan
Kan

hända
hända
hända
hända

med minst 10 års mellanrum
med några års mellanrum
några gånger om året
varje vecka

Exempelvis

Definitionen på ”mycket liten” respektive ”mycket stor” sannolikhet måste ses utifrån
ärendets art. Exempelvis ”kan hända med några års mellanrum” kan likväl vara att
sannolikhet att skada inträffar är mycket stor istället för lite beroende på ärendets art och
omfattning.
Konsekvens Frågeställning: Vad är konsekvensen om skada/påverkan inträffar?





1
2
3
4

poäng
poäng
poäng
poäng

-

Mycket liten
Liten
Stor
Mycket stor

Mindre skada eller påverkan
Begränsad skada eller påverkan
Allvarlig skada eller påverkan
Mycket allvarlig skada eller påverkan

Beslut om åtgärder Om riskvärdet blir 9 poäng eller högre eller om konsekvensen bedöms
som 4:a, ska kontrollmoment alltid anges och i de fall risken redan inträffat vid riskanalysen
skall en aktivitet för att åtgärda risken anges.
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3. INTERN KONTROLLPLAN
Som ett resultat av genomförd riskanalys ska nämnden upprätta en intern kontrollplan och i
planen anges de kontrollmoment och aktiviteter som ska syfta till att upptäcka samt undvika
oavsiktliga eller avsiktliga fel i nämndens verksamheter

Den interna kontrollplanen med tillhörande riskanalys ska innehålla:









Process, huvudprocess eller stödprocess
Risk
Beskrivning av risken
Bedömd sannolikhetspoäng
Bedömd konsekvenspoäng
Riskvärde
Ansvarig
Ansvarig för genomförandet av kontrollmomenten

4. UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL
All rapportering och rapportuppföljning ska ske under januari månad.
Kommunstyrelsen får senast i april en uppföljning av samtliga nämnders och bolags samlade
bedömning av nämndernas och bolagens arbete med intern kontroll. Rapporten ska också
vid behov innehålla förslag på förbättringar.
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2019-02-18

Dnr 2018/192-10
Hid

Tjänsteskrivelse - Val av myndighetsnämnd
för åren 2019-2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja N.N och N.N till ersättare i
myndighetsnämnden.
Ärendebeskrivning
Efter justering av protokoll i december uppmärksammades att
valbarhetshinder föreligger för Rolf Svensson (S) och Helen
Johansson Leek (S), då dessa är revisorer och därmed ej kan väljas
till ledamot eller ersättare i nämnd enligt Kommunallagen 4 kap 5
§. Valbarhet måste gälla vid valtillfället.

Sara Nilsson
Kanslichef Kansliavdelningen
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17 § 139.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-17
§ 139

Dnr 2018/192-10

Val av Myndighetsnämnd för åren 20192022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande i Myndighetsnämnden
för åren 2019-2022:
Ordinarie
1. Anders Johansson, Hovmantorp (S)
2. Jan-Åke Lennartsson, Skruv (C)
3. Jan O Eriksson, Skruv (S)
4. Per-Magnus Pettersson, Hovmantorp (M)
5. Anders Karlsson, Hovmantorp (SD)
Ersättare
1. Helen Johansson-Leek, Kosta (S)
2. Stefan Karlsson, Lessebo (C)
3. Rolf Svensson, Hovmantorp (S)
4. Peter Malmberg, Kosta (M)
5. Bodil Jonsson, Skruv (KD)
Ordförande
Anders Johansson, Hovmantorp (S)
Vice ordförande
Jan-Åke Lennartsson, Skruv (C)
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-03 § 8.

Beslutsexpediering
Myndighetsnämnden
Valda ledamöter

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2019-02-18

Dnr 2018/196-10
Hid

Tjänsteskrivelse -Val av styrelse till AB
Lessebohus
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja N.N till ledamot i styrelsen
för AB Lessebohus.
Ärendebeskrivning
Efter justering av protokoll i december uppmärksammades att
valbarhetshinder föreligger för Rolf Svensson (S), då denne är
revisor och därmed ej kan väljas till ledamot eller ersättare i
nämnd enligt Kommunallagen 4 kap 5 §. Valbarhet måste gälla vid
valtillfället, oavsett när tillträde till uppdraget sker.

Sara Nilsson
Kanslichef Kansliavdelningen
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17 § 143.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-17
§ 143

Dnr 2018/196-10

Val till AB Lessebohus
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande till AB Lessebohus :

Styrelse för AB Lessebohus
För tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast
efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den
ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter nästa val till
kommunfullmäktige
Ordinarie
1. Monica Widnemark, Kosta (S)
2. Anders Jonsäng, Hovmantorp (C)
3. Rolf Svensson, Hovmantorp (S)
4. Peter Löfström, Hovmantorp (M)
5. Ingmar Aronsson, Lessebo (KD)
Suppleanter
1. Kahn Vonsensey, Lessebo (S)
2. Angelica Karlsson, Lessebo (C)
3. Björn Zethraeus, Hovmantorp (V)
4. Ingegärd Widerström, Hovmantorp (M)
5. Thomas Löfgren, Hovmantorp (SD)
Ordförande
Monica Widnemark, Kosta (S)
Vice ordförande
Anders Jonsäng, Hovmantorp (C)

Lekmannarevisor och suppleant i AB Lessebohus
för samma tid som styrelsen
Ordinarie
Örjan Davoust, Hovmantorp (M)
Suppleant
Per-Anders Johansson, Hovmantorp (S)

Ombud vid bolagsstämma med AB Lessebohus
för samma tid som styrelsen
Ordinarie
Göran Borg, Hovmantorp (S)

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-17
Ersättare
Simon Walfridsson, Lessebo (C)
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-03 § 12
Propositionsordning
Styrelse samt ordförande, lekmannarevisor och ombud vid
bolagsstämma har föreslagits av valberedningen och inga ytterligare
förslag finns. Kommunfullmäktige väljer därmed dessa personer
enligt förslag.
Två förslag till vice ordförande i styrelsen föreligger från
valberedningen: Anders Jonsäng (C) och Peter Löfström (M).
Ordförande ställer dessa mot varandra, och omröstning begärs.
Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser val.
Två rösträknare utses: Charlotta Book (S) och Ingegärd Widerström
(M). Samtliga närvarande avger röster.
Omröstning
Antalet avgivna röster är 35. Med 22 röster för Anders Jonsäng och 13
röster för Peter Löfström, väljer fullmäktige Anders Jonsäng till vice
ordförande.

Beslutsexpediering
AB Lessebohus
Valda ledamöter

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-17
§ 144

Dnr 2018/197-10

Val till AB Lessebo Fastigheter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande till AB Lessebo
Fastigheter:

Styrelse för AB Lessebo Fastigheter
För tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast
efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den
ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter nästa val till
kommunfullmäktige
Ordinarie
1. Monica Widnemark, Kosta (S)
2. Anders Jonsäng, Hovmantorp (C)
3. Rolf Svensson, Hovmantorp (S)
4. Peter Löfström, Hovmantorp (M)
5. Ingmar Aronsson, Lessebo (KD)
Suppleanter
1. Kahn Vonsensey, Lessebo (S)
2. Angelica Karlsson, Lessebo (C)
3. Björn Zethraeus, Hovmantorp (V)
4. Ingegärd Widerström, Hovmantorp (M)
5. Thomas Löfgren, Hovmantorp (SD)
Ordförande
Monica Widnemark, Kosta (S)
Vice ordförande
Anders Jonsäng, Hovmantorp (C)

Lekmannarevisor och suppleant i AB Lessebo
Fastigheter
för samma tid som styrelsen
Ordinarie
Örjan Davoust, Hovmantorp (M)
Suppleant
Per-Anders Johansson, Hovmantorp (S)

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-17

Ombud vid bolagsstämma med AB Lessebo
Fastigheter
för samma tid som styrelsen
Ordinarie
Göran Borg, Hovmantorp (S)
Ersättare
Simon Walfridsson, Lessebo (C)
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-03 § 13.
Propositionsordning
Styrelse samt ordförande, lekmannarevisor och ombud vid
bolagsstämma har föreslagits av valberedningen och inga ytterligare
förslag finns. Kommunfullmäktige väljer därmed dessa personer
enligt förslag.
Två förslag till vice ordförande i styrelsen föreligger från
valberedningen: Anders Jonsäng (C) och Peter Löfström (M).
Ordförande ställer dessa mot varandra, och finner att
kommunfullmäktige väljer Anders Jonsäng till vice ordförande.

Beslutsexpediering
AB Lessebo Fastigheter
Valda ledamöter

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2019-02-18

Dnr 2018/198-10
Hid

Tjänsteskrivelse - Val av styrelse till AB
Kyrkebyn 3
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja N.N till ledamot i styrelsen
för AB Kyrkebyn 3.
Ärendebeskrivning
Efter justering av protokoll i december uppmärksammades att
valbarhetshinder föreligger för Rolf Svensson (S), då denne är
revisorer och därmed ej kan väljas till ledamot eller ersättare i
nämnd enligt Kommunallagen 4 kap 5 §. Valbarhet måste gälla vid
valtillfället, oavsett när tillträde till uppdraget sker.

Sara Nilsson
Kanslichef Kansliavdelningen
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17 § 145.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-17
§ 145

Dnr 2018/198-10

Val till AB Kyrkebyn 3
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande till AB Kyrkebyn 3:

Styrelse för AB Kyrkebyn 3
För tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast
efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den
ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter nästa val till
kommunfullmäktige
Ordinarie
1. Monica Widnemark, Kosta (S)
2. Anders Jonsäng, Hovmantorp (C)
3. Rolf Svensson, Hovmantorp (S)
4. Peter Löfström, Hovmantorp (M)
5. Ingmar Aronsson, Lessebo (KD)
Suppleanter
1. Kahn Vonsensey, Lessebo (S)
2. Angelica Karlsson, Lessebo (C)
3. Björn Zethraeus, Hovmantorp (V)
4. Ingegärd Widerström, Hovmantorp (M)
5. Thomas Löfgren, Hovmantorp (SD)
Ordförande
Monica Widnemark, Kosta (S)
Vice ordförande
Anders Jonsäng, Hovmantorp (C)

Lekmannarevisor och suppleant i AB Kyrkebyn 3
för samma tid som styrelsen
Ordinarie
Örjan Davoust, Hovmantorp (M)
Suppleant
Per-Anders Johansson, Hovmantorp (S)

Ombud vid bolagsstämma med AB Kyrkebyn 3
för samma tid som styrelsen
Ordinarie

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-17
Göran Borg, Hovmantorp (S)
Ersättare
Simon Walfridsson, Lessebo (C)
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-03 § 14.
Propositionsordning
Styrelse samt ordförande, lekmannarevisor och ombud vid
bolagsstämma har föreslagits av valberedningen och inga ytterligare
förslag finns. Kommunfullmäktige väljer därmed dessa personer
enligt förslag.
Två förslag till vice ordförande i styrelsen föreligger från
valberedningen: Anders Jonsäng (C) och Peter Löfström (M).
Ordförande ställer dessa mot varandra, och finner att
kommunfullmäktige väljer Anders Jonsäng till vice ordförande.

Beslutsexpediering
AB Kyrkebyn 3
Valda ledamöter

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
2019-02-18

Dnr 2018/205-10
Hid

Tjänsteskrivelse - Val till
Kommunalförbundet Sydarkivera
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja N.N till suppleant för
Kommunalförbundet Sydarkivera.
Ärendebeskrivning
Efter justering av protokoll i december uppmärksammades att
valbarhetshinder föreligger för Lena Holmberg (C). Enligt
kommunallagen 9 kap 7 § får endast den som är ledamot eller
ersättare i kommunfullmäktige väljas till ett kommunalförbund.

Sara Nilsson
Kanslichef Kansliavdelningen
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17 § 152.

114

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-17
§ 152

Dnr 2018/205-10

Val till Kommunalförbundet Sydarkivera
för åren 2019-2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande till
Kommunalförbundet Sydarkivera för åren 2019-2022:
Ordinarie
Kristina Brundin, Hovmantorp (S)
Ersättare
Lena Holmberg, Hovmantorp (C)
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-03 § 21.

Beslutsexpediering
Sydarkivera
Valda ledamöter

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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From:
Sent:
To:
Subject:

golnaz kheirkhah
Fri, 11 Jan 2019 15:34:59 +0100
Nilsson Sara
Politiskt uppdrag

Hej!
Jag har flyttat från Lessebo så då avsäger jag min politiskt uppdrag!
Mvh
Golnaz Khairkhah
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-15
§ 16

Dnr 2018/137-10

Svar på motion om kommunfullmäktiges
sammanträdestider
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad med hänvisning till yttrande från fullmäktiges
presidium.
Ärendebeskrivning
Monika Stasny (S) har i motion 2018-09-24 om fullmäktiges
sammanträdestider, föreslagit att mötestidernas förläggning ses över
och läggs på tider som är mer passande för småbarnsföräldrar och
yrkesarbetare med tidiga arbetstider.
Fullmäktiges presidium har berett frågan och inkommit med
yttrande.
Mötenas förläggning är avgörande för hur deltagandet i fullmäktige
ser ut, och därmed en demokratifråga. Det kan finnas flera olika skäl
till att dags- respektive kvällsmöten föredras. Presidiet ser dock att
dagens upplägg möjliggör för det stora flertalet att delta. Om möten
läggs dagtid, finns behov för många att ordna med ledighet från
ordinarie arbete, vilket också innebär en ökad kostnad för kommunen
som ska ersätta förlorad arbetsinkomst. Uppdraget ska dock självklart
gå att förena med att vara småbarnsförälder, och av denna anledning
finns också möjlighet att få ersättning för barntillsynskostnader enligt
”Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda” i
Lessebo kommun.
Presidiet delar bedömningen att alltför sena möten bör undvikas,
men konstaterar samtidigt att de flesta möten tar maximalt 2 timmar.
Möjligheter finns att tidigarelägga vissa sammanträden något,
beroende på dess innehåll och bedömning av hur lång tid
sammanträdet tar. Exempel på sammanträden där detta kan vara
lämpligt är det årliga budgetsammanträdet. Presidiet tar med sig
detta önskemål, och kan besluta om förändrad tid vid behov.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-08 § 5
Motion från Monika Stasny 2018-09-24
Yttrande angående motion från kommunfullmäktiges presidie 201812-19

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Lessebo 2018-12-19

Motion om kommunfullmäktiges sammanträdestider
Monika Stasny (S) har lämnat en motion om fullmäktiges sammanträdestider, där hon föreslagit att
mötestidernas förläggning ses över och läggs på tider som är mer passande för småbarnsföräldrar
och yrkesarbetare med tidiga arbetstider.
Fullmäktiges presidium har berett frågan.
Mötenas förläggning, är precis som Monika Stasny skriver, avgörande för hur deltagandet i
fullmäktige ser ut, och därmed en demokratifråga. Det kan finnas flera olika skäl till att dagsrespektive kvällsmöten föredras. Presidiet ser dock att dagens upplägg möjliggör för det stora
flertalet att delta. Om möten läggs dagtid, finns behov för många att ordna med ledighet från
ordinarie arbete, vilket också innebär en ökad kostnad för kommunen som ska ersätta förlorad
arbetsinkomst. Uppdraget ska dock självklart gå att förena med att vara småbarnsförälder, och av
denna anledning finns också möjlighet att få ersättning för barntillsynskostnader enligt
”Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda” i Lessebo kommun.
Presidiet delar bedömningen att alltför sena möten bör undvikas, men konstaterar samtidigt att de
flesta möten tar maximalt 2 timmar. Möjligheter finns att tidigarelägga vissa sammanträden något,
beroende på dess innehåll och bedömning av hur lång tid sammanträdet tar. Exempel på
sammanträden där detta kan vara lämpligt är det årliga budgetsammanträdet. Presidiet tar med sig
detta önskemål, och kan besluta om förändrad tid vid behov.
Motionen anses därmed besvarad,

Monica Widnemark (S)

Anders Jonsäng (C)

Börje Erlandsson (M)

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-15
§ 17

Dnr 2018/110-10

Svar på motion om en äldreomsorg med
individen i centrum
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad med hänvisning till yttrande från Socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Ingmar Aronsson (-) har inkommit med motion med förslag kring en
äldreomsorg med individen i centrum. Socialnämnden har berett
frågan och avgett yttrande enligt nedan:
Äldreomsorgen i Lessebo kommun bygger på den nationella
värdegrunden som finns i 5 kap. 4 § socialtjänstlagen:
”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer
får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att
leva och bo självständigt under trygga förhållande och ha en aktiv
och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”.
Det är vår strävan att vården och omsorgen alltid ska utgå från den
äldres behov och den äldre har inflytande över hur insatser ska
utföras. Omsorgen ska vara personcentrerad vilket innebär att det är
individen som är i fokus inte hjälpen i sig.
Motionen innehåller förslag gällande seniorlots, kartläggning av den
äldres behov samt rätt till boende från 85 år.
Svar angående seniorlots:
Socialnämnden är skylig att informera allmänheten om dess
verksamheter. Detta sker bland annat genom att
myndighetshandläggare, omsorgspersonal, enhetschefer och
medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården informerar
äldre och närstående vilka insatser som finns tillgängliga och har man
gör för att ansöka om dessa. Utförlig information finns på
kommunens hemsida och kommunens reception hjälper också till att
besvara frågor.
Svar angående kartläggning av den äldres behov:
Vid ansökan om insatser inom äldreomsorgen genomför
myndighetshandläggarna en utredning där individens behov
kartläggs. Utredning ska omfatta alla behov och sociala behov ska
beaktas även om ansökan gäller till exempel städning.
För att den äldre ska ha inflytande över hur insatser genomförs

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-15
upprättas en genomförandeplan. Kontaktpersonen, den äldre och
eventuellt närstående går igenom alla insatser och dokumenterar hur
den äldre vill att insatserna ska utföras. Även här ska de sociala
behoven belysas. Socialnämnden kommer under 2019 att inleda ett
arbete för att minska andelen äldre som besväras av ensamhet.
Svar angående rätt till äldreboende från 85 år:
Lessebo kommun tillhör de få kommuner som har god tillgång på
särskilt boende för äldre. Enligt socialtjänstlagen ska kommunen
inrätta särskilt boende för service och omvårdnad för äldre med
behov av särskilt stöd. Detta bör beaktas så att det är denna målgrupp
som i första hand får lägenheter i särskilt boende.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2011-09-06 har personer som är 75
år eller äldre möjlighet att hyra bostad i kommunens serviceboende
utan biståndsbedömning av socialtjänsten.
Det är socialnämndens uppfattning att äldreomsorgen håller en god
kvalitet och ser inga behov av de förslag som lämnas i motionen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-08 § 6
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-24
Socialnämndens protokoll 2018-11-17 § 154
Motion från Ingmar Aronsson (-) 2018-06-25

Justerande sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2018-11-28
§ 154

Dnr 2018/111-700

Remiss svar till Kommunfullmäktige- en
äldreomsorg med individen i centrum
Beslut
Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget samt översänder det till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Socialnämndens yttrande angående motionen från Ingemar
Aronsson.
Äldreomsorgen i Lessebo kommun bygger på den nationella
värdegrunden som finns i 5 kap. 4 § socialtjänstlagen:
”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer
får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att
leva och bo självständigt under trygga förhållande och ha en aktiv
och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”.
Det är vår strävan att vården och omsorgen alltid ska utgå från den
äldres behov och den äldre har inflytande över hur insatser ska
utföras. Omsorgen ska vara personcentrerad vilket innebär att det är
individen som är i fokus inte hjälpen i sig.
Motionen innehåller förslag gällande seniorlots, kartläggning av den
äldres behov samt rätt till boende från 85 år.
Svar angående seniorlots:
Socialnämnden är skylig att informera allmänheten om dess
verksamheter. Detta sker bland annat genom att
myndighetshandläggare, omsorgspersonal, enhetschefer och
medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården informerar
äldre och närstående vilka insatser som finns tillgängliga och har man
gör för att ansöka om dessa. Utförlig information finns på
kommunens hemsida och kommunens reception hjälper också till att
besvara frågor.

Justerande sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2018-11-28
Svar angående kartläggning av den äldres behov:
Vid ansökan om insatser inom äldreomsorgen genomför
myndighetshandläggarna en utredning där individens behov
kartläggs. Utredning ska omfatta alla behov och sociala behov ska
beaktas även om ansökan gäller till exempel städning.
För att den äldre ska ha inflytande över hur insatser genomförs
upprättas en genomförandeplan. Kontaktpersonen, den äldre och
eventuellt närstående går igenom alla insatser och dokumenterar hur
den äldre vill att insatserna ska utföras. Även här ska de sociala
behoven belysas. Socialnämnden kommer under 2019 att inleda ett
arbete för att minska andelen äldre som besväras av ensamhet.
Svar angående rätt till äldreboende från 85 år:
Lessebo kommun tillhör de få kommuner som har god tillgång på
särskilt boende för äldre. Enligt socialtjänstlagen ska kommunen
inrätta särskilt boende för service och omvårdnad för äldre med
behov av särskilt stöd. Detta bör beaktas så att det är denna målgrupp
som i första hand får lägenheter i särskilt boende.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2011-09-06 har personer som är 75
år eller äldre möjlighet att hyra bostad i kommunens serviceboende
utan biståndsbedömning av socialtjänsten.
Det är socialnämndens uppfattning att äldreomsorgen håller en god
kvalitet och ser inga behov av de förslag som lämnas i motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-19
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-14, §160
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-24
Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden anta yttrande
som sitt eget efter vissa redaktionella ändringar samt översända
yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-15
§ 19

Dnr 2018/141-10

Svar på medborgarförslag angående "fetttratt"
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig
positiv till medborgarförslaget samt att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att, i samråd med Södra Smålands Miljö
och Avfall AB, utreda förutsättningarna för genomförande. Därmed
anses medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit om att alla i kommunen ska få varsin
”fett-tratt” att använda på en PET-flaska för att samla matfett från
hushållen. KFT-nämnden har yttrat sig om motionen och ser positivt
på förslaget. Detta har införts inom andra kommuner och det är
positivt för VA-nätet att fett ej spolas ner i avloppen.
Omhändertagandet bör ske i samband med vår
renhållningsverksamhet och Södra Smålands Miljö och Avfall AB som
svarar för denna från och med 2019-01-01. KFT-nämnden föreslår
också att eventuell utdelning skulle kunna ske på
återvinningscentralen. Kostnaden för inköp bör belasta den
kommunala budgeten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-08 § 8
Medborgarförslag 2018-10-03
KFT-nämndens protokoll 2018-12-10 § 84.

Justerande sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur-, fritids- och teknisk nämnd
Sammanträdesdatum
2018-12-10
§ 84

Dnr 2018/141-10

Medborgarförslag "fett-tratt"
Beslut
Kultur-, fritids- och teknisk nämnd föreslår kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är positivt och förutsättningarna för att
genomföra detta utreds vidare i samråd med SSAM AB
Ärendebeskrivning
Medborgarförslaget tar upp behovet av en fett-tratt att använda på en
PET-flaska för att samla matfett från hushållen. Det har införts inom
andra kommuner och det är positivt för vårt VA-nät att det ej spolas
ner i avloppen. Omhändertagandet bör ske i samband med vår
renhållningsverksamhet och SSAM AB som svarar för detta från och
med 2019-01-01 får utreda omhändertagandet under året. Eventuell
utdelning skulle kunna ske på återvinningscentralen. Kostnaden för
inköp belastar den kommunala budgeten.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag: fett-tratt

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
SSAM

Justerande sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-15
§ 20

Dnr 2018/138

Svar på medborgarförslag: Den biologiska
mångfalden i Lessebo kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad, med hänvisning till svar på tidigare motion i
frågan. Hänsyn ska tas till medborgarförslaget i kommande
skötselplaner.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit kring att skapa fler ängar i Lessebo
kommun, eftersom detta bidrar till biologisk mångfald.
Förslagsställarna hänvisar också till olika geografiska platser som
skulle kunna vara lämpliga.
KFT-nämnden har yttrat sig om motionen. Nämnden menar att
mycket av det som påpekas i förslaget stämmer, att det blir högre
biologisk mångfald samt lägre koldioxidutsläpp eftersom ängar kräver
mindre klippning än gräsmattor. Ska man anlägga en äng krävs det
dock en del inledande arbete vid själva anläggandet och etableringen.
Första året kräver en äng lite extra skötsel eftersom oönskat ogräs
måste hållas borta. Efter första året minskar dock skötsel av ängen till
att enbart behöva slåss 1-2 ggr/år. Alltså betydligt mindre skötsel än
för en gräsmatta. Detta innebär att det blir ekonomiskt lönsamt på
sikt att ha ängar istället för gräsmattor.
Att återgå från äng till gräsmatta är kostsamt och tidigare erfarenhet
visar att det ej upplevs positivt att bo granne med en vildvuxen äng
och de problem som det kan innebära med oönskat djurliv. Om
ängsmark skall anläggas krävs ökade budgetresurser initialt och ytan
skall vara väl avgränsad.
Det har tidigare inkommit liknande medborgarförslag.
Kommunfullmäktige behandlade ett sådant 2018-02-19 § 3.
Bedömningen då var att det redan idag finns ett antal platser med
naturlig ängsmark inom tätbebyggt område. Lessebo kommun har
också stor tillgång till både skogs- och ängsmark i nära anslutning till
kommunens orter, därför kommer i nuläget inte ängsmark i
tätbebyggt område att utökas. Hänsyn ska emellertid tas till
medborgarförslaget i kommande skötselplaner, för att se på
möjligheterna till utökning framåt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-08 § 9
Medborgarförslag 2018-09-07
KFT-nämndens protokoll 2018-12-10 § 85.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur-, fritids- och teknisk nämnd
Sammanträdesdatum
2018-12-10
§ 85

Dnr 2018/138

Medborgarförslag: Den biologiska
mångfalden i Lessebo kommun
Beslut
Kultur-, fritids- och teknisk nämnd föreslår kommunfullmäktige
svara att medborgarförslaget har tidigare prövats och skall ny
prövning ske, skall ytan vara begränsad.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslaget tar upp att Lessebo kommun behöver jobba med
den biologiska mångfalden, speciellt i tätorterna. Förslaget är att
anlägga ängsmark istället för gräsmattor inom de 4 tätorterna.
Mycket av det eleverna påpekar stämmer, att det blir högre biologisk
mångfald samt lägre koldioxidutsläpp eftersom ängar kräver mindre
klippning än gräsmattor. Ska man anlägga en äng krävs det dock en
del inledande arbete vid själva anläggandet och etableringen. Första
året kräver en äng lite extra skötsel eftersom oönskat ogräs måste
hållas borta. Efter första året minskar dock skötsel av ängen till att
enbart behöva slåss 1-2 ggr/år. Alltså betydligt mindre skötsel än för
en gräsmatta. Detta innebär att det blir ekonomiskt lönsamt på sikt
att ha ängar istället för gräsmattor.
Att återgå från äng till gräsmatta är kostsamt och tidigare erfarenhet
visar att det ej upplevs positivt att bo granne med en vildvuxen äng
och de problem som det kan innebära med oönskat djurliv. Om
ängsmark skall anläggas krävs ökade budgetresurser initialt och ytan
skall vara väl avgränsad.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag: Den biologiska mångfalden i Lessebo kommun

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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