1

Kallelse/Underrättelse
Kommunfullmäktige

2022-06-27

Kommunfullmäktige kallas att sammanträda
Tid: 2022-06-27 klockan 16:00
Plats: Sunnerbosalen
Föredragningslista

1

Medborgarnas frågestund Kommunfullmäktige 2019-2022

2019/22

2

Begäran om entledigande från Elias Olsson

2022/255

3

Beslut om renhållningstaxa 2023

2022/193

4

Maxtaxa för insamling av returpapper i underjordsbehållare-

2022/260

SSAM
5

Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor 2022-

2022/23

2025-Markaryds kommun
6

Verksamhetsbeskrivning och lokalprogram ny grundskola

2022/275

Strömsnäsbruk
7

Lokalprogram ny förskola Inre Hansens backar i Markaryd

2022/276

8

Moduler Timsfors skola

2022/274

9

Svar på motion "Larmanordning vid VMA viktigt meddelande

2022/85

till allmänheten"
10

Svar på motion "Skapa en kommunal app för information,

2022/144

kommunikation och större delaktighet"
11

Begäran om tilläggsbudgetering avseende projekt ”GC-väg

2021/367

Hallarydsvägen”, återremitterat ärende
12

Tillägg till ombudgetering av 2021 års investeringsanslag

2022/236

13

Antagande av Översiktsplan

2021/14

14

Parlamentariska gruppens arbete och förslag

2022/252

15

Årsredovisning och revisionsberättelse för

2022/293

Kommunalförbundet VoB Kronoberg AB 2021

2

Kommunfullmäktige

16

2022-06-27

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen

2019/263

och LSS
17

Interpellation om Vi får ut vad vi förväntar oss av satsade

2022/210

skattekronor när det gäller kommunens
turistinformation/turistbyrå.
18

Kommunpolitisk debatt

19

Budget 2023 och EFP 2024-2025, ram och investeringsbudget

2022/60

20

Motion från Tommy Andersson (M) Stöd från politiken till

2022/305

kommunens skolbibliotek för skolframgång

Samuel Wombell
Ordförande

Marie Larsson
Sekreterare

2

3

Uppsägning
I detta brev meddelar jag att jag avslutar min anställning i revisionen då andra politiska uppdrag
väntar då jag valts som andra namn inom partiet. Vill tacka för denna tid och känner att jag fått en
tydligare bild hur kommuner fungerar och hur strukturen ser ut.
Det är väldigt viktigt att detta tas upp så snabbt som möjligt i fullmäktige.
Men detta får jag önska revisionen lycka till och hoppas vi ses i andra sammanhang.

Elias Olsson
_______________________
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Protokoll

Kommunstyrelsen

2022-05-10

KS § 81
Beslut om renhållningstaxa 2023
Dnr 2022/193.

Beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslaget till Renhållningstaxa 2023 att gälla från och med
2023-01-01.
Bakgrund och sammanfattning
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö har 2022-04-08, § 22,
beslutat att godkänna förslag till renhållningstaxa 2023 för Tingsryd,
Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner och att föreslå
kommunfullmäktige i respektive kommun anta förslaget till
renhållningstaxor att gälla från och med 2023-01-01.
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, och
består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader avseende
hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster,
främst kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling av
avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt
avfall samt kostnader för administration, fakturering, information mm.
Avgiften tas ut per hushåll och varierar i nivå beroende på
abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bl a för sophämtning, tömning
av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl. Hämtningsavgifterna
finansierar insamlingskostnad inklusive eventuella kostnader för behållare
samt behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. Hämtningsavgiftens
storlek beror på antal hämtade behållare, storlek på behållare,
hämtningsintervall och eventuellt dragavstånd.
Taxeförslag 2023
Höjda grund- och hämtningsavgifter
För beskrivning av bakgrund till föreslagen taxeförändring hänvisas till
bilaga ”Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023–2025”.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Kommunstyrelsen

2022-05-10

För den vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras totalt sett enligt
nedan:
Kommun

Älmhult
Markaryd
Lessebo
Växjö
Tingsryd

FNI-taxa 2022 (2
st 370 l kärl 26 +
13 tömningar per
år)
2 874
2 873
2 862
2 700
2 804

FNI-taxa 2023 (2
st 370 l kärl 26 +
13 tömningar per
år)
2 969
2 944
3 010
2 836
2 906

Höjning
kr/år

Höjning
kr/mån

85
71
148
136
102

8
6
12
11
8

Slamavskiljare
För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna
enligt följande:
Älmhult
1 100

Markaryd
1 100

Tingsryd
1 100

Lessebo
1 100

Växjö
740

1 145

1 145

1 145

1 145

750

Taxa budad
2 170
2 170
tömning 2022
Taxa budad
2 270
2 270
tömning 2023
Samtliga priser anges inklusive moms.

2 170

2 170

1 240

2 270

2 270

1 250

Taxa obligatorisk
tömning 2022
Taxa obligatorisk
tömning 2023

Övriga förändringar i taxeförslaget:
* Avgift för leverans och montage av lock-i-lock på fyrfackskärl.
Beslutsunderlag
Markaryd renhållningstaxa bilaga A-D
Taxetryck Markaryd kommun 2023 med förbränningsskatt och moms
Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023–2025
Beslut-202200003-SSAM-§ 22 om renhållningstaxa
Tjänsteskrivelse angående förslag till beslut om renhållningstaxa 2023 för
Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner
Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2
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Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-02

KSAU § 70
Beslut om renhållningstaxa 2023
Dnr 2022/193.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslaget till Renhållningstaxa 2023 att gälla från och med
2023-01-01.
Bakgrund och sammanfattning
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö har 2022-04-08, § 22,
beslutat att godkänna förslag till renhållningstaxa 2023 för Tingsryd,
Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner och att föreslå
kommunfullmäktige i respektive kommun anta förslaget till
renhållningstaxor att gälla från och med 2023-01-01.
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, och
består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader avseende
hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster,
främst kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling av
avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt
avfall samt kostnader för administration, fakturering, information mm.
Avgiften tas ut per hushåll och varierar i nivå beroende på
abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bl a för sophämtning, tömning
av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl. Hämtningsavgifterna
finansierar insamlingskostnad inklusive eventuella kostnader för behållare
samt behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. Hämtningsavgiftens
storlek beror på antal hämtade behållare, storlek på behållare,
hämtningsintervall och eventuellt dragavstånd.
Taxeförslag 2023
Höjda grund- och hämtningsavgifter
För beskrivning av bakgrund till föreslagen taxeförändring hänvisas till
bilaga ”Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025”.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-02

För den vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras totalt sett enligt
nedan:
Kommun

Älmhult
Markaryd
Lessebo
Växjö
Tingsryd

FNI-taxa 2022 (2
st 370 l kärl 26 +
13 tömningar per
år)
2 874
2 873
2 862
2 700
2 804

FNI-taxa 2023 (2
st 370 l kärl 26 +
13 tömningar per
år)
2 969
2 944
3 010
2 836
2 906

Höjning
kr/år

Höjning
kr/mån

85
71
148
136
102

8
6
12
11
8

Slamavskiljare
För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna
enligt följande:
Älmhult
1 100

Markaryd
1 100

Tingsryd
1 100

Lessebo
1 100

Växjö
740

1 145

1 145

1 145

1 145

750

Taxa budad
2 170
2 170
tömning 2022
Taxa budad
2 270
2 270
tömning 2023
Samtliga priser anges inklusive moms.

2 170

2 170

1 240

2 270

2 270

1 250

Taxa obligatorisk
tömning 2022
Taxa obligatorisk
tömning 2023

Övriga förändringar i taxeförslaget:
* Avgift för leverans och montage av lock-i-lock på fyrfackskärl.
Beslutsunderlag
Markaryd renhållningstaxa bilaga A-D
Taxetryck Markaryd kommun 2023 med förbränningsskatt och moms
Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023–2025
Beslut-202200003-SSAM-§ 22 om renhållningstaxa
Tjänsteskrivelse angående förslag till beslut om renhållningstaxa 2023 för
Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner
Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2
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Markaryd Bilaga A:Övergångstaxor samt latrin och budningsavgifter from 2023-01-01

DragKärlstorlek avstånd
liter
meter
Avgift uttages per

Avfallstyp

Beskrivning

Hushållsavfall

Sophämtning fritid 13 ggr Vecka 18-44 kärl 190
liter

190,00 0-7

Hushållsavfall

Sophämtning fritid 13 ggr Vecka 18-44 kärl 370
liter

Hushållsavfall

Sophämtning fritid 13 ggr Vecka 18-44 kärl 660
liter

Latrin

Latrinhämtning Vecka 18-44 Kärl 45 liter

Latrin

Latrinhämtning varannan vecka Kärl 45 liter

Hushållsavfall

160 l kärl Säck i ställ, hämtning vid annat tillfälle

Hushållsavfall

140-190 l kärl I samband med ordinarie hämtning

Hushållsavfall

1(2)

Hämtningsavgift (kr)
inkl moms

Taxekod

Anmärkning

Behållare och år

MAFB190K13

Övergångstaxa, nytecknas ej

256 kr

370,00 0-7

Behållare och år

MAFB370K13

Övergångstaxa, nytecknas ej

751 kr

600,00 0-7

Behållare och år

MAFB600K13

Övergångstaxa, nytecknas ej

1 586 kr

40,00 0-7

Behållare och år

MAFLAT10

Övergångstaxa, nytecknas ej

4 787 kr

40,00 0-7

Behållare och år

MAHLAT26

Övergångstaxa, nytecknas ej

8 890 kr

160,00

Behållare och gång

MA160bud

110 kr

140-190

Behållare och gång

MA190bud

105 kr

Latrin, i samband med ordinarie hämtning

37,00

Behållare och gång

MALATEXTRA

220 kr

Hushållsavfall

Latrin, id annat tillfälle

37,00

Behållare och gång

MALATBUD

280 kr

Hushållsavfall

370 l kärl I samband med ordinarie hämtning

370-400

Behållare och gång

MA400EXTRA

135 kr

Hushållsavfall

370 l kärl Vid annat tillfälle

370-400

Behållare och gång

MA400BUD

155 kr

Hushållsavfall

600 l kärl I samband med ordinarie hämtning

600-660

Behållare och gång

MA600EXTRA

165 kr

Hushållsavfall

600 l kärl Vid annat tillfälle

600-660

Behållare och gång

MA600BUD

185 kr

Hushållsavfall

Budning 3 kbm container

3 000,00

Tömningstillfälle

MAC03BUD

1 030 kr

Hushållsavfall

Budning 6 kbm container

6 000,00

Tömningstillfälle

MAC06BUD

1 305 kr

Hushållsavfall

Budning 8 kbm container

8 000,00

Tömningstillfälle

MAC08BUD

1 490 kr

Hushållsavfall

Budning 10 kbm container

10 000,00

Tömningstillfälle

MAC10BUD

1 705 kr

Samtliga priser inkl. moms
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Markaryd Bilaga B: Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2023-01-01

Behållarvolym (l)
180-190
180-190
180-190
180-190
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
3000
3000
3000
3000

Variant
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat

Hämtningar
per år Avgift uttas per
52
52
26
26
260
260
208
208
156
156
104
104
52
52
26
26
260
260
208
208
156
156
104
104
52
52
26
26
156
104
52
26

Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser inkl. moms

Dragavst
ånd m
Taxekod
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0
0
0
0

MAHNO190K52KA
MAHNO190K52KB
MAHNO190K26KA
MAHNO190K26KB
MAHNO400K260KA
MAHNO400K260KB
MAHNO400K208KA
MAHNO400K208KB
MAHNO400K156KA
MAHNO400K156KB
MAHNO400K104KA
MAHNO400K104KB
MAHNO400K52KA
MAHNO400K52KB
MAHNO400K26KA
MAHNO400K26KB
MAHNO600K260KA
MAHNO600K260KB
MAHNO600K208KA
MAHNO600K208KB
MAHNO600K156KA
MAHNO600K156KB
MAHNO600K104KA
MAHNO600K104KB
MAHNO600K52KA
MAHNO600K52KB
MAHNO600K26KA
MAHNO600K26KB
MAHNO03C156K
MAHNO03C104K
MAHNO03C52K
MAHNO03C26K

1(2)

Anmärkning

Hämtningsavgift (kr)
inkl moms
5 440 kr
7 050 kr
3 445 kr
3 775 kr
36 875 kr
46 690 kr
29 565 kr
37 415 kr
22 250 kr
28 140 kr
14 940 kr
18 865 kr
7 305 kr
9 270 kr
3 760 kr
4 740 kr
46 325 kr
57 165 kr
37 155 kr
45 825 kr
27 980 kr
34 485 kr
18 805 kr
23 145 kr
9 495 kr
11 665 kr
4 910 kr
5 995 kr
138 380 kr
93 050 kr
47 720 kr
25 055 kr
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Markaryd Bilaga B: Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2023-01-01

Behållarvolym (l)
6000
6000
6000
6000
8000
8000
8000
8000
10000
10000
10000
10000

Variant
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat

Hämtningar
per år Avgift uttas per
156
104
52
26
156
104
52
26
156
104
52
26

Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser inkl. moms

Dragavst
ånd m
Taxekod
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MAHNO06C156K
MAHNO06C104K
MAHNO06C52K
MAHNO06C26K
MAHNO08C156K
MAHNO08C104K
MAHNO08C52K
MAHNO08C26K
MAHNO10C156K
MAHNO10C104K
MAHNO10C52K
MAHNO10C26K

2(2)

Anmärkning

Hämtningsavgift (kr)
inkl moms
217 770 kr
146 220 kr
74 675 kr
38 900 kr
275 720 kr
185 100 kr
94 480 kr
49 170 kr
326 135 kr
218 835 kr
111 530 kr
57 880 kr
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Markaryd Bilaga C: Hämtningsavgifter restavfall from 2023-01-01

Behållarvolym (l)

Variant

180-190
180-190
180-190
180-190
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
3000
3000
3000
3000

Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall

Hämtningar
per år Avgift uttas per
52
52
26
26
260
260
208
208
156
156
104
104
52
52
26
26
260
260
208
208
156
156
104
104
52
52
26
26
156
104
52
26

Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser inkl. moms

Dragavst
ånd m
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0
0
0
0

1(2)

Taxekod
MAHNS190K52KA
MAHNS190K52KB
MAHNS190K26KA
MAHNS190K26KB
MAHNS400K260KA
MAHNS400K260KB
MAHNS400K208KA
MAHNS400K208KB
MAHNS400K156KA
MAHNS400K156KB
MAHNS400K104KA
MAHNS400K104KB
MAHNS400K52KA
MAHNS400K52KB
MAHNS400K26KA
MAHNS400K26KB
MAHNS600K260KA
MAHNS600K260KB
MAHNS600K208KA
MAHNS600K208KB
MAHNS600K156KA
MAHNS600K156KB
MAHNS600K104KA
MAHNS600K104KB
MAHNS600K52KA
MAHNS600K52KB
MAHNS600K26KA
MAHNS600K26KB
MAHB03C156K
MAHB03C104K
MAHB03C52K
MAHB03C26K

Anmärkning

Hämtningsavgift (kr)
inkl moms
2 910 kr
3 770 kr
1 485 kr
1 920 kr
22 080 kr
27 960 kr
17 705 kr
22 405 kr
13 325 kr
16 850 kr
8 945 kr
11 295 kr
4 375 kr
5 550 kr
2 250 kr
2 840 kr
31 515 kr
38 890 kr
25 275 kr
31 175 kr
19 035 kr
23 460 kr
12 795 kr
15 745 kr
6 460 kr
7 935 kr
3 340 kr
4 080 kr
94 135 kr
63 300 kr
32 465 kr
17 045 kr
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Markaryd Bilaga C: Hämtningsavgifter restavfall from 2023-01-01

Behållarvolym (l)

Variant

6000
6000
6000
6000
8000
8000
8000
8000
10000
10000
10000
10000

Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall

Hämtningar
per år Avgift uttas per
156
104
52
26
156
104
52
26
156
104
52
26

Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser inkl. moms

Dragavst
ånd m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2(2)

Taxekod
MAHB06C156K
MAHB06C104K
MAHB06C52K
MAHB06C26K
MAHB08C156K
MAHB08C104K
MAHB08C52K
MAHB08C26K
MAHB10C156K
MAHB10C104K
MAHB10C52K
MAHB10C26K

Anmärkning

Hämtningsavgift (kr)
inkl moms
148 145 kr
99 470 kr
50 800 kr
26 465 kr
187 565 kr
125 920 kr
64 275 kr
33 450 kr
221 860 kr
148 865 kr
75 870 kr
39 375 kr
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Markaryd Bilaga D: Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet from 2023-01-01

Behållarvolym (l)

Variant

140
140
190
190
140
140
190
190
190
190
140
140
140
140
190
190
190
190
190
190

Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt
Matavfall verksamhet kommunägt

Hämtningar
per år Avgift uttas per
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl
kärl

26
26
26
26
52
52
52
52
104
104
104
104
104
104
156
156
208
208
260
260

Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser inkl. moms

Dragavst
ånd m
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15
0-5
5-15

Taxekod
MAHNM140K26KA
MAHNM140K26KB
MAHNM190K26KA
MAHNM190K26KB
MAHNM140K52KA
MAHNM140K52KB
MAHNM190K52KA
MAHNM190K52KB
MAHNM190K104KA
MAHNM190K104KB
MAHNM140K104KA
MAHNM140K104KB
MAHNM140K208KA
MAHNM140K208KB
MAHNM190K156KA
MAHNM190K156KB
MAHNM190K208KA
MAHNM190K208KB
MAHNM190K260KA
MAHNM190K260KB

1(1)

Anmärkning

Hämtningsavgift (kr)
inkl moms
1 195 kr
1 390 kr
1 395 kr
1 590 kr
2 095 kr
2 485 kr
2 360 kr
2 750 kr
4 345 kr
5 125 kr
3 825 kr
4 605 kr
6 670 kr
8 230 kr
6 335 kr
7 505 kr
8 325 kr
9 885 kr
10 310 kr
12 260 kr
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MARKARYDS KOMMUN 2023
Gäller from 2023-01-01

Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras
justeras avgiften i motsvarande grad. I taxan ingår även i tillämpliga fall
förbränningsskatt om 130 kr per ton.
1.

HUSHÅLLSSOPOR

A

Grundavgift / kr
Byggnad med tre eller fler lägenheter

730 per lägenhet

Byggnad med upp till två lägenheter

990 per byggnad

Byggnad med verksamhet/industri

900 per byggnad

Fritidshus

990 per byggnad

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

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

-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till
uppställningsplatsen efter tömning. Kärlet skall vara placerat vid
uppställningsplatsen senast hämtdagen kl 06.00. Vid inkörning samband
med tex helgdag skall kärlet vara placerat uppställningsplatsen på dag
som meddelas av Södra Smålands avfall och miljö AB.
-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september.
-För vissa hämtningsintervall krävs anmälan till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift.
-Kostnad för kärl ingår i abonnemang under denna punkt. Rengöring av
kärl ansvarar abonnenten för.
Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från byggnader med en eller två
lägenheter (avgift för fritidshus gäller även verksamheter med tömning
under fritidssäsongen)

Abonnemang
Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26 + 26
tömningar per år
Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26+ 13 tömningar
per år
Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 13 + 13
tömningar per år *
Året runt - Extra 190 liters kärl 26 tömningar per år
(kräver fyrfacksabonnemang)
Året runt - 190 liters kärl 26 tömningar per år
osorterat avfall
Året runt - 370 liters kärl 26 tömningar per år
osorterat avfall
Fritidshus - Fyrfack 370 liters kärl 5 + 5 tömningar*
Fritidshus - Fyrfack 370 liters kärl 10 + 5 tömningar
Fritidshus - Extra 190 liters kärl 10 tömningar
(kräver fyrfacksabonnemang)
Fritidshus - 190 liters kärl 10 tömningar osorterat

Total taxa kr per
år inkl moms
3701
2944
2642
1209
4039
4815
1839
1931
606
2184
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avfall
Fritidshus - 370 liters kärl 10 tömningar osorterat
avfall
I total taxa ovan ingår grundavgift

2603

* Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö och
hälsoskyddskontoret i Markaryds kommun.
Möjlighet finns att välja 240 liters kärl för fyrfack i de fall där 370 liters kärl
ej får plats. Avgift är densamma som för 370 liters kärl.
Ovanstående taxor inkluderar dragavstånd 0-5 m. För utökat dragavstånd 515 m utgår ett tillägg om 8 kr inkl moms per hämtningstillfälle och kärl. Vid
särskilda byggnadstekniska förutsättningar som ej medger hämtning inom 15
m, kan efter beslut av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB, längre
dragavstånd medges. För dessa dragavstånd uttages tillägg utöver avgift för
dragavstång på 5-15 m om 0,25 kr per meter multiplicerat med antal
årshämtningar.
Under perioden maj-september kan hämtning hos villafastigheter inom
detaljplanebelagt område ske varje vecka av fyrfack kärl 1, mot en avgift om
490 kr per säsong. Hämtningen omfattar 10 gånger och debiteras i förskott.
För fritidsabonnemang kan hämtning ske även övriga året med halverad
frekvens mot fritidsabonnemanget. Avgift utgår enligt följande:
Fritidshus - Fyrfack 370 liters Kärl 1 var fjärde
vecka och Kärl 2 var åttonde vecka under perioden
januari-april samt oktober till december, totalt 10
tömningar

653

Ytterligare dragväg kan medges av medicinska skäl. Beslut om detta
undantag fattas av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB
I abonnemang för fastighetsnära insamling ingår papperspåsar för hantering
av matavfallet i köket.
I de fall flera renhållningsabonnenter använder samma avfallsbehållare utgår
grundavgift för respektive abonnent. Hämtningsavgift delas lika mellan
abonnenterna. För handläggning av delning utgår avgift om 100 kr per
abonnent.
Abonnemang för osorterat avfall kan ej delas med annan abonnent.
I de fall det utsorterade avfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig nämnd
i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till
abonnemang för osorterat avfall, efter att kvalitetsproblemen påtalats
skriftligt och ingen förbättring skett. Vid hemtagning av FNI-kärl pga dålig
kvalitet utgår hemtagningsavgift om 300 kr per tillfälle.
Generella avgifter för kärl på en- och tvåfamiljshus
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Vid byte av kärlstorlek/abonnemang utgår kärlbytesavgift om 300 kr per
tillfälle. Avgift uttages ej vid byte från osorterat- till fyrfacksabonnemang
samt ej för utsättning resp hemtagning vid nytt abonnemang, uppehåll eller
vid avslut av abonnemang.
För separat utkörning av matavfallspåsar till en- och tvåfamiljshus uttages
avgift om 100 kr per tillfälle.
Uthyrning av ”lock-i-lock” till sopkärl hos en- och tvåfamiljshus
Fyrfackskärl
100 kr per kärl och år
För leverans och montering av ”lock-i-lock” utgår engångsavgift om 50 kr
per tillfälle.
För handläggning av ärende om uppehåll i sophämtningen utgår avgift om
300 kr per ärende. Då uppehåll upphör, och om kunden inte har meddelat
annat, så fastställer Södra Smålands avfall och miljö AB typ av abonnemang
för fastigheten/bostaden samt öppnar upp abonnemanget.
C

Hämtningsavgift för samtliga abonnentkategorier för övrig insamling av
hushållsavfall i säck, kärl och containers
Generella regler avseende hämtning från samtliga abonnentkategorier
för övrig insamling av hushållsavfall i säck, kärl och containers:
-Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla
skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar.
-Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållarens placering till
närmaste uppställningsplats för sophämtningsfordon.
-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till
uppställningsplatsen efter tömning.
-För vissa hämtningsintervall krävs tillstånd från miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift.
-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september.
Hämtningsavgifter för olika behållare, hämtningsintervall och
dragavstånd framgår av bilaga A-D hämtningsavgifter
Pris enligt bilaga A gäller för kunder i områden där kunderna ej erbjudits
matavfallsinsamling. Pris enligt bilaga B-D gäller för kunder som erbjudits
matavfallsinsamling.
För verksamheter som erbjudits abonnemang för matavfall kan dispens från
avgift för osorterat avfall enligt bilaga B medges i maximalt 12 månader efter
erbjudande om matavfallsinsamling, i de fall ombyggnation krävs för att
klara matavfallsinsamlingen. Efter dispenstiden överförs fastigheten
automatiskt till abonnemang med osorterat avfall.
I de fall de utsorterade matavfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig
nämnd i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till
abonnemang för osorterat avfall enligt bilaga B, efter att kvalitetsproblemen
kommunicerats skriftligen med kunden och ingen förbättring skett. Vid
hemtagning av matavfallskärl pga dålig sortering uttages avgift om 300 kr
per tillfälle.
I abonnemang för matavfall ingår papperspåsar för hantering av matavfallet i
köket.
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För insamling av matavfall från verksamheter med behov av tömning flera
gånger i veckan utgår avgift motsvarande antal gånger per vecka gånger
kostnaden för tömning en gång per vecka.
Längsta dragavstånd för kärl är 15 m och för säck 20 m. Vid nybyggnation av
avfallsutrymmen är längsta dragavstånd 10m. Längre dragavstånd medges för
befintliga bygglovsprövade avfallsutrymmen samt om det av
byggnadstekniska skäl inte går att placera avfallsbehållare på max 15 m för
kärl alternativt 20 m för säck.
För dragavstånd utöver i bilagor A-D angivna avstånd uttages tillägg om 0,25
kr per meter multiplicerat med antal årshämtningar.
Vid upprepade fall av överfyllda kärl, där problemen påtalats skriftligen och
ingen åtgärd vidtagits (tex utökning av antal kärl) utgår överfyllnadsavgift
om 300 kr per tillfälle med överfyllda kärl tills att åtgärd vidtagits.
Kommunägda kärl skall vara hela och funktionella. Reparation eller utbyte av
icke funktionellt kommunägt kärl sker inom tre dagar från anmälan utan
kostnad för kunden. Om kunden förorsakat skada på kärlet skall kunden
ersätta kärlet mot självkostnadspris för kärlet samt kärlutsättningsavgift.
-För utkörning resp hemtagning av kärl utgår avgift om 300 kr
-Vid byte av kärlstorlek utgår kärlbytesavgift om 300 kr per tillfälle
Avgift för utsättning resp hemtagning uttages inte vid nytt abonnemang,
uppehåll eller vid avslut av abonnemang
Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från mindre flerfamiljshus och
verksamheter
Abonnemang
Året runt - Fyrfack 600 liters kärl 26 + 13
tömningar per år
Grundavgifter tillkommer.

Total taxa kr per
år inkl moms
4228

Bottentömmande behållare
För bottentömmande behållare utgår avgift om 450 kr/tömning med tillägg
för behandlingskostnad per tömning enligt tabell nedan:
Behållare

Behandlingskostnad
per tömning

Matavfall max 500 l

48

Matavfall max 1000 l

89
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Restavfall max 3000 l

243

Restavfall max 5000 l

340

Tömning sker på fastställda dagar 26 eller 52 gånger per år. Vid extra
tömning utanför fastställda dagar utgår gällande timpris.
Abonnenten bekostar, äger och underhåller de bottentömmande behållarna.
Rengöring av bottentömmande behållare kan ske mot gällande timpris för
slamsugningsfordon med spolmöjlighet.
2.

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

3.

BUDNINGSTAXA
Budad tömning utförs inom tre dagar från beställning eller i samband med
ordinarie hämtning. Avgifter för olika former av budning finns i bilaga A.
För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 150 kr per
tömningstillfälle. Tömning samma arbetsdag beställes innan kl 12.00
hämtningsdagen.
Avgift för hämtning av grovavfall
Mot avgift om 275 kr hämtas efter budning max 3 enheter grovavfall. För
ytterligare enhet tillkommer 45 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per
månad på fastställda datum. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen
innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även möjlighet att
förbeställa tömning på de fastställda datumen.
Grovavfallet skall kunna hämtas av en person med lyfthjälpmedel. Som
grovavfall räknas inte bland annat trädgårdsavfall, bildelar,
byggnadsmaterial, värmepannor eller stängsel.
Insamlat grovavfall kan komma att lämnas för återbruk.
Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från villahushåll
Grovavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras vid tomtgräns så nära
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt.
Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från flerfamiljshus
Grovavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras på låsbar uppställningsplats eller
container enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och miljö AB.
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Avgift för hämtning av elavfall
Mot avgift om 250 kr hämtas efter budning max 3 enheter elavfall. För
ytterligare enhet tillkommer 45 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per
månad på fastställda datum. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen
innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även möjlighet att
förbeställa tömning på de fastställda datumen.
Elavfallet skall kunna hämtas av en person med lyfthjälpmedel. Tömning av
elavfall kommer att samordnas med tömning av grovavfall. Hämtning sker
således på samma datum som hämtning av grovavfall. Denna tjänst avser
enbart elavfall härrörande från hushåll.
Placering av avfall vid Hämtning av elavfall från villahushåll
Elavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras vid tomtgräns så nära
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt
Placering av avfall vid Hämtning av elavfall från flerfamiljshus
Elavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras på låsbar uppställningsplats eller
container enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och miljö AB.
Avgift för hämtning av farligt avfall
Mot avgift om 200 kr per tillfälle hämtas efter budning farligt avfall från
hushåll. Hämtningen omfattar farligt avfall från hushåll inkl småbatterier,
lysrör och kvicksilverhaltiga ljuskällor. Bil- och båtbatterier hämtas ej.
Hämtningen samordnas med hämtning av grovavfall. Hämtning sker således
på samma datum som hämtning av grovavfall. Hämtning anmäles senast kl
12.00 dagen innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även
möjlighet att förbeställa tömning på de fastställda datumen.
Avfallet skall vara förpackat i originalförpackning eller på annat lämpligt sätt
märkt med upplysning om innehållet.
Placering mm av avfall vid Hämtning av farligt avfall från villahushåll
Förpackningar med farligt avfall skall vara emballerat i öppningsbar
behållare avpassad efter de väderförhållanden som råder vid
hämtningstillfället. Avfallslämnare i villafastighet håller själv med lämplig
behållare. Behållare med farligt avfall skall inför hämtning vara placerad på
överenskommet ställe på villafastighetens tomt.
Per tillfälle hämtas från villa max 10 kilo farligt avfall som ryms i två påsar
(upp till en papperskasses storlek) och/eller max 10 kilo elavfall med
måttbegränsningen cirka mikrovågsugns storlek. Förpackningar, utan
läckage, ska vara uppmärkta med vad de innehåller, på ett tydligt läsbart sätt.
Placering mm av avfall vid Hämtning av farligt avfall från flerfamiljshus
Farligt avfall ska vara tydligt märkt och placerat i godkänt och låsbart skåp
eller motsvarande enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och
miljö AB.
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4. EVENEMANGSTAXA
För evenemang uttages följande avgifter:
Container
Storlek Avgift
3 m3
6 m3
8 m3
10 m3

1255
1510
1680
1850

Extra tömning
enligt gällande taxa
enligt gällande taxa
enligt gällande taxa
enligt gällande taxa

I avgiften ingår utsättning och hemtagning, hyra i 5 dagar samt en tömning inkl.
behandlingskostnad.
Kärl
Moment
Utsättning +
hemtagning*
Sluttömning
Hyra av behållare
Extra tömning
förbeställd**
Extra tömning akut
Helgtillägg

Taxa

enhet

300

kr/kärl

25
10
25

kr/kärl
kr/kärl/dygn
kr/kärl

125
25

kr/kärl
kr/kärl

*Gäller alla storlekar och då utsättning och hemtagning sker
vardagar
** Beställning ska ske senast 1 vecka innan
5.

SLAMAVSKILJARE
För obligatorisk körtursplanerad tömning (1 gång/år) av slamavskiljare utgår
en avgift per brunn enligt följande:
Volym upp till 1,5 m3
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

940 kr
1145 kr
1880 kr
2310 kr
3460 kr

Att tömningen är körtursplanerad innebär att SSAM planerar vilken månad
den obligatoriska tömningen sker. Avgifterna ovan avser även när kunden har
behov av ytterligare körtursplanerade tömningar (gäller upp till maximalt 12
st per år). Kunden ska förboka vilken/vilka månader som ytterligare tömning
löpande ska utföras.
För bottentömning av slamavskiljare utgår en avgift motsvarande budad
tömning.
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För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av
slamavskiljare utgår en avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDTbrunn uttages avgift motsvarande budning.
För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i
samband med ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning
av enbart minireningsverk uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning
om tömning sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning. Om
tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning utgår
avgift för budning enligt denna taxa.
För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 800 kr
per tömning.
Vid budningstömning av slambrunnar eller motsvarande debiteras beroende
på brunnens volym, avgift per brunn enligt följande:
Volym upp till 1,5 m3
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

1890 kr
2270 kr
2830 kr
3260 kr
4400 kr

Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs
inom 5 arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3
arbetsdagar tillkommer tillägg om 300 kr per tömning. För budningstömning
samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1350 kr per tömning. Tömning
samma arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. För tidsbokad
budningstömning utgår tillägg om 600 kr per tömning. Tidsbestämd tömning
bokas 3 arbetsdagar före utförandet. Jourtömning utförs alla dagar inom 6
timmar från beställning mot ett tillägg på 2000 kr per tillfälle.
Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m
enligt följande:
Över 30 m slang
100 kr
Över 40 m slang
200 kr
Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om
575 kr per brunn
För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan
anses rymmas inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och
liknande utgår timpris 1000 kr per timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd
volym.
Vid förlängt tömningsintervall utgår administrativ avgift om 325 kr.
Fosforfiltermaterial
För tömning av filtermaterial från fosforfällor utgår avgift per tillfälle enligt
följande:

Hämtning och behandling av filtermassa max 500 kg
Hämtning och behandling av filtermassa över 500 kg
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1650 kr
2350 kr

Avgiften avser tömning som utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning.
Tömning av fettavskiljare
Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift
per avskiljare enligt följande:
Volym upp till 1 m3
Volym upp till 2 m3
Volym upp till 3 m3
Volym upp till 4 m3

1540 kr
2240 kr
2940 kr
3640 kr

Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång
per månad, där kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras.
För budningstömning utöver förbokad tömning utgår tillägg om 800 kr. För
budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1200 kr per
tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen.
För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra
Smålands avfall och miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton
tömd volym.
6.

Trädgårdsavfall i kärl
Abonnemang framgår av Bilaga A. I avgifterna ingår kärlhyra. Kärl skall på
tömningsdagen placeras med dragavstånd 0-5 m eller så nära närmaste
uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt. Vid budning uttages
avgift enligt bilaga A. Budning utföres endast de dagar då trädgårdsavfall
hämtas på tur.

7.

Returpapper
Kostnad per tömning av returpapper får uppgå till maximalt 110 kr per kärl
och tömningstillfälle inkl behållarhyra, behandling/materialintäkt och moms,
och oavsett behållares geografiska placering inom kommunen. För 52
tömningar per år innebär detta en maximal årlig avgift om 5720 kr inkl.
moms. Avgift för returpapper fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut
för själva hämtningen.
Tömning av returpapper får endast utföras av utförare som godkänts inom
Södra smålands avfall och miljö AB:s auktorisationssystem för returpapper.
Tömningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta
auktorisationssystem.
Den entreprenör som hämtar returpapper fakturerar fastighetsägaren enligt
pris som utförare och fastighetsägaren avtalat.

8.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

8.1

Avbrott och ändringar
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Avbrott eller ändringar i hämtningsförhållandena för kortare tid än 6 månader
medför inte avdrag i den ersättning som skall utgå enligt denna taxa.
Vid ny- och avbeställning räknas påbörjad kalendermånad som hel
debiteringsmånad.
8.2

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

8.3

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

8.4

Ändringsavgift
Vid ändring av abonnemang utgår avgift med 60 kr per tillfälle. Avgiften
debiteras i samband med nästkommande ordinarie debiteringstillfälle.
Ändringsavgift uttages ej vid flyttning.

8.5

Avgiftsskyldighet
I denna taxa under punkter 1-4 angivna avgifter skall betalas av fastighetens
ägare, eller den som enligt 1 kapitel 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
skall anses som ägare.
Faktura kan dock efter godkännande av Södra Smålands avfall och miljö AB
skickas till nyttjanderättshavaren om fakturamottagaren inte har skulder
avseende avfallstjänster. Om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom
föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsägaren som är
betalningsansvarig. Avgifter under övriga punkter skall betalas av respektive
beställare.
Vid överlåtelse av fastighet erlägger den, till vilken fastigheten har överlåtits,
avgiften som belöper sig på tiden efter tillträdesdagen.
Inbetalning av avgifter skall ske till Södra Smålands avfall och miljö AB.
Om behållare inte har använts eller inte är tillgänglig vid hämtningstillfället,
uttages likväl avgift som om hämtning skett.

8.6

Avvikande hämtningsförhållanden och oförutsedd tjänst
Utöver de fall som upptagits i denna taxa äger styrelsen för Södra Smålands
avfall och miljö AB rätt att fastställa avgifter, dels för nya behållare och
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tjänster som inte förekommer i taxan, dels i fall då hämtningsförhållandena
väsentligt avviker från de förutsättningar som taxan grundats på.
8.7

Abonnentens åliggande
Abonnentens åliggande i övrigt regleras av avfallsföreskrift.

8.8

Bemyndigande angående vissa taxebeslut
Om staten beslutar att justera nivån för förbränningsskatt eller annan skatt, så
ges Södra Smålands avfall och miljö AB:s styrelse bemyndigande att fatta
beslut om justering av renhållningstaxan motsvarande kostnad för beslutad
skatt.

26

Renhållningstaxa

Prisändringsmodell renhållningstjänster 20232025
Inledning
Södra Smålands avfall och miljö vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder.
Kostnaden för sophämtning ska vara konkurrenskraftigt jämfört med andra jämförbara kommuner
med jämförbart insamlingssystem, och ska sättas i dialog med kunderna. I detta dokument redovisar
vi hur priset på sophämtning sätts samt prisåtagandet för perioden 2023 – 2025. Ekonomi,
leveranssäkerhet och miljö är tre viktiga aspekter som vi beaktar i vårt erbjudande till våra kunder. Vi
tillhandahålla prisvärda tjänster med hög leveranssäkerhet och som är miljömässigt hållbara.
1. Förutsättning för prissättning för sophämtningen m fl tjänster i renhållningstaxan
 Vi använder oss av självkostnadsprincipen vid beräkning av priset för sophämtning, vilket
innebär att vi enbart tar ut av kunden vad tjänsten kostar att producera (nödvändiga
kostnader). För att kunna leverera en säker och miljövänlig sophämtning ska vi alltid ha
kunden i fokus och erbjuda ett konkurrenskraftigt pris på sophämtningen. Det vi gör ska vara
till nytta för kunden.
 Vår taxestruktur innehåller incitament för att välja det mest miljöriktiga alternativet.
 Verksamheten ska vara så effektiv att våra priser för sophämtning är konkurrenskraftiga
jämfört med andra jämförbara kommuner med jämförbart insamlingssystem.
 Vi ska ha långsiktighet och förutsägbarhet för kostnaden för sophämtning.
 Likabehandlingsprincipen skall vara styrande för renhållningstaxan
2. SSAMs prisändring och prisprognos
Eftersom vi har en prissättning som styrs av självkostnadsprincipen så är det index-utveckling för
tömningskostnad och behandlingskostnad förbränning och matavfall samt skatter som styr
prisutvecklingen. I prissättningen tar vi hänsyn till bolagets övergripande mål om en taxa som ska
ligga på eller strax under medel för kommuner med jämförbart insamlingssystem. Inför 2023 ser
vi ett behov för höjning av renhållningstaxan med enligt tabell 1 nedan. Vi föreslår därmed att
justera taxan för 2023 och indikerar enligt nedan för 2024 och 2025. Priset för 2024 fastställs
under 2023. Prisindikation för år 2024 och 2025 ligger med höjning inom intervallet 2-3 procent.
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Tabell 1. Höjning av villataxan för fyrfack 2023

Villataxa 2022
Växjö
Älmhult
Tingsryd
Markaryd
Lessebo

Villataxa 2023
2 700
2 874
2 804
2 873
2 862

Höjning kr/år
2 836
2 969
2 906
2 944
3 010

Höjning kr/månad
136
95
102
71
148

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

Grundavgift –
fast avgift

+

Hämtningsavgift –
påverkbar avgift

Grundavgift:
Grundavgiften är en fast årsavgift som täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av
återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.
Hämtningsavgift:
Hämtningsavgiften är påverkningsbar och ger incitament för att sortera ut mer för återvinning
och återbruk. Hämtningsavgift påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering
och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av
hushållsavfallet.
4. Beskrivning av prisändring
Renhållningstaxan baseras på självkostnadsprincipen, vilket innebär att vi enbart tar ut av
kunden vad tjänsten kostar att producera.
Priset till kund påverkas av indexregleringen av priset för avtalade tjänster såsom
tömningskostnad, behandlingskostnader för matavfall och förbränning, köp av matavfallspåsar
samt skatter.
I prissättningen tar vi hänsyn till bolagets övergripande mål om en taxa som ska ligga på eller
strax under medel för kommuner med jämförbart insamlingssystem. Nedan visas jämförelse med
andra kommuner för småhus med fyrfackssystem och lägenhet med matavfallsinsamling.

11
8
8
6
12
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2 700

2 969

JÄMFÖRELSE VILLATAXA STÖRRE
FYRFACKSKOMMUNER 2022

MEDEL JÄMFÖRBARA KOMMUNER

VÄXJÖ

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

MARKARYD

TINGSRYD

2 874

LESSEBO

2 804

2 873

MEDEL MINDRE
KOMMUNER

2 862

3 078

JÄMFÖRELSE VILLATAXA MINDRE FYRFACKSKOMMUNER
2022

ÄLMHULT

FIG 2. Jämförelse av kostnaden för fyrfack (kr/år) i Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryd och i andra jämförbara
kommuner.
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MEDEL LANDET

VÄXJÖ

LESSEBO

TINGSRYD

ÄLMHULT

1276

1218

1234

1274

1379

1612

JÄMFÖRELSE TAXA KOSTNAD PER LÄGENHET 2022

MARKARYD

FIG 3. Jämförelse av kostnad per lägenhet 2021 i SSAMs kommuner och medel för landet.

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

Faktorer som påverkar kostnaden för renhållningstjänster:
4.1 Transportkostnader


Årligen regleras ersättningen för transporter av brännbart grov-, rest- och matavfall till
behandlingsanläggning via SCB:s index för lastbilstransporter T08SÅ14. Inför 2023
beräknas index stiga med 9,2%.
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4.2 Tömningskostnad
Årligen regleras ersättningen till insamlingsentreprenör via SCB:s Avfallsindex A12:1MD vars
huvudsakliga komponenter är bränsle- och personalkostnader. Inför 2023 beräknas index stiga
med ca 4%.
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4.3 Kostnad förbränning
Årligen regleras ersättningen till förbränningsanläggningarna via SCB:s Avfallsindex A11:F vars
huvudsakliga komponenter är personal, energi, reparation och underhåll. Inför 2023 beräknas index
stiga med 7,2%.
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4.4 Kostnad utsläppsrätter
Ytterligare en faktor som påverkar kostnaden för förbränning är kostnaden för utsläppsrätter.
Kostnaden har sedan inledningen av 2021 stigit från 30 Euro/ton CO2e till uppåt 100 Euro/ton CO2e i
slutet av 2021. Nivån har därefter sjunkit något, men är fortsatt hög. Detta påverkar priset
påförbränning i samband med nya upphandlingar av förbränningskapacitet.
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6. Kunddialog
Under 2022 har vi hittills genomfört dialogmöte med Villaägarnas förbund samt Fastighetsägarna.
Under 2023 planerar vi möten enligt nedan:
1. samrådsmöte med kundorganisationer Villaägarnas riksförbund, Fastighetsägarna (mars). Under
detta möte behandlar vi följande områden:
• Statusrapport per renhållningskollektiv
• Feedback från kunder på verksamhet, service, behov etc
• Förändringar skatter, lagstiftning etc
• Framtidsplaner samt nya tjänster
• Status kostnadsutveckling, kundutveckling
• Status investeringsprojekt
• Diskussion miljö kontra pris
• Förslag prisförändring 2022
• Förslag målsättning år 2023-2024
• Synpunkter kundorganisation
• Kommunikationsplan till kunder i regionen
Vi kommer även att genomföra följande:
• Underlag för beslut lämnas till Tekniska nämnden eller motsvarande (april) för beslut i
respektive Kommunfullmäktige (juni)
• Publicering av ny renhållningstaxa på hemsidan och utskick till kunder (september)
• Kundmöte med kundkategori verksamheter (september)
• Nytt pris gäller (1 januari)

Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2022-04-08

§ 22
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Dnr 2022-00003

Beslut av renhållningstaxa 2023
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna
bilagda förslag till renhållningstaxa 2023 för Tingsryd, Markaryd,
Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner.
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslag till
renhållningstaxor 2023 enligt bilagda förslag till renhållningstaxor.
Bakgrund
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige,
och består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader
avseende hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster,
främst kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling
av avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av
farligt avfall samt kostnader för administration, fakturering, information
mm. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i nivå beroende på
abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bla för sophämtning,
tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl.
Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inkl ev kostnader
för behållare samt behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall.
Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade behållare, storlek på
behållare, hämtningsintervall och ev dragavstånd.
Taxeförslag 2023
Höjda grund- och hämtningsavgifter
För beskrivning av bakgrund till föreslagen taxeförändring hänvisas till
bilaga ”Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025”.
För vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras totalt sett enligt
nedan:

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

Ordförandes signatur Justerares signatur

FNI-taxa 2023 (2 st 370 l
kärl 26 + 13 tömningar per
år)

Utdragsbestyrkande
1 (3)
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2022-04-08

Älmhult
Markaryd
Lessebo
Växjö
Tingsryd

2874
2873
2862
2700
2804

2969
2944
3010
2836
2906

Slamavskiljare
För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna
enligt följande:

Taxa obligatorisk tömning 2022
Taxa obligatorisk tömning 2023
Taxa budad tömning 2022
Taxa budad tömning 2023

Älmhult Markaryd Tingsryd Lessebo
1 100
1 100
1 100
1 100
1 145
1 145
1 145
1 145
2 170
2 270

2 170
2 270

2 170
2 270

2 170
2 270

Växjö
740
750
1 240
1 250

Samtliga priser anges inklusive moms.
Övriga förändringar i taxeförslaget:
* Avgift för leverans och montage av lock-i-lock på fyrfackskärl.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tingsryds kommun
Markaryds kommun
Lessebo kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
För kännedom
Jessica Cedervall, VD
My Olsenius, Redovisningscontroller
Louise Stamblock, Chef för insamling och transport
Beslutsunderlag
- Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025
- Förslag till renhållningstaxa år 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo,
Växjö och Älmhults kommuner
- Hämtningsavgifter för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och
Älmhults kommuner
2023 Bilaga A-D

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
2 (3)

Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2022-04-08

Ordförandes signatur Justerares signatur
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Utdragsbestyrkande
3 (3)

Ärende
Dnr SSAM 2022-00003
2022-04-01
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Södra Smålands Avfall & Miljö AB

Jessica Cedervall
VD SSAM
Tel: 0470-41296

Renhållningstaxa 2023 för Tingsryd, Markaryd,
Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner
Förslag till beslut
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagda
förslag till renhållningstaxa 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö
och Älmhults kommuner.
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslag till
renhållningstaxor 2023 enligt bilagda förslag till renhållningstaxor.
Bakgrund
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, och
består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader avseende
hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster,
främst kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling av
avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av
farligt avfall samt kostnader för administration, fakturering, information
mm. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i nivå beroende på
abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bla för sophämtning, tömning
av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl. Hämtningsavgifterna
finansierar insamlingskostnad inkl ev kostnader för behållare samt
behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. Hämtningsavgiftens
storlek beror på antal hämtade behållare, storlek på behållare,
hämtningsintervall och ev dragavstånd.

Taxeförslag 2023
Höjda grund- och hämtningsavgifter
Södra Småland Avfall & Miljö AB
Postadress Box 3060, 352 33 Växjö Besöksadress
Tel. 0470- 59 95 00 Fax Org.nr 559077-5853
E-post adam.andersson2@ssam.se Webb

1 (3)

Ärende
Dnr SSAM 2022-00003
2022-04-01
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För beskrivning av bakgrund till föreslagen taxeförändring hänvisas till
bilaga ”Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025”.
För vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras totalt sett enligt
nedan:
Kommun

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

FNI-taxa 2023 (2 st 370 l kärl 26
+ 13 tömningar per år)

Älmhult

2874

2969

Markaryd

2873

2944

Lessebo

2862

3010

Växjö

2700

2836

Tingsryd

2804

2906

Slamavskiljare
För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna
enligt följande:
Taxa obligatorisk tömning 2022
Taxa obligatorisk tömning 2023

Älmhult Markaryd Tingsryd Lessebo
1 100
1 100
1 100
1 100
1 145
1 145
1 145
1 145

Taxa budad tömning 2022
Taxa budad tömning 2023

2 170
2 270

2 170
2 270

2 170
2 270

2 170
2 270

Växjö
740
750
1 240
1 250

Samtliga priser anges inklusive moms.
Övriga förändringar i taxeförslaget:


Avgift för leverans och montage av lock-i-lock på fyrfackskärl.

Beslutsunderlag
-

Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025

Förslag till renhållningstaxa år 2023 för Tingsryd, Markaryd,
Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner
Hämtningsavgifter för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och
Älmhults kommuner
2023 Bilaga A-D

Beslutet skickas till
För åtgärd
Tingsryds kommun
Markaryds kommun

2 (3)

Ärende
Dnr SSAM 2022-00003
2022-04-01

38

Lessebo kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
För kännedom
Jessica Cedervall, VD
My Olsenius, Redovisningscontroller
Louise Stamblock, Chef för insamling och transport

Jessica Cedervall
VD

My Olsenius
Redovisningscontroller

3 (3)

1(2)
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Protokoll

Kommunstyrelsen

2022-06-14

KS § 102
Maxtaxa för insamling av returpapper i
underjordsbehållare- SSAM
Dnr 2022/260.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget för tillägg underjordsbehållare till maxtaxan för
returpapper i enlighet med förslaget att gälla från och med 2022-10-01,
och att arbeta in tillägget i taxebilagan för 2022 och 2023.
Bakgrund och sammanfattning
I renhållningstaxan för 2022 och 2023 som antas av respektive kommuns
kommunfullmäktige, finns kapitlet som avser maxtaxa i
auktorisationssystemet för hämtning av returpapper. Maxtaxan reglerar
enbart hämtning av kärl. Det har under april 2022 inkommit ny information
om att det även förekommer underjordsbehållare och moloker som
insamlingssystem för returpapper. Den typen av behållare kräver andra
hämtningsfordon vid tömning än vid hantering av kärl. Därför föreligger ett
behov av att maxtaxan kompletteras med ett tillägg för
underjordsbehållare, som möjliggör för anslutna leverantörer att kunna
lämna affärsmässiga priser för den typen av tjänst.
Förslag på tillägg maxtaxa returpapper 2022 och 2023:
Kostnad per tömning av returpapper får uppgå till maximalt 1800 kr per
underjordsbehållare (oavsett typ) och tömningstillfälle inklusive
behållarhyra, behandling/materialintäkt och moms, och oavsett behållares
geografiska placering inom kommunen. För 52 tömningar per år innebär
detta en maximal årlig avgift om 93 600 kr inklusive moms. Avgift för
returpapper fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut för själva
hämtningen.
Tömning av returpapper får endast utföras av utförare som godkänts inom
Södra Smålands avfall och miljö AB:s auktorisationssystem för
returpapper. Tömningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta
auktorisationssystem. Den entreprenör som hämtar returpapper fakturerar
fastighetsägaren enligt pris som utförare och fastighetsägaren avtalat.
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö har 2022-05-13, § 34,
beslutat att godkänna förslaget gällande tillägg underjordsbehållare för
maxtaxa returpapper 2022 och 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo,
Växjö och Älmhults kommun. Styrelsen för Södra Smålands avfall och
miljö föreslår kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslaget
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Kommunstyrelsen

2022-06-14

för tillägg underjordsbehållare till maxtaxan för returpapper i enlighet med
förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse SSAM 2022-05-06
Beslut SSAM 2022-05-13
Beslutet expedieras till:

Ekonomiavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2

1(2)
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Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-30

KSAU § 92
Maxtaxa för insamling av returpapper i
underjordsbehållare- SSAM
Dnr 2022/260.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget för tillägg underjordsbehållare till maxtaxan för
returpapper i enlighet med förslaget att gälla från och med 2022-10-01,
och att arbeta in tillägget i taxebilagan för 2022 och 2023.
Bakgrund och sammanfattning
I renhållningstaxan för 2022 och 2023 som antas av respektive kommuns
kommunfullmäktige, finns kapitlet som avser maxtaxa i
auktorisationssystemet för hämtning av returpapper. Maxtaxan reglerar
enbart hämtning av kärl. Det har under april 2022 inkommit ny information
om att det även förekommer underjordsbehållare och moloker som
insamlingssystem för returpapper. Den typen av behållare kräver andra
hämtningsfordon vid tömning än vid hantering av kärl. Därför föreligger ett
behov av att maxtaxan kompletteras med ett tillägg för
underjordsbehållare, som möjliggör för anslutna leverantörer att kunna
lämna affärsmässiga priser för den typen av tjänst.
Förslag på tillägg maxtaxa returpapper 2022 och 2023:
Kostnad per tömning av returpapper får uppgå till maximalt 1800 kr per
underjordsbehållare (oavsett typ) och tömningstillfälle inklusive
behållarhyra, behandling/materialintäkt och moms, och oavsett behållares
geografiska placering inom kommunen. För 52 tömningar per år innebär
detta en maximal årlig avgift om 93 600 kr inklusive moms. Avgift för
returpapper fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut för själva
hämtningen.
Tömning av returpapper får endast utföras av utförare som godkänts inom
Södra Smålands avfall och miljö AB:s auktorisationssystem för
returpapper. Tömningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta
auktorisationssystem. Den entreprenör som hämtar returpapper fakturerar
fastighetsägaren enligt pris som utförare och fastighetsägaren avtalat.
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö har 2022-05-13, § 34,
beslutat att godkänna förslaget gällande tillägg underjordsbehållare för
maxtaxa returpapper 2022 och 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo,
Växjö och Älmhults kommun. Styrelsen för Södra Smålands avfall och
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-30

miljö föreslår kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslaget
för tillägg underjordsbehållare till maxtaxan för returpapper i enlighet med
förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse SSAM 2022-05-06
Beslut SSAM 2022-05-13
Beslutet expedieras till:

Ekonomiavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2

Ärende
Dnr SSAM 2022-xxx
2022-05-06
Södra Småland Avfall och Miljö AB
Jessica Cedervall
VD SSAM
Tel: 0470-41296

Tillägg maxtaxa returpapper 2022 och 2023 för Tingsryd,
Lessebo, Markaryd, Växjö och Älmhults kommun
Förslag till beslut
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna förslaget gällande
tillägg underjordsbehållare för maxtaxa returpapper 2022 och 2023 för Tingsryd,
Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommun.
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå kommunfullmäktige i
respektive kommun att anta förslaget för tillägg underjordsbehållare till maxtaxan för
returpapper enligt nedan.
Bakgrund
I renhållningstaxan för 2022 och 2023 som antas av respektive kommuns
kommunfullmäktige, finns kapitlet som avser maxtaxa i auktorisationssystemet för
hämtning av returpapper. Maxtaxan reglerar enbart hämtning av kärl. Det har under april
2022 inkommit ny information om att det även förekommer underjordsbehållare och
moloker som insamlingssystem för returpapper. Den typen av behållare kräver andra
hämtningsfordon vid tömning, än vid hantering av kärl. Därför föreligger ett behov av
att maxtaxan kompletteras med ett tillägg för underjordsbehållare, som möjliggör för
anslutna leverantörer att kunna lämna affärsmässiga priser för den typen av tjänst.
Förslag på tillägg maxtaxa returpapper 2022 och 2023.
Kostnad per tömning av returpapper får uppgå till maximalt 1800 kr per
underjordsbehållare (oavsett typ) och tömningstillfälle inkl behållarhyra,
behandling/materialintäkt och moms, och oavsett behållares geografiska placering inom
kommunen. För 52 tömningar per år innebär detta en maximal årlig avgift om 93 600 kr
inkl moms. Avgift för returpapper fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut för
själva hämtningen.
Tömning av returpapper får endast utföras av utförare som godkänts inom Södra
Smålands avfall och miljö AB:s auktorisationssystem för returpapper. Tömningen ska
ske i enlighet med de regler som gäller i detta auktorisationssystem. Den entreprenör
som hämtar returpapper fakturerar fastighetsägaren enligt pris som utförare och
fastighetsägaren avtalat.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tingsryds kommun
Markaryds kommun
Södra Smålands avfall och miljö
Postadress Box 3060, 350 33 Växjö Besöksadress Stinavägen 3
Tel. 0470-59 95 00 Org. nr. 559077-5853 Bg. nr. 5306-8425
Hemsida www.ssam.se E-post info@ssam.se
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Lessebo kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
För kännedom
Jessica Cedervall, VD
My Olsenius, Redovisningscontroller
Louise Stamblock, Chef för insamling och transport

Jessica Cedervall
VD

2

Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2022-05-13

§ 34
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Dnr 2022-00060

Beslut om maxtaxa för insamling av returpapper i
underjordsbehållare
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
1. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna
förslaget gällande tillägg underjordsbehållare för maxtaxa
returpapper 2022 och 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö
och Älmhults kommun.
2. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslaget för
tillägg underjordsbehållare till maxtaxan för returpapper enligt
nedan.
3. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB föreslår att
taxeförslaget börjar gälla f r om 2022-07-01 i Växjö kommun. I
Lessebo, Älmhult, Markaryd och Tingsryds kommuner förslås
taxeförslaget börja gälla f r om 2022-10-01.
Bakgrund
I renhållningstaxan för 2022 och 2023 som antas av respektive kommuns
kommunfullmäktige, finns kapitlet som avser maxtaxa i auktorisationssystemet
för hämtning av returpapper. Maxtaxan reglerar enbart hämtning av kärl. Det
har under april 2022 inkommit ny information om att det även förekommer
underjordsbehållare och moloker som insamlingssystem för returpapper. Den
typen av behållare kräver andra hämtningsfordon vid tömning, än vid hantering
av kärl. Därför föreligger ett behov av att maxtaxan kompletteras med ett tillägg
för underjordsbehållare, som möjliggör för anslutna leverantörer att kunna
lämna affärsmässiga priser för den typen av tjänst.

Förslag på tillägg maxtaxa returpapper 2022 och 2023.
Kostnad per tömning av returpapper får uppgå till maximalt 1800 kr per
underjordsbehållare (oavsett typ) och tömningstillfälle inkl behållarhyra,
behandling/materialintäkt och moms, och oavsett behållares geografiska
placering inom kommunen. För 52 tömningar per år innebär detta en maximal
årlig avgift om 93 600 kr inkl moms. Avgift för returpapper fastställer vad
entreprenören maximalt får ta ut för själva hämtningen.
Tömning av returpapper får endast utföras av utförare som godkänts inom Södra
Smålands avfall och miljö AB:s auktorisationssystem för returpapper.
Tömningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta
auktorisationssystem. Den entreprenör som hämtar returpapper fakturerar
fastighetsägaren enligt pris som utförare och fastighetsägaren avtalat.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
1 (2)

Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2022-05-13
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Beslutet skickas till
För Åtgärd
Tingsryds kommun
Markaryds kommun
Lessebo kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
För kännedom
Jessica Cedervall, VD
My Olsenius, Redovisningscontroller
Louise Stamblock, Avdelningschef insamling och transport

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
2 (2)

1(2)
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Protokoll

Kommunstyrelsen

2022-05-10

KS § 82
Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor 2022–
2025-Markaryds kommun
Dnr 2022/23.015

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ”Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor 2022–2025 –
Markaryds kommun” att gälla från och med 2022-06-01,
och att nu gällande handlingsprogram, antaget av kommunfullmäktige
2020-09-28, § 91, därmed upphör att gälla.
Bakgrund och sammanfattning
Alla kommuner är skyldiga att anta handlingsprogram för olyckor som kan
leda till räddningsinsatser. Handlingsprogrammen ska beskriva vilka risker
som finns i kommunen och vilken förmåga kommunen har att hantera
riskerna.
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är en målstyrd lagstiftning för att färre
människor ska dö eller skadas och för att minska skador på egendom och
miljö. I handlingsprogrammen ska det formuleras lokala, så kallade
verksamhetsmål, som ska sträva mot de nationella målen. De lokala
verksamhetsmålen och utformningen av den förebyggande verksamheten
och räddningstjänsten ska utgå från en analys av de lokala riskerna för
olyckor. I juni 2021 utfärdade MSB föreskrifter om handlingsprogrammens
innehåll och struktur.
De kommunala handlingsprogrammen ska vara det övergripande politiska
styrdokumentet för kommunens arbete med skydd mot olyckor såväl som
att kunna användas som information till allmänheten och kunna vara
underlag för statens tillsyn. Programmen bör grunda sig i underliggande,
mer detaljerade arbeten. Exempel på sådant underliggande arbete kan gälla
beskrivningen av risker, förmåga till räddningstjänst och tillsyn av den
enskildes brandskydd i form och nationella sammanställningar, regionala
planer, karteringar med mer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-02-07, § 14, att sända ut
remissutgåva för Plan för skydd mot olyckor i Markaryds kommun på
remiss till de i planen angivna instanserna. Under samrådstiden har
yttranden har inkommit ifrån Uppvidinge kommun, Växjö kommun samt
Länsstyrelsen Kronobergs län, vilka samtliga har svarat att de inte har
någon erinran.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Kommunstyrelsen

2022-05-10

Beslutsunderlag
Räddningschefens förslag till Plan för skydd mot olyckor i Markaryds
kommun 2022–2025 kompletterad med de remissvar som inkommit.
Beslutet expedieras till:

Räddningschef
Teknisk förvaltningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2

1(2)
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Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-02

KSAU § 71
Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor 20222025-Markaryds kommun
Dnr 2022/23.015

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anta ”Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor 2022-2025 –
Markaryds kommun” att gälla från och med 2022-06-01,
och att nu gällande handlingsprogram, antaget av kommunfullmäktige
2020-09-28, § 91, därmed upphör att gälla.
Bakgrund och sammanfattning
Alla kommuner är skyldiga att anta handlingsprogram för olyckor som kan
leda till räddningsinsatser. Handlingsprogrammen ska beskriva vilka risker
som finns i kommunen och vilken förmåga kommunen har att hantera
riskerna.
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är en målstyrd lagstiftning för att färre
människor ska dö eller skadas och för att minska skador på egendom och
miljö. I handlingsprogrammen ska det formuleras lokala, så kallade
verksamhetsmål, som ska sträva mot de nationella målen. De lokala
verksamhetsmålen och utformningen av den förebyggande verksamheten
och räddningstjänsten ska utgå från en analys av de lokala riskerna för
olyckor. I juni 2021 utfärdade MSB föreskrifter om handlingsprogrammens
innehåll och struktur.
De kommunala handlingsprogrammen ska vara det övergripande politiska
styrdokumentet för kommunens arbete med skydd mot olyckor såväl som
att kunna användas som information till allmänheten och kunna vara
underlag för statens tillsyn. Programmen bör grunda sig i underliggande,
mer detaljerade arbeten. Exempel på sådant underliggande arbete kan gälla
beskrivningen av risker, förmåga till räddningstjänst och tillsyn av den
enskildes brandskydd i form och nationella sammanställningar, regionala
planer, karteringar med mer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-02-07, § 14, att sända ut
remissutgåva för Plan för skydd mot olyckor i Markaryds kommun på
remiss till de i planen angivna instanserna. Under samrådstiden har
yttranden har inkommit ifrån Uppvidinge kommun, Växjö kommun samt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-02

Länsstyrelsen Kronobergs län, vilka samtliga har svarat att de inte har
någon erinran.
Beslutsunderlag
Räddningschefens förslag till Plan för skydd mot olyckor i Markaryds
kommun 2022-2025 kompletterad med de remissvar som inkommit.
Beslutet expedieras till:

Räddningschef
Teknisk förvaltningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Anders Johansson
Räddningschef
anders.johansson@markaryd.se
0433-720 97

Tjänsteskrivelse
2022-04-13

Antagande Plan för skydd mot olyckor
Dnr 2022/23.015

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta räddningschefens förslag till Plan för skydd mot olyckor i
Markaryds kommun 2022-2025.
Bakgrund och sammanfattning
Alla kommuner är skyldiga att anta handlingsprogram för olyckor som kan leda till
räddningsinsatser. Handlingsprogrammen ska beskriva vilka risker som finns i kommunen
och vilken förmåga kommunen har att hantera riskerna.
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är en målstyrd lagstiftning för att färre människor ska dö
eller skadas och för att minska skador på egendom och miljö. I handlingsprogrammen
ska det formuleras lokala, så kallade verksamhetsmål, som ska sträva mot de nationella
målen. De lokala verksamhetsmålen och utformningen av den förebyggande verksamheten
och räddningstjänsten ska utgå från en analys av de lokala riskerna för olyckor.
I juni 2021 utfärdade MSB föreskrifter om handlingsprogrammens innehåll och struktur.
De kommunala handlingsprogrammen ska vara det övergripande politiska styrdokumentet för
kommunens arbete med skydd mot olyckor såväl som att kunna användas som information till
allmänheten och kunna vara underlag för statens tillsyn. Programmen bör grunda sig i
underliggande, mer detaljerade arbeten. Exempel på sådant underliggande arbete kan gälla
beskrivningen av risker, förmåga till räddningstjänst och tillsyn av den enskildes brandskydd i
form och nationella sammanställningar, regionala planer, karteringar med mer.

Beslutsunderlag
Räddningschefens förslag till Plan för skydd mot olyckor i Markaryds kommun 2022-2025
kompletterad med de remissvar som inkommit.
Anders Johansson
Räddningschef
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1. Inledning
Räddningstjänsterna i Sverige styrs av lag (2003:778) om skydd mot olyckor
(LSO). Denna plan är kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor och
reglerar kommunens åtaganden och mål för Räddningstjänstens verksamhet.
Planen omfattar förebyggande verksamhet och räddningstjänst.
”Lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med
hänsyn till de lokala förhållandena utifrån tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor”
Handlingsprogrammet ska beskriva de risker som kan leda till räddningsinsatser, detta
framgår av 3 kap. 3 och 8 §§ LSO. Exempel på sådana risker är bland annat brand,
trafikolycka, utsläpp av farligt ämne, drunkning och översvämning. Riskerna i kommunen
har identifierats och analyserats i en geografisk riskanalys och den sammantagna
riskbilden har sedan använts som grund för hur man prioriterar och sätter upp mål,
planerar den förebyggande verksamheten samt bedömer vilken räddningstjänstförmåga
som krävs för att genomföra räddningsinsatser
Ambitionen är att handlingsprogrammet ska vara lättillgängligt för medarbetare såväl som
medborgare
Handlingsprogrammet är upprättat enligt föreskriven struktur och innehåll i ”Myndigheten
för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021:1)”.

Möjligheternas Markaryd
Tillsammans gör vi varandra bättre!

57

Plan för
skydd mot olyckor

Sida 6 av 57

2. Beskrivning av kommunen
Allmänt
Markaryds kommun är belägen i sydvästra hörnet av Kronobergs län i landskapet
Småland. Kommunen gränsar till Laholms kommun i Halland västerut, till Osby,
Hässleholms och Örkelljunga kommun i Skåne söderut, Ljungby kommun norrut samt
Älmhults kommun österut. Markaryds kommun bildades vid kommunreformen 1971 av
Markaryds och Traryds köpingar. Här befinner man sig på gränsen mellan det skånska
jordbruks- och slättlandskapet och det småländska skogslandskapet. Här finns landets
sydligaste vildmarker. Djupa skogar och vidsträckta myrar lyses upp av idylliska sjöar och
porlande bäckar.
Kommunen består av fyra tätorter Markaryd, Strömsnäsbruk, Timsfors och Traryd.
Boende
Den 30 september 2021 fanns det 10 355
invånare i kommunen, som består av tre
tätorter som i princip är sammanväxta till
två, nämligen Markaryd och Timsfors i
södra kommundelen och Strömsnäsbruk
och Traryd i norra delen. Tätorterna har
utbyggd kommunal service med
förskolor, skolor och särskilda boenden
för äldre och funktionshindrade. I
Markaryd finns även en gymnasieskola.
Geografi
Kommunen domineras av skogsmarker
och många sjöar och vattendrag, bland
annat ån Lagan som rinner genom
kommunen. Längs Lagan finns det fem
kraftstationer i kommunen. Det finns
även flera myrar i kommunen, och på tre
platser utvinner man torv från dessa.
Vägar
Det finns flera kommunikationsleder i kommunen, och den största är E4:an som passerar
förbi båda tätorterna. Vidare finns riksväg 15 som går mellan Halmstad via Markaryd till
Karlshamn. I övrigt går länsväg 117 från Hässleholm till Markaryd samt länsväg 120
mellan Traryd och Tingsryd. Trafiktätheten är naturligtvis störst på E4:an med mycket
tung trafik.
Järnväg
Järnvägen mellan Hässleholm och Halmstad går genom södra delen av kommunen och
genom Markaryds tätort. Den trafikeras i huvudsak av godståg och Pågatågen som går
mellan Markaryd och Hässleholm. I en nära framtid är det kommunens förhoppning att
persontågsförbindelsen även skall sträcka sig västerut mot Halmstad.
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Näringsliv
I Markaryds kommun finns en utvecklad samverkan mellan företagarna och kommunen.
Entreprenörsandan är hög och i kommunen finns många småföretag, men även större
företag, där tillverkningsindustri och verkstadsindustri dominerar.
Turism
I kommunen finns många fiskrika åar och vattendrag. Utöver detta erbjuds här en närhet
till härliga naturupplevelser. Fritidsutbudet är stort i kommunen och här finns förutom
traditionella fotbollsplaner och idrottshallar ett stort utbud av anläggningar för lite mindre
idrotter såsom motocrossbana, vattenskidarena, skateboardpark, ridanläggningar och
terrängbilsleder.
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3. Styrning av skydd mot olyckor
Kommunens ansvar avseende Lag om skydd mot olyckor hanteras av räddningstjänsten
som är en del av teknisk förvaltning.
3.1. Räddningstjänstens organisation
Räddningstjänsten har cirka 48 anställda, av dessa är 3 heltidsanställda och övriga RIB
anställda.

3.2. Räddningstjänstens uppdrag
Olyckor kommer att inträffa, räddningstjänstens vision är att det ska ske så sällan som
möjligt och att konsekvenserna av olyckan ska bli så lindriga som möjligt. För att uppnå
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visionen krävs en färdighet inom såväl den förebyggande verksamheten som vid
genomförande och uppföljning av räddningsinsatser.
Räddningstjänsten ska kontinuerligt värdera vilka behov som finns i samhället. Arbetet
ska präglas av transparens både internt och externt. Det ska finnas en nyfikenhet på nya
lösningar så att verksamheten utvecklas.
Räddningstjänsten ska för att nå framgång inom både det operativa och förebyggande
området aktivt samarbeta inom kommunen i den dagliga verksamheten.
Arbetet inom räddningstjänsten ska skapa trygghet för personer som bor, verkar eller
vistas i kommunen.
Räddningstjänsten ansvarar för att genomföra räddningsinsatser som klassificeras enligt
kriterierna i lag om skydd mot olyckor. Det samma gäller information och rådgivning
inom området samt myndighetsutövning i form av tillsyn och brandskyddskontroller.
Räddningstjänsten ansvarar även för den del av civilt försvar som beskrivs enligt lag om
skydd mot olyckor.
Exempel på lagstiftning inom räddningstjänstens verksamhet är:
• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
• Lag (2020:1011) om brandfarliga och explosiva varor
• Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor
Räddningstjänsten ska även stödja kommunens arbete med:
• Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
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4. Risker
Markaryds kommun är en till ytan liten kommun och glest befolkad, i kommunen finns
ett stort antal industrier och mycket skogsareal.
I kommunen finns fyra anläggningar som av Länsstyrelsen klassats som farlig verksamhet
enligt LSO 2 kap 4 §
•
•
•
•

Dammanläggning Traryd
Dammanläggning Ängabäck
Primagaz Gasol AB Gasoltank
Bergtäkten i Sånna

Ett sjuttiotal verksamheter har tillstånd att förvara och/eller hantera brandfarliga varor i
varierande mängd. Dessa verksamheter utför Räddningstjänsten regelbunden tillsyn över.
Ca 10 verksamheter innehar tillstånd för förvaring av explosiva varor.
Genom kommunen löper 2 riksvägar (E4 och väg 15) samt 2 primära länsvägar (väg 117
och väg 120). Här går mycket trafik och det sker följaktligen också fler olyckor på dessa
vägar. Sett till insatsstatistiken är trafikolyckor den enskilt största olycksrisken i Markaryds
kommun. Farligt gods transporter sker också i stor utsträckning på dessa vägar och utgör
en risk både för människor och för miljö.
En järnvägssträckning passerar kommunen, Markarydsbanan, banan utgörs söderut
mestadels av persontrafik och västerut av mestadels godstrafik.
Antalet räddningsinsatser ligger högre i kommunen än rikssnittet (15,07 insatser/1 000
invånare). Det som utmärker sig mest är antalet trafikolyckor på det större vägnätet.
Markaryds kommun har en rik natur och ett landskap som kan ta stor skada vid en
eventuell miljöolycka. Det stora antalet turister som vistas längs kommunens vattendrag
bidrar till en stor risk för skadade personer som behöver undsättning i svåråtkomlig
terräng.
4.1. Inventering
Räddningstjänsten har genomfört en inventering av kommunen med syfte att kartlägga
vilka verksamheter som finns. Inventeringen är översiktlig och ger en bild av var de olika
verksamheterna finns. Med hjälp av denna kan verksamheter urskiljas som ur
räddningstjänstens synvinkel ses som mer riskfyllda än andra, t ex att gasflaskor används
som kan innebära en förhöjd risk vid en eventuell brand. Inventeringen kommer att ligga
till grund för räddningstjänstens insatsplanering och vidare arbete med riskanalys.
Nämnda inventering finns tillgänglig för räddningstjänsten men är på grund av sitt
innehåll inte offentlig.
4.2. Riskobjekt
De anläggningar som av räddningstjänsten klassas som riskobjekt utgörs i huvudsak av
industrier som hanterar större mängd av någon form av produkter som kan betecknas
som farliga. Utöver dessa tillkommer bensinstationer och ett antal mindre företag som
hanterar i första hand brandfarliga varor. För att identifiera dessa objekt har

Möjligheternas Markaryd
Tillsammans gör vi varandra bättre!

62

Plan för
skydd mot olyckor

Sida 11 av 57

Räddningstjänstens tillsynsregister i kombination med tidigare nämnd inventering
använts. I Markaryds kommun förekommer endast en verksamhet som klassas som farlig
med avseende på processen. Utöver dessa klassas kommunen samtliga bensinstationer
som farliga, riskerna med dessa är framförallt transporterna av bränslet till
bensinstationerna.
Verksamheter med större mängder brandfarlig vara:
• Balkheds Bygg och Foder AB
• Markaryds Järn AB
• NIBE AB
o Kv Ässjan 1
o Kv Muttern 1
o Kv Göken 2
o Kv Skruven 1
o Kv Beckasinen 9
• Primagaz Gasol Sverige AB
• PURMO Group Sweden AB
Bensinstationer:
•
•
•
•
•
•
•

Preem Markaryd
OK/Q8 Markaryd
ST 1 Markaryd
Din X Råstorp
ST 1 Strömsnäsbruk
OK/Q8 Strömsnäsbruk
Din X Strömsnäsbruk

Riskobjekt utan förvaring av större mängder brandfarlig vara:
•
•
•
•
•

BRAFAB Markaryd
Cellterm AB
Lechner AB
Strömsnäs Företagspark AB
Ekeryds Trävaruindustri AB

4.3. Farlig verksamhet
I kommunen finns fyra anläggningar som av Länsstyrelsen klassats som farliga:
• Dammanläggning Traryd
o Skadeverkningar vid dammbrott som kan leda till allvarlig skada på människor
och miljö.
• Dammanläggning Ängabäck
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o Skadeverkningar vid dammbrott som kan leda till allvarlig skada på människor
och miljö.
• Primagaz Gasol Sverige AB:s gasoltank
o Sevesoanläggning (lägre klassen) med stora mängder gasol
• Bergtäkten i Sånna
o Sevesoanläggning (lägre klassen)
Sevesolagstiftningen är lagar och förordningar utarbetade för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och att allmänheten varnas vid eventuell fara.
Anläggningar som hanterar eller lagrar stora mängder med kemikalier omfattas av
lagstiftningen, och kallas för Sevesoanläggningar
4.4. Trender i Markaryds kommun
Olyckstyp

Trend

Brand i byggnad

Minskande för alla

Brand i bostad

Minskande för kommunen,
konstant för landet och
länet
Ett fåtal händelser gör det
svårt att dra slutsatser om
trenden
Ökande för alla
Minskande för alla

Brand i industri
Brand i skog och mark
Brand i fordon
Trafikolycka
Olycka med farliga
ämnen
Stormskada
Översvämning av
vattendrag
Ras, skred och
slamström

Något minskande de
senaste tre åren
Konstant för alla

Jämförelse med
Sverige/Kronoberg per
1000 invånare
Samma nivå som landet,
lägre än övriga länet
Något lägre

Högre
Lägre än rikssnittet, högre
än länet
Mycket högre än rikssnittet
och högre än länet
Högre än rikssnittet och
länssnittet

Sannolikt en ökande trend
med de klimatförändringar
som sker
Sannolikt en ökande trend
med de klimatförändringar
som sker
Sannolikt en ökande trend
med de klimatförändringar
som sker

Riskbilden inom kommunens geografiska område för höjd beredskap utgår från
länsstyrelsens beskrivning av aktuell hotbild. Inom kommunens geografiska område finns
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det flera samhällsviktiga verksamheter, som vid ett bortfall, kan påverka befolkningens
överlevnad men som också på sikt kan påverka landets försvarsförmåga. De
samhällsviktiga verksamheter som identifierats som prioriterade bedöms också kunna vara
sannolika mål vid ett väpnat angrepp. De verksamheter som identifierats på lokal nivå
tillhör de samhällssektorer som ryms inom MSB:s identifiering av samhällsviktig
verksamhet (Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet, MSB, 2019 (s. 8)).
Riskerna för extraordinära händelser har beskrivits i en risk- och sårbarhetsanalys. Denna
bör utgöra underlag för räddningstjänstens planering inför krishändelser, både ur ett
förebyggande och operativt perspektiv.
Länsstyrelsen ska sammanställa en regional risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och
dessutom stödja aktörer i länet i deras RSA-arbete. Länsstyrelsen ska mot bakgrund av det
geografiska områdesansvaret vara sammanhållande mellan lokala aktörer som kommuner,
region och näringsliv och den nationella nivån. Risk- och sårbarhetsanalysen ska redovisas
vartannat år. Den beskriver en gemensam bild för vilka allvarliga hot och sårbarheter som
finns i Kronoberg, vad som är samhällsviktig verksamhet och vilken förmåga som finns i
länet för att förebygga och hantera olika samhällsstörningar. Den länsövergripande riskoch sårbarhetsanalysen bör också utgöra underlag för räddningstjänstens planering inför
extraordinära händelser.
4.5. Brand i byggnad
Larmtypen brand i byggnad utgör ca 11 % av uppdragen som Räddningstjänsten larmas
ut på. Räknat per 1 000 invånare ligger Markaryd något under länet.
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Figur 4,1 Brand i byggnad per 1000 invånare, jämförelse mot Sverige och Kronoberg 2011-2020. Källa
statistikdatabasen IDA, MSB

Händelserna är jämnt fördelade över året och ingen trend vid vilken tid på dygnet kan
säkerställas.

Figur 4,2 Brand i byggnad per byggnadstyp, Markaryds kommun 2018-2020. Källa statistikdatabasen IDA,
MSB

De flesta bränder inträffar i bostäder. Antalet händelser i Markaryd är relativt få vilket gör
att utslaget blir varierat men en tydlig trend på minskat antal kan ses.
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Figur 4,3 Brand i bostad per 1000 invånare, jämförelse mot Sverige och Kronoberg 2011-2020. Källa
statistikdatabasen IDA, MSB

Det inträffar för få händelser av typen övrig brand i byggnad för att statistiken ska vara
säkerställd.
4.6. Brand utomhus
Med brand utomhus avses främst bränder i skog och mark samt bränder i fordon.
Under våren, särskilt om det är en torr och kall vår, är gräsbränder vanliga. Det är det
torra fjolårsgräset som brinner, orsaken är ofta en eldning av trädgårdsavfall som sprider
sig. Konsekvensen av bränderna är oftast små, men i samband med kraftig- och
ogynnsam vindriktning kan branden sprida sig till byggnader eller skog.
Torra somrar innebär att faran för skogsbrand är stor. Skogsbränder innebär ofta ett
resurskrävande och långvarigt släckningsarbete. Större och mer omfattande skogsbränder
har de senaste åren drabbat hela Sverige. Större skogsbränder blir ofta väldigt
resurskrävande, både vad det gäller utrustning och personal. Vid dessa insatser behövs
ofta även både regionala- och nationella resurser. Orsakerna till skogsbränder kan vara
oförsiktighet med eld, blixtnedslag, nedfallna kraftledningar, gnistor från tåg etc. Flera
bränder orsakas även till följd av oförsiktiga grillningar.
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Figur 4,4 Brand i skog och mark per 1000 invånare, jämförelse mot Sverige och Kronoberg 2011-2020.
Källa statistikdatabasen IDA, MSB

Markaryd är en kommun med mycket skogsmark vilket gör att vi har en högre förekomst
av bränder i skog och mark per 1000 invånare än riket. Statistiken visar på att det finns en
ökande trend, vilket ses både nationellt och lokalt vad det gäller antalet händelser.
Bränder i fordon är en vanlig händelse som dock sällan ger personskador utan endast
egendom- och miljöskador. Konsekvensen av en brand i ett fordon är ofta en totalskada
då släckningen av branden intar en defensiv hållning för att minimera skador i miljön.
Markaryds kommun avviker inte nämnvärt från vare sig Kronoberg eller Sverige avseende
brand i fordon. Precis som i resten av Sverige finns en ökande förekomst av brand i
fordon de senaste tio åren.
4.7. Trafikolycka
En stor del av insatserna i kommunen är trafikolyckor. Under den senaste 5-årsperioden
har räddningstjänsten i Markaryd larmats till mellan 40–60 trafikolyckor per år.
Trafikolyckor är därmed den vanligaste händelsetypen räddningstjänsten larmats ut till.
Om man tittar tillbaka på statistiken ser man tydligt att Markaryd ligger långt över
rikssnittet för antal trafikolyckor. Fram till 2017 syns en ökande trend men därefter har
antalet gått ner. Majoriteten av olyckorna inträffar på E4:an.
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Figur 4,5 Trafikolyckor per 1000 invånare, jämförelse mot Sverige och Kronoberg 2011-2020. Källa
statistikdatabasen IDA, MSB

Under de senaste tre åren har räddningstjänsten larmats till 140 trafikolyckor och i
samband med dessa har:
• 3 personer omkommit på skadeplats
• 84 personer avtransporterats till vårdenhet
• 27 personer enbart blivit omhändertagna på skadeplats
I 83 % av alla trafikolyckor med räddningsinsats har en eller flera personbilar varit
inblandade och trenden har varit ökande under en lång tid. Under 2020 minskade antalet
trafikolyckor med personbilar nationellt vilket tros vara en effekt av att många arbetade
hemifrån under COVID-19-pandemin och därmed inte pendlade till arbetet lika frekvent.
Om man ser till antalet trafikolyckor med minst en personbil inblandad så har Markaryds
kommun fler olyckor per 1000 invånare än Kronoberg och riket i stort. Under perioden
2010 – 2020 har det nationellt skett en ökning med ca 14 %.
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Figur 4,6 Trafikolyckor med personbil per 1000 invånare, jämförelse mot Sverige och Kronoberg 20112020. Källa statistikdatabasen IDA, MSB

Det är i trafikolyckorna med personbil/-ar inblandade som flest personer skadas och
omkommer. 1 person dör varje år och mellan 28–30 har avtransporterats till vårdenhet
varje år. Egendomsskador i samband med trafikolyckor med personbilar kan utrycka sig i
form av allt från mindre plåtskador, till lite mer omfattande skador på väganläggningen.
Oftast handlar skador på väganläggningen om skador på vajerräcke, sidoräcke eller skador
på utrustning i omedelbar närhet till väganläggningen.
När det gäller olyckor med lastbilar och bussar har Markaryds kommun fler olyckor som
involverar lastbilar eller bussar per 1000 invånare än Kronoberg och riket i stort.
Konsekvenserna i samband med en trafikolycka med lastbil eller buss är oftast
egendomsskador på väganläggning. Det finns också risk för miljöskador vid trafikolyckor
med tunga fordon, framförallt vid trafikolyckor med lastbilar som transporterar farligt
gods. Ett utsläpp av ett farligt ämne i vätskeform vid ett vattenskyddsområde kan orsaka
stora skador på kommunens dricksvatten.
Under perioden 2017-2020 har inga konstaterade olyckor med spårfordon skett i
Markaryds kommun.
Konsekvenserna vid en spårtrafikolycka med många passagerare kan bli väldigt
omfattande med många omkomna och svårt skadade samt att stora krav ställs på psykiskt
och socialt omhändertagande. Vid skador på järnvägsanläggningen kan det leda till
omfattande trafikstörningar, då långvariga avstängningar behöver göras under räddningsoch bärgningsarbetet samt för att återställa anläggningen. Ganska snabbt leder en
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avstängning till stora konsekvenser i tågtrafiken som påverkar stora delar i det regionala
järnvägsnätet.
4.8. Olycka med farliga ämnen
Under de senaste tre åren har det inträffat 4-7 händelser/år med begränsat läckage av
drivmedel eller olja inom kommunen. Markaryds kommun har något fler händelser per
1000 invånare än Kronoberg och resten av landet gällande ”begränsat utsläpp av
drivmedel eller olja”.
Vid begränsat utsläpp av olja eller drivmedel är konsekvenserna av händelsen begränsad.
De flesta utsläppen åtgärdas med enkla metoder t.ex. uppsamling och sorption.
Utsläpp i samband med farligt-godstransporter är mycket ovanligt. Detsamma gäller
personskador i samband med utsläpp av farligt ämne. Inom kommunen transporteras
dock en hel del farligt gods genom flera tätorter vilket innebär en förhöjd risk för
personskador i bebyggelsen som är placerad i anslutning till dessa transportsträckor.
Olyckor med farliga ämnen kan innebära långdragna komplicerade insatser med
avspärrningar som sträcker sig hundratals meter från olycksplatsen. Detta kan innebära
samhällsstörningar i form av påverkad infrastruktur som medför stora kostnader för
samhället.
En olycka med farligt gods kan medföra förorening av marken, vattendrag och andra
känsliga naturmiljöer. Olyckan kan leda både till akuta och mer långvariga skador. Särskilt
stora miljöskador kan uppstå om olyckan inträffar i ett vattenskyddsområde eller i
anslutning till sjöar eller vattendrag. Olyckor med farliga ämnen som sker i närheten av
vattentäkter kan komma att påverka dricksvattenförsörjningen under en lång tid
framöver.
4.9. Naturolyckor
Naturolyckor innefattar i den här rapporten stormskada, översvämning av vattendrag eller
av dagvatten- eller avloppssystem, samt ras eller skred. Stormskador har varit mest
frekvent av naturolyckorna och har oftast orsakat högst skadekostnader. Därefter
kommer vattenskador. Naturolyckornas konsekvenser har varierat mycket över åren och
enstaka händelser kan ha orsakat mycket stora skadekostnader.
Sett till antalet naturolyckor per 1000 invånare har Markaryds kommun under de senaste
fem åren legat på en högre nivå än hur det ser ut i resten av Sverige och Kronoberg.
Trenden under de senaste tio åren är svagt uppåtgående, men det är svårt att dra några
egentliga slutsatser lokalt då det rör sig om få antal händelser. Framtidsutsikter och ett
förändrat klimat pekar dock mot att denna typ av olyckor kommer öka i framtiden.
Under de tio senaste åren har Markaryds kommun haft mellan noll till två
räddningsinsatser per år till följd av stormskador, vilket innebär att antalet händelser per
1000 invånare varierat i samma storleksordning som Kronoberg och övriga landet.
Stormar som föranleder räddningsinsats inträffar relativt sällan och har de senaste tio åren
haft en uppåtgående trend, men då det är oförutsägbart med förekomst av stormar är det
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svårt att dra någon slutsats kring det. Framför allt kan stormar få mycket allvarliga
ekonomiska konsekvenser.
Inom Markaryds kommun har det under de senaste tio åren förekommit fem
räddningsinsatser till följd av översvämning av vattendrag.
Under de senaste tio åren har det inte förekommit någon räddningsinsats till följd av ras,
skred eller slamström i Markaryds kommun. Då ras, skred och slamström är beroende av
lokala förhållanden som inte råder i Markaryds kommun tros detta inte öka, även om det
inte helt kan uteslutas.
4.10.
Drunkning
I Markaryds kommun har räddningstjänsten de senaste tio åren blivit larmade till totalt
fem händelser till följd av drunkningstillbud. Det är en något lägre förekomst av
räddningsinsatser till följd av drunkning i Markaryds kommun än i Kronoberg och
nationellt. Den låga förekomsten av drunkning ter sig tämligen naturlig till följd av att
Markaryd är en inlandskommun.
Trenden nationellt är ökande, men tros vara till följd av förändrade rapporteringsrutiner.
Lokalt ses en svagt uppåtgående trend, men med tanke på att olyckorna är så få är det
svårt att dra någon slutsats kring detta.
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5. Värdering
Skyddet inom kommunen för de risker som orsakar flest olyckor bedöms i stort sett
uppfylla målet om ett tillfredsställande skydd.
Kommunen har en likvärdig förekomst av brand i byggnad som i övriga Kronoberg och
riket i stort. Trenden är nedåtgående och under de senaste fem åren har Markaryd mer
legat i samma nivå som övriga landet. Varför det har varit en nedåtgående trend har inte
identifierats, men det ses som en positiv utveckling. En möjlig förklaring till att brand i
bostad ligger lägre än snittet kan vara att förekomsten av brandvarnare är högre än i riket.
De som omkommer eller skadas svårt i bostadsbränder är de som själva inte kan sätta sig i
säkerhet vid en brand. Det innebär att fokus i både det operativa och förebyggande
arbetet i kommunen under de närmsta åren bör läggas inom detta område.
De senaste tio åren har det i Markaryd inträffat fler trafikolyckor per 1000 invånare än i
övriga Kronoberg och i övriga landet. Positivt nog har dock antalet trafikolyckor minskat
under de senaste åren men kommunen ligger fortfarande långt över per 1000 invånare än i
övriga Kronoberg och landet i stort. Det är alla typer av trafikolyckor som minskat.
Räddningstjänsten bör därför fortsätta verka för att minska antalet trafikolyckor och
konsekvenserna av dem. Detta skulle kunna göras genom utökad samverkan med
Trafikverket och övriga delar inom kommunen. Förekomsten av trafikolyckor pekar
också mot att det bör finnas en god beredskap för att hantera trafikolyckor i kommunen.
Ytterligare en aspekt som räddningstjänsten behöver beakta i framtiden är den
trafikökning som väntas ske med mer persontrafik och fler godstransporter, vilket innebär
att risken för fler olyckstillfällen ökar. Nya fordon, gas, elbilar etc. innebär sannolikt mer
komplicerade insatser och det ställer krav på ny teknik, metod och kompetens hos
räddningstjänsten.
Antalet bränder i skog och mark är också högre i Markaryd per 1000 invånare än i riket
men på samma nivå som övriga Kronoberg. Markaryds kommun består till 83 % av
skogsmark vilket är högre än både Sverige i stort (ca 70 %). Statistiken visar på att det
finns en ökande trend, vilket ses både nationellt och lokalt vad det gäller antalet händelser.
Klimatrelaterade olyckor förväntas också öka i framtiden och ett varmare klimat skulle
innebära att risken för större och svårare skogsbränder ökar. Detta innebär sammantaget
att Markaryds kommun bör verka för en god beredskap för att hantera bränder i skog och
mark. Förmåga att snabbt kunna etablera en storskalig och effektiv ledning, både på
skadeplats och i ledningscentral, är av central betydelse för möjligheterna att kunna stoppa
eller mildra olycksförloppet och konsekvenserna. För att hindra spridning vid uppkomna
bränder bör Markaryds kommun bör verka för en minskning av dikning och
monokulturer vilka påverkar en brandutveckling negativt.
Pågående dödligt våld (PDV) är en risk som ökar i samhället och som behöver beaktas i
större utsträckning framöver. Samarbete med polisen samt ambulans kring sådana
händelser är av stor betydelse för resultatet. Det är fördelaktigt om alla inblandade aktörer
har tränats för att genomföra sina uppgifter i nära samarbete, trots svåra yttre
omständigheter. Hotbilden mot personalen vid dessa händelser i kombination med
samverkansbehovet med polis och ambulans ställer höga krav på en effektiv och tydlig
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ledning av sådana insatser. Insatser med PDV kommer sannolikt att påverka flera
områden inom kommunen genom bland annat ett utökat behov av krisledning och
krisstöd.

6. Mål
De nationella målen utgör grunden för svensk räddningstjänst. Dessa formuleras i lag,
föreskrift och riktlinjer. De politiska målen utgår från nämnders och förvaltningars
omvärldsanalyser. I Markaryd finns kommunövergripande målområden som är beslutade
av kommunfullmäktige. Slutligen fastställer räddningstjänsten genom delegeringsbeslut
årligen en tillsyns- och aktivitetsplan med de tillsyner och aktiviteter som ska genomföras
under året för att uppnå både nationella och politiska mål.

6.1. Nationella mål
De nationella målen för räddningstjänst regleras i lag om skydd mot olyckor. LSO bygger
på målstyrning där de nationella målen i korthet innebär att säkerheten ska öka, färre
skador och olyckor ska inträffa, konsekvenserna av dessa ska minska och skyddet ska öka.
Utifrån dessa övergripande nationella mål ska alla kommuner och räddningstjänster på
lokal nivå ta fram handlingsprogram, målbeskrivningar och aktiviteter.
Utdrag ur LSO
1 kap. 1§ Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och
hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande
och likvärdigt skydd mot olyckor.
1 kap. 3 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
1 kap. 3a § Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt
denna lag ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder
och andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra
olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra människors död och andra allvarliga
skador.
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3 kap. 1 § För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall
kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av
bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot
andra olyckor än bränder.
3 kap 2 § En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta
för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag.
6.2. Politiska mål
Samhörigheten och tryggheten ska öka hos alla som bor och verkar i Markaryds kommun.
• Indikatorer:
o Medborgarens samhörighet
o Medborgarens trygghet
6.3. Verksamhetsmål
Utifrån de nationella målen i LSO, den nationella strategin för stärkt brandskydd, den
riskbild med tillhörande värdering som presenterats i tidigare kapitel samt den politiska
viljan som uttryckts i kommunövergripande målområden, har fem målområden
formulerats för räddningstjänstens verksamhet från år 2022. Målområdena är
övergripande men bryts ner i årliga delmål som presenteras i tillsyns- och aktivitetsplanen.
1) Bostadsbränder
Andelen bostadsbränder är likvärdig inom Markaryds kommun jämfört med Kronoberg
och riksgenomsnittet. Bostaden är den dominerande platsen där människor dör i bränder.
Att minska andelen bostadsbränder generellt och bränder med svåra konsekvenser som
död eller allvarliga skador är prioriterat. Räddningstjänsten kommer att prioritera förebyggande
åtgärder för bostadsbränder genom tillsyn, kontinuerlig kommunikation i våra sociala medier,
utbildnings- och rådgivningsinsatser (både allmänna och riktade) och samverkan med sotningstjänsten,
kommunen, fastighetsägare m.fl. De prioriterade åtgärderna ska föregås av en djupare analys av
bostadsbränderna inom kommunen i syfte att hitta de mest lämpliga och effektiva förebyggande
åtgärderna. Räddningstjänsten ska även prioritera att öka befintlig förmåga att genomföra
räddningsinsatser inom området brand i byggnad.
2) Skyddet mot olyckor för riskgrupper
Personer i riskgrupper har större risk att skadas allvarligt eller omkomma i bränder. För
att stärka dessa gruppers brandskydd behöver de förebyggande åtgärderna vara anpassade
till riskgrupperna. Med riskgrupper avses bland annat boende inom Lag (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade samt brukare inom särskilt boende.
Räddningstjänsten ska prioritera samarbete med andra förvaltningar och organisationer inom kommunen
i syfte att stärka skyddet mot brand i bostad för de mest riskutsatta.
3) Trafikolyckor
Andelen trafikolyckor är mycket högre inom Markaryds kommun jämfört med övriga
Kronoberg och riksgenomsnittet. Räddningstjänsten bör därför verka för att minska
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antalet trafikolyckor samt mildra konsekvenserna av dem som inträffar. Räddningstjänsten
ska prioritera att följa upp och utvärdera trafikolyckorna på ett djupare plan.
Uppföljningen/utvärderingen ska användas i räddningstjänstens dialoger med övriga delar av kommunen
och Trafikverket. Räddningstjänsten ska även prioritera att öka befintlig förmåga att genomföra
räddningsinsatser inom området trafikolyckor.
4) Brand i skog och mark
Markaryds kommun har en något högre förekomst av bränder i skog och mark i
jämförelse med Kronoberg och i övriga landet. Andelens skogsmark i kommunen är
också högre än snittet i landet. Räddningstjänsten ska därför prioritera att öka förmågan att
genomföra räddningsinsatser inom området brand i skog och mark vad gäller såväl egna resurser som i
samverkan med andra aktörer.
5) Ledning av räddningsinsatser
I framtiden är det troligt att det oftare inträffar större och komplexa olyckor, som en följd
av klimatförändringar, en orolig omvärld och ett sårbart samhälle. Erfarenheter från de
senaste årens större olyckor i landet, exempelvis de stora skogsbränderna år 2018, är att
sådana olyckor ställer höga krav på räddningstjänstens förmåga att leda och samverka.
Både på nationell, regional och lokal nivå pågår därför arbete med att utveckla
räddningstjänstens förmåga inom både övergripande ledning och skadeplatsnära ledning
av räddningsinsatser. Räddningstjänsten ska därför prioritera att utveckla sin förmåga att leda vid
räddningsinsatser.
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7. Förebyggande – förmåga och verksamhet
Räddningstjänsten har ansvaret för förebyggande verksamhet enligt lag (2003:778) om
skydd mot olyckor. I Markaryds kommun är räddningstjänsten underställd teknisk
förvaltning. För den förebyggande verksamheten finns personella resurser i form av
räddningschef och brandinspektörer. Verksamheten leds av räddningschef med
kompetensen Tillsyn B. Verksamheten har genom Räddsam Kronoberg tillgång till
kompetensen brandingenjör vid komplexa byggärenden. Verksamhetens materiella
resurser utgörs främst av tillgång till IT-system med både stationär och mobil funktion.
Befattningshavare
Räddningschef
Brandinspektör

Antal
1
2

Kompetens
Tillsyn- och
olycksförebyggande B
Tillsyn- och
olycksförebyggande A

Hel eller del av tjänst
40 %
40 % respektive 20 %

7.1. Tillsyn
Räddningstjänsten ansvarar för kommunens tillsyn av den enskildes skyldigheter i lag
(2003:778) om skydd mot olyckor. Behörig att utföra tillsyn är räddningschef eller dennes
delegerade utsedda medarbetare. Myndighetsbeslut vid tillsyn får fattas av samma
handläggare som genomför tillsynen. Beslut kopplade till vite måste dock fattas av
kommunstyrelsen. Utförlig beskrivning av hur beslutsfattandet sker återfinns i
kommunstyrelsens delegationsordning.
De som genomför tillsyn har samtliga genomgått minst Tillsyn A eller motsvarande äldre
utbildning. Tillsyn i verksamheter och på anläggningar som är av mer komplex karaktär,
eller som är en farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § LSO, genomförs av räddningschefen.
Den enskilde har alltid ett ansvar att hålla ett skäligt brandskydd inom sin verksamhet.
Tillsynen är ett viktigt verktyg för att åstadkomma ett skäligt brandskydd och för att
säkerställa att de verksamheter som klassas som farlig verksamhet har en tillräcklig
förmåga att göra effektiva inledande åtgärder när det inträffar en olycka eller ett tillbud vid
anläggningen.
Tillsynen av den enskildes brandskydd syftar till att kontrollera att byggnader och
anläggningar lever upp till kraven i regelverken, både avseende byggnadstekniskt
brandskydd och organisatoriskt brandskydd. Verktyget tillsyn ska framförallt användas för
att säkerställa brandskyddet på sådana byggnader och anläggningar där en eventuell brand
kan få stora konsekvenser avseende människors liv, hälsa, egendom och miljö. I den årliga
tillsyns- och aktivitetsplanen, som är kommunens detaljerade plan för tillsyn, beskrivs
vilka verksamheter och anläggningar som är prioriterade för tillsyn enligt MSBs
föreskrifter. Behovet av tillsyn i dessa verksamheter/anläggningar bedöms utifrån tidigare
erfarenheter och kunskaper som inhämtats vid tidigare tillsyn, vid eventuella
räddningsinsatser och i samband med byggärenden. Således kan tidsfristen variera för
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olika objekt inom samma verksamhetsklass och fristen kan också justeras efter varje
genomförd tillsyn på det specifika objektet.
Utöver de byggnader och anläggningar som återfinns i MSB:s föreskrifter ska tillsyn göras
där stora risker föreligger, exempelvis vid flerbostadshus där det bedöms finnas behov av
att stärka brandskyddet. Räddningstjänsten i Markaryd har en särskild planering för
genomförande av tillsyner i bostäder med riskutsatta personer, detta sker i samarbete med
socialförvaltningen.
Tillsyn av anläggningar som beslutats omfattas av skyldigheterna i LSO 2 kap. 4 § ska
genomföras minst vart tredje år.
Erfarenheter från räddningsinsatser är ett av de viktigaste urvalskriterierna för tillsyn och
det ska läggas ett särskilt fokus på erfarenhetsåterföring mellan den operativa
verksamheten och den förebyggande för att öka skyddet i kommunen.
Tillsyn efter påtalat behov av annan myndighet, av allmänheten eller av egen personal ska
prioriteras.
Tillsynerna ska så långt möjligt samordnas och räddningstjänsten ska sträva efter att dessa
ska ske i samverkan med andra berörda myndigheter, exempelvis Miljö- och
Byggnadsnämnden, Polisen och Socialnämnden. Varje tillsyn ska dokumenteras och i de
fall det finns brister som innebär att brandskyddet inte anses vara skäligt, ska ägaren eller
nyttjanderättshavaren föreläggas om rättelse.
7.2. Stöd till enskilda
Lagstiftningens intentioner är att den enskilde själv utifrån sina förutsättningar ska hantera
sina risker. Kommunens skyldighet är att stödja och underlätta för den enskilde att själv
hantera sina risker. Detta görs genom att informera och utbilda i såväl förebyggande som
skadeavhjälpande brandskydd.
Information och utbildning om brandskydd och HLR är en viktig och stor del av det
förebyggande arbetet. All kommunal personal erbjuds utbildning i allmän brandkunskap,
hjärt- och lungräddning och systematiskt brandskyddsarbete. Räddningstjänsten
genomför även riktad information och utbildning av samtliga elever i årskurs 2, 5 och 8
läsårsvis.
Räddningstjänsten ger råd och information både internt inom kommunen och externt till
företag, föreningar och enskilda i frågor gällande skydd mot olyckor, säkerhet och
trygghet.
Räddningstjänsten erbjuder även studiebesök till exempelvis förskolor, föreningar och
andra i syfte att öka allmänhetens kunskap om räddningstjänstens arbete och arbetet med
skydd mot olyckor.
7.3. Rengöring och brandskyddskontroll
Kommunen ansvarar för rengöring (sotning) av fasta förbränningsanordningar och att
dessa kontrolleras ur brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Ansvarig nämnd är
Kommunstyrelsen.

Möjligheternas Markaryd
Tillsammans gör vi varandra bättre!

78

Plan för
skydd mot olyckor

Sida 27 av 57

På uppdrag av Markaryds kommun utförs rengöring och brandskyddskontroll av
upphandlad entreprenör. Uppdraget är reglerat i ett avtal med tidsbegränsning.
Totalt omfattas Markaryds kommun av cirka 3900 objekt med förbränningsanordningar
(år 2020). För att utföra brandskyddskontrollerna i kommunen har Osby Sotaren AB ett
resursbehov av 1,5 årsarbetskrafter.
Frister för brandskyddskontroll och vilken utbildning som krävs för att ha behörighet att
utföra dessa har beslutats och meddelats genom MSBFS 2014:6. Kommunstyrelsen har
beslutat om frister för rengöring med stöd av MSBFS 2014:6 samt fastställt taxa för
rengöring och brandskyddskontroll, vilka ska räknas upp årligen enligt sotningsindex.
Om det kan medges ur brandskyddssynpunkt kan en enskild ansöka om att utföra
rengöring på den egna fastigheten (s.k. ”egensotning”) eller i vissa fall låta annan än den
upphandlade entreprenören utföra rengöringen. Tjänstemän på räddningstjänsten
hanterar ansökningar om egensotning/annan utförare, enligt delegationsordning.
Skorstensfejarmästarna utgör remissinstans i egensotningsärenden både vad gäller
anläggningens status och den sökandes kompetens. Medgivande om egensotning ska gälla
tills vidare om inget annat beslutas.

7.4. Övriga förebyggande åtgärder
7.4.1.

Remiss- och yttrandehantering

Inom kommunen hanterar miljö- och byggenheten ärenden enligt Plan- och bygglagen
(2010:900). Räddningstjänsten har möjlighet att stödja miljö- och byggenheten, vara
sakkunnig i brandfrågor i stora delar av byggprocessen och vara remissinstans i frågorna.
Kommunens planprocesser hanteras av miljö- och byggenheten. Räddningstjänsten har
möjlighet att stödja enheten genom att till exempel beakta och bedöma risker som
översvämning, avstånd till olika former av riskfylld verksamhet samt beakta sådant som
kan ha betydelse för kommunens förmåga att genomföra insatser. Det kan gälla behov
och möjlighet till utrymning med hjälp av räddningstjänsten, brandposter,
brandvattenförsörjning och behov av framkomlighet för räddningstjänstfordon.
I frågor om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) är miljö- och byggenheten
den enhet som hanterar ansökningarna. Räddningstjänsten har möjlighet att bistå och
yttra sig på remisser från miljö- och byggenheten i frågor om lokalerna är anpassade för
det personantal samt verksamhet som anges i ansökan.
Räddningstjänsten är även remissinstans till Polismyndigheten i frågor kring säkerhet vid
allmän sammankomst, offentlig tillställning, användande av offentlig plats,
idrottsevenemang eller fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan pyroteknik enligt
ordningslagen (1993:1617) samt tillstånd till hotell- och pensionatverksamhet enligt lag
(1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse. I görligaste mån använder räddningstjänsten
gemensamma standardsvar utarbetade gemensamt av Kronobergs räddningstjänster vid
remisshanteringen.
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Inför yttrande enligt alkohol- respektive ordningslagen bedöms behov av tillsyn och i
förekommande fall genomförs tillsyn enligt LSO som en del av yttrandeprocessen.
Räddningstjänsten bistår och yttrar sig också till:
• Trafikverket i trafikplanering vid ny- eller ombyggnation av vägar, järnvägar.
• Kommunen och Länsstyrelsen i miljöärenden.

7.4.2.

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Inom ramen för kommunens ansvar enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor, ska räddningstjänsten pröva frågor om tillstånd att hantera brandfarliga
och explosiva varor. För explosiva varor gäller även att pröva frågor om överföring samt
av godkännande av föreståndare och deltagare i den explosiva verksamheten. Tillsyn
enligt lag om brandfarliga och explosiva varor genomförs regelbundet.

7.4.3.

Eldningsförbud

Räddningstjänsterna i Kronobergs län har tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs
län tagit fram en gemensam rutin för hantering av eldningsförbud och dispenser under
rådande eldningsförbud, rutinen återfinns som bilaga 1.
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8. Räddningstjänst – förmåga och verksamhet
Detta kapitel beskriver räddningstjänstens operativa verksamhet och förmåga.
8.1. Övergripande
Förmågan är en sammanvägning av de resurser, materiella och personella som
räddningstjänsten har, i kombination med den kompetens som finns samt resurser och
kompetens som man avser att ha via samverkan.
8.1.1.

Markaryds kommuns förmåga och verksamhet

Markaryds kommuns räddningstjänst består av brandstationerna i Markaryd och
Strömsnäsbruk samt brandvärnet i Vivljunga. På brandstationen i Markaryd finns en
Insatsledare med tillika uppgift som Regional Insatsledare (RIL) med 90 sekunders
anspänningstid och beredskap kvällar, nätter och helger samt en RIB-styrka
(räddningsman i beredskap) på 1+4 med 5 minuters anspänningstid. På brandstationen i
Strömsnäsbruk finns en RIB-styrka på 1+4 med 5 minuters anspänningstid.
Räddningsvärnet i Vivljunga har ingen beredskap utan personalen kallas in vid behov med
tjänsteplikt enligt 6 kap. 1 § lag om skydd mot olyckor. Uppgifter för räddningsvärnet är
första skadebegränsande insats (FIP) vid brand i byggnad, brand utomhus, trafikolycka,
utsläpp av farliga ämnen m.m. Även för att skapa uthållighet vid större insatser genom att
kunna sköta vattenförsörjning, eftersläckning eller bevakning efter insatser.
Följande kompetenskrav gäller för brandmän och befäl:
• Räddningsvärnspersonal ska genomgått intern räddningsvärnsutbildning
• Räddningspersonal i beredskap ska genomgått MSB:s utbildning, grundutbildning för
räddningsman i beredskap (GRIB) (med kompletterande rökdykarutbildning) eller
motsvarande
• Arbetsledare ska ha genomgått arbetsledarutbildning
• Styrkeledare ska ha genomfört MSB:s Ledningskurs – uppgiftsledning eller
motsvarande
• Insatsledare och RIL ska ha genomfört MSB:s Ledningskurs – insatsledare eller
motsvarande
8.1.2.

Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner och organisationer

Räddsam Kronoberg
Under augusti 2014 träffades länets räddningschefer för att diskutera vilka utmaningar
som framtiden kommer att föra med sig och hur man på bästa sätt skall kunna möta dem.
Behovet av en länsövergripande samverkan blev alltmer tydlig och diskussionen
utmynnade i en gemensam avsiktsförklaring för Räddsam Kronoberg. Räddsam
Kronoberg är en ekonomisk förening där bl.a. erfarenhetsutbyte, nätverksträffar,
gemensamt material, gemensamma resurser och gemensam upphandling sker. De
ingående organisationerna samverkar, bekostar och underhåller föreningen gemensamt
inom länet.
Gränslös räddningstjänst och stöd med resurser
Inom Kronoberg tillämpas gränslös räddningstjänst samt stöd med räddningsresurser
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vilket innebär att alltid närmaste räddningsresurs larmas vid en olycka samt att ge stöd till
varandra med räddningsresurser vid större och komplicerade händelser.
Inom Kronoberg används DRH (Dynamisk resurshantering) som är en tjänst som
tillhandahålls av SOS-alarm och möjliggör att närmaste räddningsenhet med rätt förmåga
alltid larmas till en olycka. Det möjliggör alltid att den snabbaste skadeavhjälpande
insatsen kan påbörjas och man går ifrån fokuset på kommun- eller länsgränser.
Kronoberg tillämpar en gemensam DRH-plattform för räddningsenheter.
Inom Kronoberg finns det gemensamma specialfunktioner och specialresurser bl.a.
kembefäl, kemdykning, kemsanering, regional insatsledare, tungräddning. Dessa
funktioner beskrivs mer ingående under avsnittet som hanterar de olika olyckstyperna.
Markaryds räddningstjänst förser genom avtal Räddningstjänsten Skåne Nordväst med
insatsledning i delar av Örkelljunga kommun.
Räddningssystem Småland-Blekinge (RSB)
RSB är en samverkan om ett gemensamt räddningssystem för övergripande ledning för
räddningstjänsterna i Jönköpings län, Kronobergs län, Blekinge län, Ydre kommun,
Hultsfreds kommun, Vimmerby kommun och Västerviks kommun.
En rad stora händelser de senaste åren har visat att svensk räddningstjänst behöver
organisera sig i större enheter för att öka sin förmåga att leda och genomföra stora och
komplexa räddningsinsatser. Räddningstjänsterna i Jönköpings län, Kronobergs län,
Blekinge län, Ydre kommun, Hultsfreds kommun, Vimmerby kommun och Västerviks
kommun bildar nu därför en gemensam samverkan Räddningssystem Småland-Blekinge.
Syftet med det fördjupade samarbetet mellan organisationerna är att åstadkomma mer
effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra
räddningsinsatser. Samarbetet kommer att omfatta 30 kommuner med cirka 800 000
invånare och täcker ett 28 657 kvadratkilometer stort område.
Varje räddningstjänst kommer fortfarande att finnas kvar som egen organisation, men
samarbetet kommer att bli utökat och en integrerad del av varje räddningstjänst.
I korthet innebär det ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och användning
av resurser som brandmän, fordon och materiel men även uppbyggnad av en ny
övergripande ledning. Detta ger de ingående räddningstjänsterna bättre förutsättningar att
snabbt få mycket resurser till en olycksplats, leda stora insatser samt hantera samtidiga,
komplexa och långvariga händelser.
Ledning på skadeplats och i systemet som helhet kommer att bedrivas ute på plats med
befäl från områdena och från en gemensam ledningscentral i Jönköping som är
samlokaliserad med SOS Alarm. Ledningscentralen är bemannad dygnet runt, veckans alla
dagar. Här kommer det att finnas ett vakthavande befäl som tillsammans med en
vakthavande räddningschef utövar den övergripande ledningen. Dessa samspelar med
gemensamma regionala ledningsresurser samt insatsledare och styrkeledare i alla de
ingående räddningstjänsterna.
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Räddningsregion Sydöstra Sverige (RSöS)
Räddningstjänsterna i Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Jönköpings län har
ett samarbete som benämns Räddningsregion Sydöstra Sverige, RSöS.
Inom RSöS finns en beredskapsfunktion för inriktning och prioritering IPF som skall
stödja de ingående områdena vid omfattande räddningsinsatser med stöd och samverkan.
Funktionen utgörs av en tillikauppgift för någon av de vakthavande räddningscheferna i
regionen.
Inom RSÖS finns det tre larmcentraler som är uppbyggda på likvärdigt sätt i form av
teknik, material och personal och har förmåga att kunna stödja varandra vid kraftig
påverkan eller vid driftsstörningar.
Arbete pågår med att ytterligare knyta räddningstjänsterna i regionen närmare varandra
med bland annat dynamisk resurshantering, ytterligare samarbete mellan
ledningscentralerna och gemensam ledningsdoktrin.
De fem länen ingår i ett samarbete runt förstärkningsresurser i södra Sverige tillsammans
med Skåne, Västra Götalands län, Stockholmsregionen samt Bergslagen.

8.1.3.

Alarmering av räddningstjänsten

SOS Alarm har på uppdrag av staten ansvar för nödnumret 112 inom Sverige. Detta
innebär att SOS Alarm AB har ansvaret för att besvara 112-samtal och genom primär
intervju fastställa hjälpbehovet.
Utöver det avtal som staten har med SOS Alarm AB har Markaryds kommun avtal med
SOS Alarm AB om utalarmering och dirigering av räddningstjänstresurser.
Den skadedrabbade kan nå SOS Alarm AB genom:
• Fast telefoni
• Mobil telefoni
• Larmtryckknapp på brandstationerna i Markaryd och Strömsnäsbruk
Vid händelser som innebär omfattande störningar på telefonisystemen har
Räddningstjänsten rutiner på hur man skall placera ut räddningsfordon med Rakel som
kan larma ut räddningsenheter.
Samarbetsavtalet räddningstjänstsamverkan innefattar även att räddningsstyrkor kan
larmas ut via larmcentralen i Jönköping där den övergripande ledningen är placerad med
SOS-alarm. Larmcentralen i Jönköping kan via samverkan inom räddningsregion sydöstra
Sverige RSÖS även larma ut från dessa ledningscentraler.
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Brandvattenförsörjning

Vatten för brandsläckning kan tillhandahållas till området genom kombinationer av
följande:
A. Brandpost inom 300 m ifrån brandplatsen (300 m är den mängd slang som finns på
räddningstjänstens tankfordon) med kapacitet 600 l/min.
B. Tank- och släckbilar bedöms kunna användas och kontinuerligt leverera 600 l/min i
Markaryd, Råstorp, Strömsnäsbruk, Timsfors och Traryd.
C. Öppet vattentag finns cirka 300 meter ifrån brandplatsen
Kombination av A till C gör att tillgängligt vatten för brandsläckning är cirka XX l/min.
Enligt nedanstående tabell visas det behov av vatten specificerad bebyggelsetyp förväntas
kräva.
Bebyggelsetyp
Behov vatten (l/min)
Bostadsområden eller andra jämförbara områden med serviceanläggningar
A1
Flerfamiljshus lägre än 4 våningar, villor
600
A2
Annan bostadsbebyggelse samt radhus och
1 200
kedjehus
B1
Låg brandbelastning, ex. brandsäkra byggnader
600
utan upplag av brännbart material.
B2
Normal brandbelastning, ex. brandsäkra
1 200
byggnader utan större upplag av brännbart
material.
B3
Hög brandbelastning, ex. brandsäkra byggnader
2 400
med stort upplag av brännbart material.
B4
Mycket hög brandbelastning, ex. byggnader eller
>2 400 (i samråd med
anläggningar med mycket stort upplag av
räddningstjänsten)
brännbart material som
oljehanteringsanläggningar.
Sammanfattning
För bebyggelse av typen A1 och B1 beräknas räddningstjänsten kontinuerligt kunna
leverera erforderlig mängd släckvatten med hjälp av tankbilar.
För bebyggelse av typen A2 och B2 erfordras att brandpost med en kapacitet på 600
l/min eller ett öppet vattentag med uppställningsplats för motorspruta finns inom 300 m
från brandplatsen.
För bebyggelse av typen B3 och B4 erfordras att brandpost med en kapacitet på 1 800
l/min eller ett öppet vattentag med uppställningsplats för motorspruta finns inom 300 m
från brandplatsen.
Prioriterade tankställen för tankbilar via brandpost
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Tätort

Ungefärlig kapacitet
(L/min)
1 000
1 000
600
600
600

Markaryd
Strömsnäsbruk
Råstorp
Traryd
Timsfors

Tankställe
Västergatan 12
Rishultsvägen 3
Råstorpsvägen 12
Kyrkvägen 7
Exhultsvägen 7

Prioriterade brandposter
Samtliga brandposter inom områden med bebyggelse enligt A2, B2, B3 samt B4 är att
betrakta som prioriterade brandposter.
8.1.5.

Responstid räddningsresurser

Nedan figurer visar vilket geografiskt täckningsområde stationerna i Strömsnäsbruk och
Markaryd har, den mörkare blå visar 10 minuters framkörningstid och den ljusare 20
minuter, brandmännens anspänningstid på 5 minuter är inräknad.

Figur 8,1,1 station Markaryd
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Figur 8,1,2 station Strömsnäsbruk

8.1.6.

Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsande åtgärder

Då kommunerna inte är helt symmetriskt utformade och att man själv inte är snabbast
inom hela kommunen har man avtal om gränslös räddningstjänst inom
räddningssamverkan Småland-Blekinge samt mot Örkelljunga och Laholms kommuner.
Det är för övrigt en praxis som tillämpas inom hela landet för att alltid larma den
snabbaste räddningsresursen, för att kunna ge hjälp till den drabbade så fort som möjligt.
8.1.7.

Samverkan med andra aktörer

Krissamverkan Kronoberg
Inom Kronobergs län finns en samverkansgrupp, Krissamverkan Kronoberg, som består
av länsstyrelsen, kommunerna och deras räddningstjänster, polisen, regionen och SOS
Alarm AB. Gruppen har till uppgift att få till stånd en samordnad och gemensamt
definierad hantering av en allvarlig händelse.
Räddsam Kronoberg
Genom samverkan inom Räddsam Kronberg bedrivs flertalet arbetsgrupper mot andra
aktörer för att säkerställa en god samverkan, bland annat riktat mot Polisen, Regionen,
Linneuniversitetet, militär region Syd. Till exempel bedrivs en gemensam grupp som
hanterar metoder och övningsgenomförande mellan Regionen, Polisen och Räddsam
Kronoberg.
8.1.8.

Varning och information till allmänheten

Varning VMA
Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett informations- och varningssystem som
används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga
samhällsfunktioner och i samband med extraordinära händelser. Meddelandet sänds i
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medverkande radio- och tv-kanaler. Räddningschef i beredskap äger rätten att via SOS
Alarm AB sända ut VMA varningsmeddelande.
Varning och information till allmänheten kan även ske genom:
• SMS-meddelande till mobiler som är adressregistrerade i det drabbade området
• SMS-meddelande till aktiva mobiler i det drabbade området.
Efter att ett viktigt meddelande har sänts kan allmänheten söka mer information på
informationsnumret 113 13, webbplatsen www.krisinformation.se eller Text-TV.

Sevesoanläggningar
För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen, enligt
lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen. I
Markaryds kommun finns det två sevesoanläggningar med verksamhet som innebär att en
olycka skulle kunna göra att människor och miljö utanför anläggningens område drabbas.
Mer information finns på kommunens hemsida.

8.2. Per olyckstyp
8.2.1.

Brand i byggnad

Effekter som ska uppnås vid brand i byggnad:
• Alla personer ska kunna utrymmas ur byggnaden
• Ingen brandspridning ska ske från objektet, utrymmet, brandcellen eller byggnaden
där branden startade
• Släckning av brand
• Påverkan på liv, hälsa, miljö och egendom ska minimeras

Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effekter ovan
•
•
•
•
•

Söka efter och rädda personer i tät brandrök
Genomföra utvändig eller invändig släckinsats för att bekämpa brand
Genomföra utvändig eller invändig släckinsats för att begränsa spridning av brand
Säker vattentillgång ska anordnas
Assistera utrymning av personer ur brinnande byggnad utvändigt via fönster eller
balkong från 0-11m med stegutrustning
• Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om brandens omfattning
• Förhindra spridning av kontaminerat släckvatten
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• Förhindra att liv, hälsa, miljö eller egendom påverkas av spridning av brandrök

Nyckeluppgifterna kan genomföras med nedanstående förmågor och resurser. Enheter
som utgår ifrån Markaryd har nummer 70XX. Enheter från Strömsnäsbruk har 78XX.
Enheter från Vivljunga har 79XX. Anspänningstid och personella resurser framgår av
tidigare avsnitt. Vissa förmågor finns inte inom kommunen men finns genom samarbete
med annan räddningstjänst eller nationellt.
Uppgift

Förmåga att:

Släckning

Genomföra släckinsats in- och utvändigt

Rökdykning

Genomföra rökdykning enligt AFS 2007:7

Rökdykarledare

Leda en rökdykargrupp

Släckning
Steglivräddning
11 m

Genomföra utvändig släckning

Vattentransport

Med utskjutsstege livrädda upp till en brösthöjd på 11 m
Transportera vatten i tank eller container om minst 6000
liter

Vattenförsörjning Bygga upp slang- och pumpsystem
Ventilation

Med fläkt ventilera och ta upp hål i tak och väggar

Ledning uppgift

Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.

Ledning insats

Göra insatsledning, att samordna enheter,
samverkansledning m.m.

Ledning system
Akut RVR
UAV (drönare)

Genomföra systemledning, ledning på strategisk nivå.
Genomföra akut restvärdesräddning. Ventilering av rök,
uppsamling vatten mm.
Snabbt få en överblick och ge information om
omfattning mm. (med och utan värmekamera)

Tabell: 8,2,1,1 uppgift och förmåga vid brand i byggnad kopplat till enhet, VRC-Vakthavande
Räddningschef, VB- Vakthavande befäl
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Nedanstående tabell beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer vanligt
förekommande till de mer sällan inträffade.
Brand i byggnad
Villa
Flerbostadshus
Radhus
Publik lokal
Hotell
Industri

Mindre brand i föremål, tillbud eller efterkontroll
Konstaterad brand/rökutveckling i enstaka brandcell.
Mindre spridningsrisk
Omfattande brand i större lokaler. Brand i mer än
startutrymmet och det föreligger stor spridningsrisk
Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra
kommuners/organisationers räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge
eller med nationella förstärkningsresurser

Tabell 8,2,1,2 förmåga brand i byggnad

Kommunens förmåga till utrymning via fönster med hjälp av kommunens
stegutrustning för olyckstypen brand i byggnad
Den tid det tar från det att räddningstjänsten blir larmade till dess att en insats är igång
kallas för insatstid. Insatstiden innehåller anspänningstid, den tid det tar från larm hos
räddningstjänsten tills dess att fordonen lämnar stationen, körtid samt angreppstid (den
tid det tar att starta upp insatsen på plats). Framkomsttid är den tid det tar från det att
räddningstjänsten blir larmade till dess att de är på plats, det vill säga anspänningstid och
körtid.
Det allmänna rådet i Boverkets Byggregler (BBR) avsnitt 5:323 anger gällande insatstid
och förmåga följande: ”Tillräckligt snabb insatstid för räddningstjänsten är normalt högst
10 minuter. Med tillräcklig förmåga avses sådan bemanning och utrustning att
utrymningen kan genomföras på ett tillfredsställande sätt.”
I Markaryds kommun finns förmåga till utrymning via fönster med hjälp av stegutrymning
11 meter.
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Brand i utomhus

Effekter som ska uppnås vid brand utomhus:
• Alla personer ska kunna utrymmas ur hus, fordon eller fartyg
• Ingen brandspridning ska ske från platsen där branden startade eller sprida sig till
angränsande områden eller byggnader
• Släckning av brand
• Påverkan på liv, hälsa, miljö och egendom ska minimeras

Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effekter ovan:
•
•
•
•
•
•
•

Genomföra insats för livräddning i fordon/fartyg
Genomföra släckinsats för att bekämpa eller begränsa spridning av brand
Söka efter brand och snabbt lokalisera den
Snabbt kunna mobilisera sig i terräng
Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om brandens omfattning
Förhindra spridning av kontaminerat släckvatten
Förhindra att liv, hälsa, miljö eller egendom påverkas av spridning av brandrök

Nyckeluppgifterna kan genomföras med nedanstående förmågor och resurser. Enheter
som utgår ifrån Markaryd har nummer 70XX. Enheter från Strömsnäsbruk har 78XX.
Enheter från Vivljunga har 79XX. Anspänningstid och personella resurser framgår av
tidigare avsnitt. Vissa förmågor finns inte inom kommunen men finns genom samarbete
med annan räddningstjänst eller nationellt.

Uppgift

Förmåga att:

Släckning

Genomföra släckinsats in- och utvändigt

Rökdykning

Genomföra rökdykning enligt AFS 2007:7

Rökdykarledare

Leda en rökdykargrupp

Släckning
Steglivräddning 11
m

Genomföra utvändig släckning
Med utskjutsstege livrädda upp till en brösthöjd på
11 m

Vattentransport

Transportera vatten i tank eller container om minst
6000 liter

Vattenförsörjning

Bygga upp slang- och pumpsystem

Möjligheternas Markaryd
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7840
7910
7010
7810
7010
7810

Ventilation

Med fläkt ventilera och ta upp hål i tak och väggar

Ledning uppgift

Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.

Ledning insats

Göra insatsledning, att samordna enheter,
samverkansledning m.m.

7080

Ledning system

Genomföra systemledning, ledning på strategisk
nivå.

7080
VRC
VB

Transportera material och personal i terräng utanför
vägnätet med hjälp av 4 eller 6-hjuling med eller
utan vagn
Snabbt få en överblick och ge information om
UAV (drönare)
omfattning mm. (med och utan värmekamera)
Två skogsbrandsdepåer med vardera tre containrar
Skogsbrandsdepå
från MSB regional resurs
Förstärkningsresurs från MSB. Vattenbombande
Helikopterresurs
helikoptrar
Flygplansresurs
Förstärkningsresurs från MSB. Skopande flygplan
Förstärkningsresurs från MSB. 15 m³ / min +
Högkapacitetspump
personal
Terräng

7040
7840
7080
Rtj
Ljungby
MSB
MSB
MSB

Tabell: 8,2,2,1 uppgift och förmåga vid brand utomhus kopplat till enhet

Nedanstående tabell beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer vanligt
förekommande till de mer sällan inträffade.
Brand utomhus
Mindre brand i föremål, enskilt fordon eller gräsbrand
Fordon
Avfall/återvinnig Brand i flera fordon, avgränsad brand i avfallsanläggning,
Gräsbrand
mindre skogsbrand. Ingen spridningsrisk
Skogsbrand
Omfattande brand: flera fordon, skogsbrand eller
avfallsanläggning och det föreligger stor spridningsrisk
Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra
kommuners/organisationers räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge
eller med nationella förstärkningsresurser
Tabell 8,2,1,2 förmåga brand utomhus
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Trafikolycka

Effekter som ska uppnås vid trafikolyckor:
•
•
•
•

Inga följdolyckor får inträffa
Arbetsplatsen ska vara säker att vistas på
Alla drabbade personer ska kunna omhändertas och få sjukhustransport
Påverkan på liv, hälsa, miljö och egendom ska minimeras

Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effekter ovan:
•
•
•
•
•
•

Avspärrning av olyckplats
Stabilisering/säkring av fordon
Lyft av fordon/del av fordon
Losstagning av fastklämda snabbt och säkert
Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om olyckans omfattning
Säkra olyckan mot brand och hantera eventuellt läckage

Nyckeluppgifterna kan genomföras med nedanstående förmågor och resurser. Enheter
som utgår ifrån Markaryd har nummer 70XX. Enheter från Strömsnäsbruk har 78XX.
Enheter från Vivljunga har 79XX. Anspänningstid och personella resurser framgår av
tidigare avsnitt. Vissa förmågor finns inte inom kommunen men finns genom samarbete
med annan räddningstjänst eller nationellt.

Uppgift

Förmåga att:

Räddning

Göra basräddning vid trafikolycka, utsläpp, lösa
föremål etc.

Buffert

Fungera som buffertfordon vid t.ex. trafikolycka

Losstagning låg

Göra losstagning med enklare verktyg att klippa,
bända eller kapa, hantera mindre utsläpp

Losstagning medel
Losstagning hög

Göra losstagning med verktyg för att klippa, bända,
trycka etc. vid trafikolycka med personbilar eller
liknande fordon.
Göra losstagning med verktyg för att kunna klippa,
bända och trycka vid t.ex. trafikolycka med tyngre
fordon.
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Räddning tung

Förmåga till tyngre/högre lyft t.ex. vid bussolycka.

Jordning järnväg

Skyddsjorda vid händelse på elektrifierad järnväg.

Ledning uppgift

Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.

Ledning insats

Göra insatsledning, att samordna enheter,
samverkansledning m.m.

Ledning system

Genomföra systemledning, ledning på strategisk
nivå.

RVR

Genomföra restvärdesräddning på väg

UAV (drönare)

Snabbt få en överblick och ge information om
omfattning mm. (med och utan värmekamera)

Rtj
Ljungby
7010
7010
7810
7080
7080
VRC
VB
7010
7810
7080

Tabell: 8,2,3,1 uppgift och förmåga vid trafikolycka kopplat till enhet

Nedanstående tabell beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer vanligt
förekommande till de mer sällan inträffade.
Trafikolycka
Mindre trafikolycka, singelolycka med personbil eller mindre fordon
Påkörning järnväg, trafikolycka flera fordon, enklare skadeläge, få
fastklämda/skadade etc.
Urspårning/brand i tåg, trafikolycka flera större fordon, komplicerad
skadeplats, många skadade (t.ex. buss på sida)
Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra
kommuners/organisationers räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge
eller med nationella förstärkningsresurser
Tabell 8,2,3,2 förmåga trafikolycka
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Olycka med farliga ämnen

Effekter som ska uppnås vid olycka med farliga ämnen:
•
•
•
•
•

Alla personer ska kunna utrymmas ur hus eller fordon
Ingen spridning av det farliga ämnet ska ske från platsen där utsläppet började
Ämnet ska oskadliggöras
Påverkan på liv, hälsa, miljö och egendom ska minimeras
Alla ska kunna vara informerade om en eventuellt överhängande fara

Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effekter ovan:
•
•
•
•

Identifiering/indikering av farligt ämne
Livräddning i en miljö med farligt ämne
Avspärrning/evakuering av område
Genomföra utvändig eller invändig insats för att:
o Täta
o Valla in
o Samla upp
o Pumpa
o Täcka över
o Tvätta ner
o Länsa
…i syfte att oskadliggöra eller begränsa spridning av farligt ämne
• Sanering av personal, drabbade, fordon samt material
• Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om olyckans omfattning
• Alarmering och varning av allmänheten (bl.a. VMA)

Nyckeluppgifterna kan genomföras med nedanstående förmågor och resurser. Enheter
som utgår ifrån Markaryd har nummer 70XX. Enheter från Strömsnäsbruk har 78XX.
Enheter från Vivljunga har 79XX. Anspänningstid och personella resurser framgår av
tidigare avsnitt. Vissa förmågor finns inte inom kommunen men finns genom samarbete
med annan räddningstjänst eller nationellt.
Uppgift

Förmåga att:

Släckning

Genomföra släckinsats in- och utvändigt

Rökdykning

Genomföra rökdykning enligt AFS 2007:7

Rökdykarledare

Leda en rökdykargrupp

Möjligheternas Markaryd
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Släckning

Genomföra utvändig släckning

Ventilation

Med fläkt ventilera och ta upp hål i tak och väggar

Livräddning

Akut livräddande insats vid olycka med farliga
ämnen. Kemskyddsdräkt typ 4 (stänkskydd)

Avspärrning

Genomföra avspärrning och varna

Begränsning

Inledande begränsning vid t.ex. utsläpp farligt ämne.
Ex. tätning/sanering

Indikering

Indikering av farliga ämnen

Ledning uppgift

Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.

Ledning insats

Göra insatsledning, att samordna enheter,
samverkansledning m.m.

Ledning system

Genomföra systemledning, ledning på strategisk
nivå.

Akut RVR

Genomföra akut restvärdesräddning.

UAV (drönare)

Snabbt få en överblick och ge information om
omfattning mm. (med och utan värmekamera)

Kemdykning

Genomföra kemdykning enligt AFS 2007:7

Kemdykarledare

Leda en kemdykargrupp

Avancerad
indikering

Förstärkning av MSB. Avancerad indikering av
farliga ämnen från regional eller nationella resurser
Förstärkningsresurs från MSB. Sanering och
hantering av ämnen från regional eller nationella
resurser
Förstärkningsresurs från MSB. Länsor och
uppsamling för oljeskydd från regional eller
nationella resurser

Kemdepå
Oljeskydd

Tabell: 8,2,4,1 uppgift och förmåga vid olycka med farliga ämnen kopplat till enhet
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Nedanstående tabell beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer vanligt
förekommande till de mer sällan inträffade.
Olycka med farligt ämne
Begränsat utsläpp av drivmedel, olja, tillbud vätska/gas
Utsläpp av mindre mängd farligt ämne, enklare situation utan kemdykning och
få drabbade
Omfattande utsläpp av farligt ämne, konstaterad större läckage på
ledning/cistern. Komplicerad olycka med kemdykning och flertalet drabbade
Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra
kommuners/organisationers räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge
eller med nationella förstärkningsresurser
Tabell 8,2,4,2 förmåga olycka med farligt ämne

8.2.5.

Naturolycka

Effekter som ska uppnås vid naturolycka:
•
•
•
•
•

Alla personer ska kunna utrymmas ur hus eller fordon
Alla ska kunna vara informerade om en eventuellt överhängande fara
Fastklämda eller nödställda personer ska kunna räddas
Avspärrning/utrymning av större drabbat område
Samhällsviktiga verksamheter ska skyddas från effekter av naturolyckor

Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effekter ovan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Livräddning i en svår miljö (översvämmat, nedfallna träd, ras/skred)
Avspärrning/evakuering av område
Sågning/röjning av nedfallna träd
Uppbyggnad av översvämningsbarriärer
Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om olyckans omfattning
Kännedom om väderlek och vädervarningar
Information till allmänheten om var drabbade och farliga områden finns
Stabilisering av utsatta byggnader/byggnadselement

Möjligheternas Markaryd
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Nyckeluppgifterna kan genomföras med nedanstående förmågor och resurser. Enheter
som utgår ifrån Markaryd har nummer 70XX. Enheter från Strömsnäsbruk har 78XX.
Enheter från Vivljunga har 79XX. Anspänningstid och personella resurser framgår av
tidigare avsnitt. Vissa förmågor finns inte inom kommunen men finns genom samarbete
med annan räddningstjänst eller nationellt.
Uppgift
Motorsåg
Pumpning
Vattentransport
Vattenpumpning
Räddning
Räddning tung
Avspärrning
Ledning uppgift
Ledning insats
Ledning system
Akut RVR
UAV (drönare)
Terräng

Översvämning

Förmåga att:

Enhet
7010
Med motorsågsutrustning såga/nedfallna träd
7810
7910
7010
Med mindre och större pumpar, pumpa vatten (t.ex.
7810
ur källare)
7910
7040
Transportera vatten i tank eller container om minst
7840
6000 L
7910
7040
Bygga upp slang- och pumpsystem
7840
7910
7010
Genomföra räddning vid klämskador, nedfallna träd,
7810
vattenskada, lösa föremål etc.
7910
Rtj
Förmåga till tyngre/högre lyft t.ex. större föremål.
Ljungby
7010
Genomföra avspärrning och varna
7810
7010
Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.
7810
Göra insatsledning, att samordna enheter,
7080
samverkansledning m.m.
7080
Genomföra systemledning, ledning på strategisk
VRC
nivå.
VB
7010
Genomföra akut restvärdesräddning.
7810
Snabbt få en överblick och ge information om
7080
omfattning mm. (med och utan värmekamera)
Transportera material och personal i terräng utanför
7040
vägnätet med hjälp av 4 eller 6-hjuling med eller
7840
utan vagn
Förstärkningsresurs MSB. Barriärer,
högkapacitetspumpar, sandsäckar,
MSB
sandfyllningsmaskiner från regional eller nationella
resurser
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Avancerad
indikering

Förstärkning av MSB. Avancerad indikering av
farliga ämnen från regional eller nationella resurser
Nationell Urban Sök och Räddning. Sök och
räddning samt stabilisering/lyft vid ras

NUSAR

MSB
MSB

Tabell: 8,2,5,1 uppgift och förmåga vid naturolycka kopplat till enhet

Nedanstående tabell beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer vanligt
förekommande till de mer sällan inträffade.
Naturolycka
Översvämning av källare, pumpning/nödställd person
Sågning/röjning. Olyckor med nedfallna träd
Större översvämningar, ras och skred eller omfattande naturolycka
Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra
kommuners/organisationers räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge
eller med nationella förstärkningsresurser
Tabell 8,2,4,2 förmåga naturolycka

8.2.6.

Drunkning

Effekter som ska uppnås vid drunkning:
• Alla nödställda personer i vatten eller 1 meter under vattenytan ska kunna räddas
• Räddningstjänst ska ha fått tillträde till platsen med den nödställde.
• Nödställd person ska snabbt kunna lokaliseras av personal vid strandkant, i båt eller
från en UAV i luften

Nyckeluppgifter för att uppnå angivna effekter ovan:
•
•
•
•
•

Snabb sök- och räddningsteknik
Snabbt tillträde till badplatser
Snabbt isättande av båt/ytlivräddare
Snabbt kunna bilda sig en uppfattning om olyckans omfattning
God kännedom om väderlek och vädervarningar
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• God kännedom om välbesökta badplatser, skridskoturer, båtturer, kanotrutter etc.

Nyckeluppgifterna kan genomföras med nedanstående förmågor och resurser. Enheter
som utgår ifrån Markaryd har nummer 70XX. Enheter från Strömsnäsbruk har 78XX.
Enheter från Vivljunga har 79XX. Anspänningstid och personella resurser framgår av
tidigare avsnitt. Vissa förmågor finns inte inom kommunen men finns genom samarbete
med annan räddningstjänst eller nationellt.

Uppgift
Räddning

Förmåga att:
Göra basräddning vid trafikolycka, vattenskada,
lösa föremål etc.

Ledning uppgift

Göra uppgiftsledning och att leda en enhet/grupp.

Ledning insats

Göra insatsledning, att samordna enheter,
samverkansledning m.m.

Ledning system

Genomföra systemledning, ledning på strategisk
nivå.

Ytlivräddning
UAV (drönare)
Terräng
Hjärtstartare
Räddningsdykare

Rädda liv genom livräddning ovan ytan eller 1
meter under
Snabbt få en överblick och ge information om
omfattning mm. (med och utan värmekamera)
Transportera material och personal i terräng
utanför vägnätet med hjälp av 4 eller 6-hjuling med
eller utan vagn

Enhet
7010
7810
7010
7810
7080
7080
VRC
VB
7010
7810
7080
7040
7840

7010
7810
7910
Genomföra dykinsats i syfte att hitta personer långt
Rtj
under vattenytan
Halmstad
Genomföra hjärt- och lungräddning med
defibrillator – specifikt från räddningstjänsten

Tabell: 8,2,6,1 uppgift och förmåga vid drunkning kopplat till enhet
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Nedanstående tabell beskriver förmågan att hantera olika händelser, från de mer vanligt
förekommande till de mer sällan inträffade.
Drunkning
Drunkning/tillbud, enstaka personer i ytläge eller 1 meter under ytan
Drunkning/tillbud. Dykbehov
Drunkning/tillbud, stort antal nödställda personer
Händelsen kan hanteras med kommunens egna resurser
Händelsen kan hanteras i samverkan med andra
kommuners/organisationers räddningstjänster
Händelsen kan hanteras med stöd av samverkan Småland-Blekinge
eller med nationella förstärkningsresurser
Tabell 8,2,6,2 förmåga drunkning

8.3. Ledning av räddningsinsats
Enligt 14 och 15 §§ MSBFS 2021:1 ska en beskrivning av förmågan till övergripande
ledning samt förmåga att leda räddningsinsatser göras. Beskrivningen av kommunens
förmåga till ledning utgår från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter om ledning av kommunal räddningstjänst, MSBFS 2021:4.
Att leda räddningsinsatser spänner sig från att leda en enskild grupp till att leda ett större
system som skall hantera flera större händelser samtidigt eller svåra komplicerade
händelser. Att kunna leda och hantera stora, komplicerade eller flera samtidiga
räddningsinsatser innebär att man behöver samverka för att kunna hantera det
tillfredsställande.

8.3.1.

Uppbyggnad av Räddningssystem Småland-Blekinge (RSB)

Ledningssystemet utgår från respektive räddningschef som sätter gränserna för hur man
skall hantera larmtyper, resurser och ledningsnivåer, en gemensam ledningsdoktrin
beskriver hur systemet är tänkt att fungera för de olika typerna av händelserna vilket
ledningssystemet utgår i från. Gemensamt för systemet är att man har en likvärdig syn och
uppbyggnad inom hela området för att skapa och enkelhet och snabbhet i
systemuppbyggnaden allt eftersom en eller flera händelse växer och kräver en större
ledningskapacitet.
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Schematisk bild över ledningsnivåerna i systemet

Ledningssystemet är uppbyggt för att snabbt kunna lämna över en eller flera omfattande
räddningsinsatser till staten, i fösta hand sker det av drabbad länsstyrelse och en dialog
sker om behovet av övertagandet. Ledningssystemet skall kontinuerligt ha förmåga att
leverera beslutsunderlag och information till drabbad kommun, länsstyrelse, Myndigheten
för samhällsskydd samt övrigt berörda myndigheter.

8.3.2.

Beslutsdomäner

För ledning av operativ räddningstjänst finns 3 olika beslutsdomäner med skiftande
beslutanderätt. De olika ledningsfunktionerna kommer att arbeta inom olika
beslutsdomäner och i olika tidsskalor för att hela tiden skapa rätt förutsättningar för att
kunna genomföra och ha beredskap för räddningsinsatser
Uppgiftsledning (UL)
• Bedriva direkt ledning av räddningsenheter/resurser
• Leda en organisatorisk del i utförande av tilldelad uppgift
• Samordna utförandet inom den organisatoriska delen

Insatsledning
• Utöva den samlade ledningen av en enskild räddningsinsats
• Besluta om räddningsinsatsens mål och taktiska genomförande
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• Besluta om och fördela uppgifter till olika organisatoriska delar/funktioner i
räddningsinsatsen
• Samordna räddningsinsats genomförande.
Systemledning
• Definiera och kunna besluta om räddningstjänstorganisationernas roll och tillämpning
av uppdrag inom området.
• Kunna besluta om beredskaps av räddningsresurser i förhållande till riskbild
• Definiera och kunna besluta om räddningsinsatsers ramar (avsikt, mål, resurs, tid och
geografi) tidigt kunna ta ställning till om räddningsinsats ska startas eller inte startas.
• Kunna samordna och prioritera mellan räddningsinsatser och beredskap utifrån
hjälpbehov och riskbild
• Värdera behov och besluta om såväl initiala resurstilldelningar som förstärkningar
• Kunna organisera och anpassa ledningsarbetet under händelser
• Kunna samverka med andra aktörer, offentliga och privata

Schematisk bild av beslutsdomänerna i ledningssystemet
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Roller i ledningssystemet
Följande roller och nivåer finns inom ledningsorganisationen:
Roll
VRC (Vakthavande
Räddningschef)

Uppgift
Högsta beslutsfattare i systemet utgörs av en regional
räddningschef i beredskap VRC som har ansvar för att
systemet är ändamålsenligt enligt rutiner. Som stöd för
att hantera ledning av systemet och säkerställa adekvat
beredskap över ytan samt för kontinuerlig
omvärldsbevakning finns ett vakthavande befäl VB.
VRC har rollen som räddningsledningschef enligt
MSBFS 2021:4.
VB (Vakthavande befäl)
Ett vakthavande befäl (VB) på ledningscentralen svarar
i första hand för att säkerställa adekvat beredskap över
ytan och göra kontinuerliga bedömningar hur belastat
systemet är och förse VRC med beslutsunderlag för
denna skall kunna ta beslut om åtgärder krävs för att
systemet skall fungera tillfredsställande över hela ytan.
VB kan medlyssna samtal som bedöms kunna leda till
omfattande eller komplicerade räddningsinsatser eller
om det kan bli stor påfrestning på systemet. VB stödjer
LB i prioriteringar av räddningsresurser. VB har rollen
som driftchef enligt MSBFS 2021:4.
LB (Larmbefäl)
LB medlyssnar normalt alla samtal som bedöms kunna
leda till räddningsinsats. LB stödjer SOS
räddningsåtgörare RÅ med beslut om att tillföra
respektive återkalla styrkor i utlarmningsskedet samt
med beslutsunderlag till VB för att denne skall kunna
göra påfrestningsbedömningar på systemet.
RIL (Regional insatsledare) Högsta ledningsnivå på skadeplats utgörs av regional
insatsledare RIL. Funktionen RIL larmas till större
insatser där det föreligger av ett utökat ledningsbehov
och förväntas kunna agera som räddningsledare,
stabschef* eller insatschef, såväl som i stödjande roller
i både system-, insats- och uppgiftsledning. Regional
kan även betyda annat än länsvis och det kan samtidigt
finnas fler RIL beroende på hur dimensioneringen av
ledningsfunktionen ser ut i övriga organisationer.
IL (Insatsledare)
Andra ledningsnivå utgörs av insatsledare IL som finns
i jour eller beredskap beroende på vilken organisation
IL tillhör. Funktionen IL larmas vid behov till insats
där det normalt sett är larmat flera räddningsstyrkor
och arbetar där med ledning av insats tillsammans med
övriga befäl i det ledningsteam som skapas på
skadeplats. Insatsledaren kan agera i rollen som

Möjligheternas Markaryd
Tillsammans gör vi varandra bättre!

103

Plan för
skydd mot olyckor

Sida 52 av 57

insatschef, stabschef*, funktionschef*, räddningsledare
eller storsektorchef.
SL/AL
Första ledningsnivå utgörs av styrkeledare SL som
(Styrkeledare/Arbetsledare) finns i jour eller beredskap beroende på vilken kategori
RVB eller heltid som SL tillhör. SL larmas antingen
som första insatsperson FIP och/eller som SL
tillsammans med sin räddningsstyrka. SL leder insats
antingen själv eller tillsammans med övriga befäl i det
ledningsteam som skapas på skadeplats.
*Utformningen av uppbyggnaden av stab (inre och yttre) med tillhörande roller är ett pågående arbete
inom Räddningssystem Småland-Blekinge, där ett färdigt koncept inte är beslutat än.

Räddningsledare
Enligt 3 kap 16 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är räddningschefen
räddningsledare men kan utse någon annan behörig att vara räddningsledare vid en
räddningsinsats. Vakthavande Befäl har möjlighet att vara räddningsledare tills befäl med
delegation att agera som räddningsledare är utsedd vilket det vanligtvis är förutbestämt
eller vid tillfällen då inget befäl finns på platsen. Samtliga befäl i ledningsorganisationen
(se ovan) ska kunna verka som räddningsledare inom samtliga kommuner eller
organisationer som omfattas av ledningssystems område. Räddningsledaren är ytterst
ansvarig för arbetet på skadeplatsen och anger mål med insatsen. Räddningsledaren
ansvarar för att målen med insatsen är tydligt kommunicerat till personalen på
skadeplatsen. Räddningsledare ska kontinuerligt följa upp och vid behov justera
genomförandet för att nå målet med den enskilda räddningsinsatsen. Det ska alltid tydligt
framgå vem som är räddningsledare vid en insats. Övertagande av räddningsledarrollen
rollen skall tydligt kommuniceras. Räddningsledaren ansvarar för att varje räddningsinsats
avslutas enligt 3 kap 9 § LSO.

8.4. Samtidiga och omfattande räddningsinsatser
Vid flera samtidiga eller vid resurskrävande räddningsinsatser inom kommunen kan länets
resurser omfördelas utifrån rådande behov. Det görs inom ramen Räddningssystem
Småland-Blekinge (RSB) och den systemledningsorganisation som finns upprättad.
Räddningsstyrkor och ledningsfunktioner anpassas både till numerär och geografisk
placering vid förändrad risk- och hotbild i syfte att:
• bedriva övergripande ledningsarbete
• genomföra räddningsinsatser
• skapa beredskap för nya räddningsinsatser
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Samarbetet mellan räddningstjänsterna stärker förmågan till effektivt ledningsarbete vilket
medför följande fördelar för de olycksdrabbade:
•
•
•
•

snabbare hjälp till den olycksdrabbade vid flera samtidigt inträffade olyckor
utökad förmåga till snabb resursuppbyggnad
större uthållighet vid flera samtidiga eller omfattande räddningsinsatser
utökad förmåga att hantera alternativa händelseutvecklingar.

VRC ansvarar för den övergripande prioriteringen mellan en eller flera samtidiga
räddningsinsatser och den rådande beredskapen över tid. VB ska kontinuerligt följa
utryckningsverksamheten och följa upp räddningsinsatsernas effekt gentemot hjälpbehov
och andra skyddsvärden. Prioriteringar av resurstilldelning i det tidiga skedet vid samtidiga
räddningsinsatser utförs av LB efter bedömt behov. VB har mandat att besluta om
alarmering och beredskapsproduktion inom de ramar som fastställs gemensamt eller av de
direkta beslut som VRC ger.

8.5. Räddningstjänst under höjd beredskap
Vid höjd beredskap har räddningstjänsten, utöver de uppgifter man har i fredstid,
tillkommande uppgifter för att skydda och rädda befolkningen och civil egendom från
verkningar av krig. Dessa uppgifter framgår av 8 kap. 2 § LSO.
Den operativa verksamheten under höjd beredskap bygger på den grundorganisation som
finns i fredstid och anpassas och dimensioneras efter den aktuella hotbilden. Under den
anpassningsperiod som krävs ska utbildning, övning samt andra nödvändiga åtgärder
genomföras.
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9. Uppföljning, utvärdering och lärande
Handlingsprogrammet beskriver räddningstjänstens förebyggande verksamhet och
räddningstjänst och fastställer mål för verksamheterna i syfte att uppfylla de mål som
finns angivna i lag (2003:773) om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammets innehåll,
inriktning och mål har sin grund i en sammanvägd analys, som i huvudsak består av en
analys av kommunens lokala riskbild och räddningstjänstens förmåga, sakkunskap och
den politiska inriktningen.
Uppföljning av de kommunala målen sker i huvudsak kvantitativt och i samband med
delårsuppföljning två gånger under året samt en redovisning vid årsbokslut.

Efterföljande åtgärder
• Avslutad räddningsinsats ska efterföljas av undersökning och klarläggning av
orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts i skälig
omfattning. Undersökningsrapport ska skickas till MSB (3 Kap 10§) och följer
myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om undersökningsrapport
efter kommunal räddningsinsats.
Undersöka och klarlägga orsaker och förlopp till en olycka samt hur insatsen genomförts
syftar till att kunna identifiera åtgärder för att minska konsekvenser av framtida olyckor
och ge förslag till förebyggande åtgärder. Med bakgrund i ovanstående är olycksutredning
en naturlig del av verksamheten och något som berör både den förebyggande och den
operativa verksamheten.
Förebyggande verksamheten kan genom olycksutredningar få ny information och nya
kunskaper som kan bidra till ett ännu bättre och effektivare arbete för att förebygga att
liknande händelser inträffar och om de ändå inträffar, lindra konsekvenserna.
Den operativa verksamheten ska använda olycksutredningar och insatsutvärderingar för
att kunna utveckla och förbättra förmågan att genomföra effektiva räddningsinsatser och
öka kompetensen hos den operativa personalen inom räddningstjänsten.
Räddningstjänsten arbetar med olika nivåer av olycksutredningar och insatsutvärderingar.
Omfattningen på utredningarna varierar utifrån händelsens art och övergripande kan
dessa indelas i tre nivåer:
• Händelserapport – den rapport som skrivs efter varje räddningsinsats. Skickas till
MSB och utgör underlag för statistik.
• Insatsutvärdering – fördjupad utredning om insatsen och räddningstjänstens arbete
vid insatsen, vad gick bra och vilka förbättringspunkter finns. Lärdomar dras och
sprids inom organisationen genom till exempel övningar, träffar och utskick. Kan
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utgöra underlag vid framtagande av insatsplaner och metodutveckling.
Insatsutvärderingar genomförs vid större händelser som bedöms kunna resultera i
ovanstående. Exempel på händelser som kan leda till insatsutvärderingar är brand i
byggnad, skogsbrand, trafikolyckor, drunkningstillbud eller utsläpp av farligt ämne.
• Fördjupad olycksundersökning – räddningstjänstens mest omfattande utvärdering
av en olycka. I denna utreds grundligt orsaken till händelsen, händelseförloppet och
insatsen. Likt insatsutvärdering ska den fördjupade olycksundersökningen identifiera
brister, åtgärder samt utmynna i erfarenhetsspridning både inom organisationen och
vid behov till externa aktörer. Fördjupad olycksundersökning ska genomföras vid
dödsbränder samt om egen personal skadas.
Gemensamt för både händelserapport, insatsutvärdering och fördjupad
olycksundersökning som görs är att de ska fokusera på att utreda orsakerna till olyckan
och hur insatsen genomförts samt konsekvenser av vidtagna åtgärder. Utvärderingarna
ska inte leta efter enskilda individer som gjort fel, utan ska vara objektiva och i stället
fokusera på hur räddningsinsatser och hur räddningstjänstens arbete kan förbättras, både
inom den operativa och förebyggande verksamheten.

Lärande
Genomförda insatser ska dokumenteras i text och bild för att sedan kunna delges inom
den egna organisationen, detta säkerställer erfarenhetsåterföringen och skapar en grund
för hela organisationen. Hjälmkamera och drönare ska användas so men viktig del i
dokumentationen till erfarenhetsåterföringen för att på så sätt bli en bättre lärande
organisation.
Räddningstjänsten arbetar utefter Länsstyrelsens GUL koncept – Gemensamt
Utvecklande Lärande. GUL är ett samarbete mellan länets räddningstjänster, ambulansen,
polisen, SOS alarm och Länsstyrelsen. Månatlig utvärdering av gemensamma insatser
görs, en mer fördjupad utvärdering görs när någon part efterfrågar det.
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Bilaga A: Dokumentförteckning
Kompletterande referensdokument:
•
•
•
•
•
•

Riskanalys över olyckor som kan föranleda räddningsinsats i Markaryds Kommun
Reglemente för kommunstyrelsen, KF 2019-06-24, § 83
Delegeringsordning för kommunstyrelsen, KS 2020-01-14, § 8
Samarbetsavtal räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge, KS 2021-06-15, § 97
Sotningsfrister i Markaryds kommun, KF 2020-09-28, § 91
Rutiner Eldningsförbud i Kronobergs län

Tecknade avtal
• Alarmering: SOS Alarm AB
• Samverkansavtal mellan Region Kronoberg och kommunal räddningstjänst i
Kronoberg gällande I Väntan På Ambulans, IVPA
• Överenskommelse om samverkan mellan Räddningstjänster i Kronobergs län och
Sjöräddningssällskapet SSRS station RS Växjö
• Sotning och brandskyddskontroll med Osby Sotarn AB
• RVR med Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige AB
• Räddsam Kronoberg
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Bilaga B: Beskrivning av samråd
Innan ett handlingsprogram antas, eller om kommunen beslutar om betydande ändringar i
ett befintligt handlingsprogram, ska kommunen samråda med de myndigheter som särskilt
berörs. Nedan visas en lista till vilken handlingsprogrammet sänts för samråd.
Internt
• Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun
• Socialnämnden i Markaryds kommun
• Utbildnings- och kulturnämnden i Markaryds kommun

Externt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alvesta kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Tingsryds kommun
Uppvidinge kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
Örkelljunga kommun
Kommunförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Kommunförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Kommunförbundet Värends räddningstjänst
Ledningscentralen RSB
Region Kronoberg
Länsstyrelsen i Kronobergs län

Kommentarer ifrån samråd redovisas nedan:
Svara har inkommit ifrån Uppvidinge kommun, Växjö kommun samt Länsstyrelsen
Kronobergs län, samtliga har svarat att de inte har någon erinran.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-04-05

§ 144

Dnr 2022-00104

Markaryds kommuns remiss av plan för skydd mot
olyckor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande i ärendet:
Växjö kommun har inget att erinra mot Markaryds kommuns förslag till
plan för skydd mot olyckor.
Bakgrund
Växjö kommun har fått möjlighet att yttra oss över Markaryds kommuns
remiss av plan för skydd mot olyckor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 123/2022 föreslagit följande:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande i ärendet:
Växjö kommun har inget att erinra mot Markaryds kommuns förslag till
plan för skydd mot olyckor.
-Yttrande Värends räddningstjänstförbund 2022-03-16.
Beslutet skickas till
Markaryds kommun
För kännedom
Värends räddningstjänstförbund

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
1 (1)

1(5)
111

Protokoll

Kommunstyrelsen

2022-06-14

KS § 91
Verksamhetsbeskrivning och lokalprogram ny grundskola
Strömsnäsbruk
Dnr 2022/275.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna ”Verksamhetsbeskrivning Nya Strömsnässkolan,
Sporrsmeden 1” samt ”Lokalprogram Nya Strömsnässkolan, Sporrsmeden
1 med lokalförteckning” som stöd för den fortsatta projekteringen,
att bevilja upphandling av arkitekt med tillhörande processledare som med
stöd av dokumenten, och i nära samråd med verksamheten och teknisk
förvaltning, ska resultera i en förslagshandling för den nya skolan i
huvudsak enligt de godkända dokumenten,
att finansieringen av det fortsatta arbetet sker genom de återstående medel
som finns anslagna för projektet,
att arbetet redovisas kontinuerligt till kommunstyrelsens arbetsutskott,
och att ärendet redovisas till kommunfullmäktige när förslagshandlingen är
klar.
Bakgrund och sammanfattning
Under nästan hela 2000-talet har det varit ett politiskt, prioriterat uppdrag i
Markaryds kommun att tillhandahålla ändamålsenliga skollokaler för en
modern pedagogik. I Markaryd har Höjdenskolan, Hagaskolan och
Hunehallen ersatts med helt nya skollokaler och Kunskapscentrum
Markaryd (KCM), har etablerats i helt ombyggda lokaler.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-24, § 58, att uppdra åt
kommunstyrelsen att till budgetberedningen i september 2012 redovisa ett
förslag avseende renoveringsåtgärder på Strömsnässkolan.
Till budgetberedningen 2012 redovisades ett omfattande renoverings- och
åtgärdsförslag för Strömsnässkolan med genomförande i ca 9-10 etapper
mellan år 2013 och 2021. Utbildnings- och kulturnämnden såg det som
angeläget att genomförandet av renoveringen skulle ske etappvis under en
period av flera år för att möjliggöra att undervisning och renovering skulle
kunna fortgå samtidigt så långt som möjligt utan att verksamheten
påverkades i för stor utsträckning.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-29, § 154, att för 2013 och 2014
avsätta totalt 7 mkr av det ordinarie fastighetsunderhållsanslaget för
åtgärder på Strömsnässkolan, samt att från och med 2015 årligen avsätta 5
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mkr i en särskild satsning med underhållsanslag utöver det ordinarie
fastighetsunderhållsanslaget till dess samtliga etapper slutförts.
De olika etapperna omfattade högstadiebyggnaden, låg- och
mellanstadiebyggnaden, teknikbyggnaden, matsalsbyggnaden,
gymnastikbyggnaden, Lingegården samt utvändiga mark- och
förbindelsegångar. Totalkostnaden för projektet beräknades 2012 till 46,3
mkr inklusive en uppräkning under projekttiden med 2 % årligen.
Finansieringen skulle ske via särskilt anslagna investeringsmedel men till
viss del aven via medel för löpande underhåll.
Renoveringen påbörjades under 2013 och har därefter fortsatt etappvis
fram till 2019. Fem etapper har genomförts framför allt inom
högstadiebyggnaden till en kostnad av ca 15 mkr.
Mot bakgrund av en ökad inflyttning under de senaste åren, inte minst efter
flyktingkrisen 2015, blev behovet av nya och ändamålsenliga lokaler
alltmer påtagligt. I samband med kommunfullmäktiges antagande av
rambudgeten för 2017, uppdrogs till de olika förvaltningarna att ta fram en
femårig lokalförsörjningsplan för 2017-2021 i syfte att belysa behovet av
underhåll, ombyggnad och nyproduktion. I kommunfullmäktiges beslut
2016-06-27, § 88, påtalades att lokalbehovet för skol- och
förskoleverksamheten härvid skulle prioriteras. Detta gällde inte minst
Strömsnässkolan, där flera befintliga byggnader uppvisade en dålig status,
samtidigt som elevantalet och antalet personal ökat kraftigt.
Under 2019 påbörjades även projekteringen för de åtgärder som var
avsedda att genomföras på låg- och mellanstadiedelen (äldre byggnaden),
varvid konstaterades att den ursprungliga åtgärdsplanen för
Strömsnässkolan behövde revideras. En grundlig projektering och kalkyl
som utgick från de gällande förhållandena har därför genomförts under
2019-2020.
Utbildnings- och kulturnämnden har därefter, mot bakgrund av dessa
förändrade förhållanden och i samråd med tekniska förvaltningen, arbetat
fram ett lokalprogram för Strömsnässkolan, vilket fastställdes av
utbildnings- och kulturnämnden 2020-04-08, § 42.
I detta lokalprogram konstaterades brister i Lingegården, den byggnad där
fritidshemmets verksamhet då var inrymd. Lokalerna uppfyllde inte de
krav som ställdes för skolverksamhet eller tillgänglighet då dessa var hårt
slitna och vare sig hissen eller lokalerna i källarplanet fick användas.
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I lokalprogrammet uppmärksammades även att grundskolans F-6 i
Strömsnäsbruk var trångbodd. Elevantalet hade ökat markant och det
saknades flera klass- och grupprum. Dessutom hade särskolans elevantal
ökat. Förberedelseklasserna använde två klassrum, vilket bidrog till bristen
på undervisningslokaler. Antalet toaletter för eleverna var alldeles för få i
befintlig skolbyggnad och det var även brist på utrymme till personalen
såsom arbetsrum, samtalsrum mm.
Kommunfullmäktige beslutade därför 2020-04-27, § 54, att Lingegården
skulle avvecklas och rivas samt ersättas temporärt med tillfälliga lokaler i
form av moduler. Vidare uppdrogs till kommunstyrelsen att fortsätta
detaljprojekteringen av efterföljande etapper på Strömsnässkolan i
huvudsak enligt det upprättade lokalprogrammet. För ändamålet avsattes
9,5 mkr. Rivningen av Lingegården utfördes vid årsskiftet 2020/2021 och
modulerna uppfördes senare under 2021.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade 2020-12-09, § 151, att
hemställa till kommunstyrelsen om stöd i processen för upphandling av
konsult för framtagning av lokalprogram grundskola område norr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-21, § 260, att ge t f
teknisk chef i uppdrag att bistå utbildnings- och kulturförvaltningen med
stöd i den fortsatta processen.
Utbildnings- och kulturnämnden har under mars 2021 upphandlat en
projektledare som haft i uppdrag att ta fram en verksamhetsbeskrivning och
ett lokalprogram som grund för det fortsatta arbetet med projektering av en
ny grundskola i Strömsnäsbruk. Under projektledarens ansvar var
uppdraget att genomföra ett gediget förankringsarbete under hösten 2021, i
vilket politiker, medborgare, näringsliv och föreningsliv involverades.
Under detta arbete blev det allt tydligare att de nuvarande lokalerna på
Strömsnässkolan var trånga, slitna och inte längre ändamålsenliga i
förhållande till dagens krav på lärmiljöer. Miljö och lokaler ska stödja
elevernas lärande och pedagogernas möjlighet till undervisning i
varierande arbetsformer. Även om det i första hand var Strömsnässkolans
F-6 verksamhet som var i störst behov av nya lokaler, blev målsättningen
att grundskolan i skolområde norr skulle ses i en helhet där hela
skolverksamheten kunde komma samman och bli engagerade för den nya
F-9-skolan. Därmed inkluderades även teknikbyggnaden, kök och matsal
samt den därtill kopplade gamla gymnastiksalen.
Genom det samtidigt pågående projektet ”Initiativ trygghet” blev
”Trygghet” och ”Samhörighet” två viktiga perspektiv som skulle
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genomsyra allt arbete. I en tid av polarisering är det önskvärt att Markaryds
kommun i allt större utsträckning ska präglas av en samhällsgemenskap,
där kommunen, näringslivet och den civila sektorn tillsammans arbetar för
att göra kommunen ännu bättre. I det arbetet utgör skolan en central roll.
Det fortsatta arbetet, med fokus på sektorsövergripande samarbete, syftade
till att skapa en ökad känsla av trygghet, en större känsla av samhörighet
och till att motverka segregationen i Markaryds kommun.
Ur ett skolperspektiv finns det många vinster att göra med att se
byggnationen av en ny skola inte bara som ett skolprojekt utan ett
samhällsbyggnadsprojekt. Skolan ligger ”mitt i byn” både fysiskt och
mentalt. Skolan är den naturliga mötesplatsen för barn, unga och vuxna. I
arbetet att verka för en ökad samhällsgemenskap är skolan den naturliga
arenan som behöver tas till vara. Även ur ett strikt skolperspektiv är
familjen och närsamhället avgörande aktörer för att lyckas i vårt uppdrag.
Föräldrarna är en av skolans viktigaste resurser.
När en ny skola ska byggas bör därför kommunen även identifiera vilka
andra verksamheter och aktiviteter som skulle kunna rymmas i skolan för
att bidra till skolans mål och målen för ”Initiativ trygghet”. Att bygga en ny
skola innebär en satsning på framtiden och för en positiv utveckling av
kommunen, där Strömsnäsbruk och Traryd är viktiga orter.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade 2021-06-09, § 79, att hemställa
till kommunstyrelsen om ett utökat uppdrag att vidga skolperspektivet och i
samband med nybyggnationen beakta de samhällsövergripande perspektiv
som en nybyggnation kan bidra med.
Kommunstyrelsen ställde sig 2021-06-15, § 102, positiv till denna
inriktning och tillsatte samtidigt en politisk styrgrupp som ledning och stöd
för de avvägningar och gränsdragningar som kunde komma att bli
nödvändiga i det fortsatta arbetet.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 110, att i kommunstyrelsens
investeringsbudget för 2021 tilläggsbudgetera 5 mkr avseende
förprojektering av ny skola i Strömsnäsbruk. I dagsläget återstår 4,6 mkr av
detta anslag, vilket kan användas för den fortsatta projekteringen.
Ett underlag för nya Strömsnässkolan har under 2021-2022 tagits fram.
Konsult Ante Runnquist, Growing Places, har fungerat som processledare i
nära samverkan med skolans personal och teknisk förvaltning samt genom
kontinuerliga avstämningar med den politiska styrgruppen. Underlaget
består av två dokument,
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”Verksamhetsbeskrivning Nya Strömsnässkolan, Sporrsmeden 1” samt
”Lokalprogram Nya Strömsnässkolan, Sporrsmeden 1 med
lokalförteckning”. Utbildnings- och kulturnämnden har 2022-05-18, § 71,
beslutat att godkänna dokumenten som stöd för den fortsatta projekteringen
samt överlämnat desamma till kommunstyrelsen.
Underlagen ska ligga till grund för ett inriktningsbeslut i
kommunfullmäktige om en om- och nybyggnation av Strömsnässkolan
samt för upphandling av arkitekt med tillhörande processledare. Arbetet
ska ske i nära samråd med verksamheten och teknisk förvaltning och
resultera i en förslagshandling för den nya skolan.
Den kommande processen mellan verksamheten, teknisk förvaltning och
arkitektfirman fram till dess att en förslagshandling är klar ska således
präglas av transparens, delaktighet och samverkan.
Beslutsunderlag
Beslut UN §71 2022-05-18
Verksamhetsbeskrivning Nya Strömsnässkolan 2022-05-02
Lokalprogram Nya Strömsnässkolan, Sporrsmeden 1 med
lokalförteckning2022-05-02
Gränsdragning processledning
Beslutet expedieras till:

Utbildningsnämnden
Teknisk förvaltning
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KSAU § 85
Verksamhetsbeskrivning och lokalprogram ny grundskola
Strömsnäsbruk
Dnr 2022/275.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besluta
att godkänna ”Verksamhetsbeskrivning Nya Strömsnässkolan,
Sporrsmeden 1” samt ”Lokalprogram Nya Strömsnässkolan, Sporrsmeden
1 med lokalförteckning” som stöd för den fortsatta projekteringen,
att bevilja upphandling av arkitekt med tillhörande processledare som med
stöd av dokumenten, och i nära samråd med verksamheten och teknisk
förvaltning, ska resultera i en förslagshandling för den nya skolan i
huvudsak enligt de godkända dokumenten,
att finansieringen av det fortsatta arbetet sker genom de återstående medel
som finns anslagna för projektet,
att arbetet redovisas kontinuerligt till kommunstyrelsens arbetsutskott,
och att ärendet redovisas till kommunfullmäktige när förslagshandlingen är
klar.
Bakgrund och sammanfattning
Under nästan hela 2000-talet har det varit ett politiskt, prioriterat uppdrag i
Markaryds kommun att tillhandahålla ändamålsenliga skollokaler för en
modern pedagogik. I Markaryd har Höjdenskolan, Hagaskolan och
Hunehallen ersatts med helt nya skollokaler och Kunskapscentrum
Markaryd (KCM), har etablerats i helt ombyggda lokaler.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-24, § 58, att uppdra åt
kommunstyrelsen att till budgetberedningen i september 2012 redovisa ett
förslag avseende renoveringsåtgärder på Strömsnässkolan.
Till budgetberedningen 2012 redovisades ett omfattande renoverings- och
åtgärdsförslag för Strömsnässkolan med genomförande i ca 9-10 etapper
mellan år 2013 och 2021. Utbildnings- och kulturnämnden såg det som
angeläget att genomförandet av renoveringen skulle ske etappvis under en
period av flera år för att möjliggöra att undervisning och renovering skulle
kunna fortgå samtidigt så långt som möjligt utan att verksamheten
påverkades i för stor utsträckning.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-29, § 154, att för 2013 och 2014
avsätta totalt 7 mkr av det ordinarie fastighetsunderhållsanslaget för
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åtgärder på Strömsnässkolan, samt att från och med 2015 årligen avsätta 5
mkr i en särskild satsning med underhållsanslag utöver det ordinarie
fastighetsunderhållsanslaget till dess samtliga etapper slutförts.
De olika etapperna omfattade högstadiebyggnaden, låg- och
mellanstadiebyggnaden, teknikbyggnaden, matsalsbyggnaden,
gymnastikbyggnaden, Lingegården samt utvändiga mark- och
förbindelsegångar. Totalkostnaden för projektet beräknades 2012 till 46,3
mkr inklusive en uppräkning under projekttiden med 2 % årligen.
Finansieringen skulle ske via särskilt anslagna investeringsmedel men till
viss del aven via medel för löpande underhåll.
Renoveringen påbörjades under 2013 och har därefter fortsatt etappvis
fram till 2019. Fem etapper har genomförts framför allt inom
högstadiebyggnaden till en kostnad av ca 15 mkr.
Mot bakgrund av en ökad inflyttning under de senaste åren, inte minst efter
flyktingkrisen 2015, blev behovet av nya och ändamålsenliga lokaler
alltmer påtagligt. I samband med kommunfullmäktiges antagande av
rambudgeten för 2017, uppdrogs till de olika förvaltningarna att ta fram en
femårig lokalförsörjningsplan för 2017-2021 i syfte att belysa behovet av
underhåll, ombyggnad och nyproduktion. I kommunfullmäktiges beslut
2016-06-27, § 88, påtalades att lokalbehovet för skol- och
förskoleverksamheten härvid skulle prioriteras. Detta gällde inte minst
Strömsnässkolan, där flera befintliga byggnader uppvisade en dålig status,
samtidigt som elevantalet och antalet personal ökat kraftigt.
Under 2019 påbörjades även projekteringen för de åtgärder som var
avsedda att genomföras på låg- och mellanstadiedelen (äldre byggnaden),
varvid konstaterades att den ursprungliga åtgärdsplanen för
Strömsnässkolan behövde revideras. En grundlig projektering och kalkyl
som utgick från de gällande förhållandena har därför genomförts under
2019-2020.
Utbildnings- och kulturnämnden har därefter, mot bakgrund av dessa
förändrade förhållanden och i samråd med tekniska förvaltningen, arbetat
fram ett lokalprogram för Strömsnässkolan, vilket fastställdes av
utbildnings- och kulturnämnden 2020-04-08, § 42.
I detta lokalprogram konstaterades brister i Lingegården, den byggnad där
fritidshemmets verksamhet då var inrymd. Lokalerna uppfyllde inte de
krav som ställdes för skolverksamhet eller tillgänglighet då dessa var hårt
slitna och vare sig hissen eller lokalerna i källarplanet fick användas.
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I lokalprogrammet uppmärksammades även att grundskolans F-6 i
Strömsnäsbruk var trångbodd. Elevantalet hade ökat markant och det
saknades flera klass- och grupprum. Dessutom hade särskolans elevantal
ökat. Förberedelseklasserna använde två klassrum, vilket bidrog till bristen
på undervisningslokaler. Antalet toaletter för eleverna var alldeles för få i
befintlig skolbyggnad och det var även brist på utrymme till personalen
såsom arbetsrum, samtalsrum mm.
Kommunfullmäktige beslutade därför 2020-04-27, § 54, att Lingegården
skulle avvecklas och rivas samt ersättas temporärt med tillfälliga lokaler i
form av moduler. Vidare uppdrogs till kommunstyrelsen att fortsätta
detaljprojekteringen av efterföljande etapper på Strömsnässkolan i
huvudsak enligt det upprättade lokalprogrammet. För ändamålet avsattes
9,5 mkr. Rivningen av Lingegården utfördes vid årsskiftet 2020/2021 och
modulerna uppfördes senare under 2021.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade 2020-12-09, § 151, att
hemställa till kommunstyrelsen om stöd i processen för upphandling av
konsult för framtagning av lokalprogram grundskola område norr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-21, § 260, att ge t f
teknisk chef i uppdrag att bistå utbildnings- och kulturförvaltningen med
stöd i den fortsatta processen.
Utbildnings- och kulturnämnden har under mars 2021 upphandlat en
projektledare som haft i uppdrag att ta fram en verksamhetsbeskrivning och
ett lokalprogram som grund för det fortsatta arbetet med projektering av en
ny grundskola i Strömsnäsbruk. Under projektledarens ansvar var
uppdraget att genomföra ett gediget förankringsarbete under hösten 2021, i
vilket politiker, medborgare, näringsliv och föreningsliv involverades.
Under detta arbete blev det allt tydligare att de nuvarande lokalerna på
Strömsnässkolan var trånga, slitna och inte längre ändamålsenliga i
förhållande till dagens krav på lärmiljöer. Miljö och lokaler ska stödja
elevernas lärande och pedagogernas möjlighet till undervisning i
varierande arbetsformer. Även om det i första hand var Strömsnässkolans
F-6 verksamhet som var i störst behov av nya lokaler, blev målsättningen
att grundskolan i skolområde norr skulle ses i en helhet där hela
skolverksamheten kunde komma samman och bli engagerade för den nya
F-9-skolan. Därmed inkluderades även teknikbyggnaden, kök och matsal
samt den därtill kopplade gamla gymnastiksalen.
Genom det samtidigt pågående projektet ”Initiativ trygghet” blev
”Trygghet” och ”Samhörighet” två viktiga perspektiv som skulle
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genomsyra allt arbete. I en tid av polarisering är det önskvärt att Markaryds
kommun i allt större utsträckning ska präglas av en samhällsgemenskap,
där kommunen, näringslivet och den civila sektorn tillsammans arbetar för
att göra kommunen ännu bättre. I det arbetet utgör skolan en central roll.
Det fortsatta arbetet, med fokus på sektorsövergripande samarbete, syftade
till att skapa en ökad känsla av trygghet, en större känsla av samhörighet
och till att motverka segregationen i Markaryds kommun.
Ur ett skolperspektiv finns det många vinster att göra med att se
byggnationen av en ny skola inte bara som ett skolprojekt utan ett
samhällsbyggnadsprojekt. Skolan ligger ”mitt i byn” både fysiskt och
mentalt. Skolan är den naturliga mötesplatsen för barn, unga och vuxna. I
arbetet att verka för en ökad samhällsgemenskap är skolan den naturliga
arenan som behöver tas till vara. Även ur ett strikt skolperspektiv är
familjen och närsamhället avgörande aktörer för att lyckas i vårt uppdrag.
Föräldrarna är en av skolans viktigaste resurser.
När en ny skola ska byggas bör därför kommunen även identifiera vilka
andra verksamheter och aktiviteter som skulle kunna rymmas i skolan för
att bidra till skolans mål och målen för ”Initiativ trygghet”. Att bygga en ny
skola innebär en satsning på framtiden och för en positiv utveckling av
kommunen, där Strömsnäsbruk och Traryd är viktiga orter.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade 2021-06-09, § 79, att hemställa
till kommunstyrelsen om ett utökat uppdrag att vidga skolperspektivet och i
samband med nybyggnationen beakta de samhällsövergripande perspektiv
som en nybyggnation kan bidra med.
Kommunstyrelsen ställde sig 2021-06-15, § 102, positiv till denna
inriktning och tillsatte samtidigt en politisk styrgrupp som ledning och stöd
för de avvägningar och gränsdragningar som kunde komma att bli
nödvändiga i det fortsatta arbetet.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 110, att i kommunstyrelsens
investeringsbudget för 2021 tilläggsbudgetera 5 mkr avseende
förprojektering av ny skola i Strömsnäsbruk. I dagsläget återstår 4,6 mkr av
detta anslag, vilket kan användas för den fortsatta projekteringen.
Ett underlag för nya Strömsnässkolan har under 2021-2022 tagits fram.
Konsult Ante Runnquist, Growing Places, har fungerat som processledare i
nära samverkan med skolans personal och teknisk förvaltning samt genom
kontinuerliga avstämningar med den politiska styrgruppen. Underlaget
består av två dokument, ”Verksamhetsbeskrivning Nya Strömsnässkolan,
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Sporrsmeden 1” samt ”Lokalprogram Nya Strömsnässkolan, Sporrsmeden
1 med lokalförteckning”. Utbildnings- och kulturnämnden har 2022-05-18,
§ 71, beslutat att godkänna dokumenten som stöd för den fortsatta
projekteringen samt överlämnat desamma till kommunstyrelsen.
Underlagen ska ligga till grund för ett inriktningsbeslut i
kommunfullmäktige om en om- och nybyggnation av Strömsnässkolan
samt för upphandling av arkitekt med tillhörande processledare. Arbetet
ska ske i nära samråd med verksamheten och teknisk förvaltning och
resultera i en förslagshandling för den nya skolan.
Den kommande processen mellan verksamheten, teknisk förvaltning och
arkitektfirman fram till dess att en förslagshandling är klar ska således
präglas av transparens, delaktighet och samverkan.
Beslutsunderlag
Beslut UN §71 2022-05-18
Verksamhetsbeskrivning Nya Strömsnässkolan 2022-05-02
Lokalprogram Nya Strömsnässkolan, Sporrsmeden 1 med
lokalförteckning2022-05-02
Gränsdragning processledning
Beslutet expedieras till:

Utbildningsnämnden
Teknisk förvaltning
Kommunstyrelsen
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1

Inledning och bakgrund

Nya Strömsnässkolan består av nybyggnad lokaler som ska ersätta och komplettera nuvarande
funktioner och hus på området Sporrsmeden 1. Det är primärt lokaler för grundskola F-6 samt
grundsärskola och träningsskola som ska byggas men även gemensamma funktioner för elever och
personal från förskoleklass till årskurs 9 samt utemiljö. I det följande kommer detta refereras till
som ”Projektet”.
Projektets politiska styrgrupp har slagit fast att projektet ska ha målsättningen att vara ett
samällsbyggnadsprojekt som ska bidra till att skapa en sammanhängande skola från förskoleklass
till årskurs nio och samtidigt stärka utvecklingen i hela Strömsnäsbruk och Traryd.
2

Projektets övergripande mål

Ett projekt som stärker och utvecklar Strömsnäsbruk/Traryd och skapar värden för alla
medborgare genom:


En utvecklad välfärd, högre kvalitet och bättre tillgänglighet till service och
fritidsaktiviteter



En attraktivare boendemiljö



Stärkt framtidstro genom att bygga vidare på byns styrkor, skapa nya möjligheter och se till
att omvärlden blir medveten om dem

Ett projekt som stärker och utvecklar Strömsnässkolans huvuduppdrag, genom att:


Alla barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden: En skola för alla, höjd
måluppfyllelse



Främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt den livslånga lusten att lära, en
tillgänglig och lustfylld skola: Höga förväntningar och en ännu mer attraktiv verksamhet



Bidra till att behålla och rekrytera skicklig pedagogisk personal genom att erbjuda en mycket
attraktiv arbetsmiljö.

1
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Exempel på hur målen kan komma att synas i den fysiska miljön:
Mål

Möjliga tillämpningar

En utvecklad välfärd, högre kvalitet och bättre
tillgänglighet till service och fritidsaktiviteter

God tillgänglighet till de funktioner som ingår i
samverkansprojektet, elever och vårdshavare
kan lätt ta sig till och från dessa med stor hänsyn
tagen till integritet. -En helt ny form av service i
Strömsnäsbruk och en viktig resurs för skolan!
Attraktiva och lätt tillgängliga funktioner för
föreningsliv och allmänhet i specialsalar, matsal
och idrottshall.
En attraktiv utemiljö som utöver att vara en
resurs för skolan även inspirerar till ett rikt
fritidsliv för alla åldrar.

En attraktivare boendemiljö

”En riktigt bra skola med en härlig utemiljö gör att
man gärna bor i närheten.”
Välplanerade funktioner för parkering och
transporter.
Resurser i utemiljön som tillför värden även för
boende. Upprustning av hela området runt
skolan
Tydligare och tryggare gångstråk genom
området.

Stärkt framtidstro genom att bygga vidare på
byns styrkor, skapa nya möjligheter och se till att
omvärlden blir medveten om dem

Detta mål handlar i första hand om att göra
projektet till en angelägenhet för hela
Strömsnäsbruk under projektering och
byggperiod. Detta ska göras genom att vi
fortsätter involvera de människor vi vill ska
använda platsen och utnyttja de resurser som
finns där. En annan förutsättning är att projektet
blir känt. För att uppnå detta ska projektet ha en
kommunikationsplan som tas fram av
upphandlad processledare.

Hur styrning mot de övergripande målen ska ske och hur de ska utvärderas finns redovisat under
rubrik 7. ”Metod för uppföljning av övergripande mål”.
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3

Delprojekt som bidrar till Skola+

Som framgår av projektets mål är nya Strömsnässkola mer än ett skolhusprojekt. Projektet ska bidra
till att höja kvaliteten i den pedagogiska verksamheten och bidra till utvecklingen av Strömsnäsbruk
som helhet, det är “Skola+”. Som en följd av detta finns det ett antal initiativ och delprojekt som
inte är direkt relaterade till byggprojektet men som ändå är viktiga att känna till för att de påverkar
projektets inriktning och även ställer krav på vissa funktioner.
Tre av de större delprojekten:
3.1 ”Barnens bästa”
Markaryds kommun ingår i det regionala projektet “Barnens bästa gäller i Kronoberg” med
målsättningen att driva ett gemensamt arbete för tidiga och samordnade insatser för barnens bästa
i samverkan mellan kommun, region och polis. I lokalprogrammet syns detta genom att funktioner
för samverkan mellan skola, socialtjänst, elevhälsa och Polis finns med i planeringen av lokalerna.
Dessa måste med andra ord vara väl integrerade i verksamheten för att underlätta samarbete mellan
olika personalgrupper och placeras så att de är tillgängliga för besökare.
3.2 Nödvändigt för några=bra för alla!
Ett av projektets mål för pedagogisk funktion kommer ur ett pågående utvecklingsarbete där
specialpedagogiska utgångspunkter utgör grunden för all undervisning. I projektet märks detta dels
genom målet ovan men även som återkommande krav på funktion i och mellan olika ytor. Av
funktionsbeskrivningen framgår att Specialpedagogiska skolmyndighetens verktyg för tillgänglig
utbildning ska användas vid utformning av skolans miljöer vilket kan påverka både övergripande
planering, utformning av enskilda ytor, gestaltning samt en hög nivå på naturliga faktorer (ljud, ljus
och luft).
3.3 “Aktivitetspark Strömsnässkolan”
Detta delprojekt syftar till att utveckla området kring skolan (Kv.Sporrsmeden) till en plats med
ännu bättre möjligheter till aktiviteter för föreningar och allmänhet vilket gör detta till ett centrum
för träningsläger, cuper och evenemang. För projektets del kommer detta märkas bl.a. i
funktionskrav på speciallokaler som ska kunna användas av fler målgrupper och i krav på matsalar
och utemiljö som ska utformas för fler målgrupper, dels genom hur lokalerna placeras tillsammans
men även att de ska utrustas t.ex. med extra förråd eller att en matsal ska vara utformad så att den
även fungerar bra för samlingar, möten och uppträdanden.
3
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4

Mål för pedagogisk funktion

Målen för pedagogisk funktion är formulerade av verksamheten i samarbete med
förvaltningsledning. Mål för pedagogisk funktion beskriver övergripande mål och värden som
projektet ska bidra till att förverkliga för verksamhetens del. På mer detaljerad nivå kompletteras
målen med en funktionsbeskrivning, se separat lokalprogram.
4.1 En skola, ett arbetslag, ett uppdrag!
Utformningen av Strömsnässkolans nya lokaler ska bidra till att skapa en sammanhängande
skolmiljö för elever och personal. Lokalerna ska göra det möjligt för skolan att organisera sig på ett
effektivt sätt och främja samarbete mellan olika delar av verksamheten och mellan olika
verksamheter. Målet ska synliggöras genom:


Ökat samarbete mellan verksamheter (fritidshem, grundsärskola, grundskola)



Att vuxna upplevs av eleverna som trygga och inspirerande.

4.2 Nödvändigt för några = bra för alla!
Alla elever har rätt till tillgängliga och anpassade lärmiljöer. En anpassning för några elever gynnar
oftast alla elever! De nya miljöerna ska byggas med utgångspunkt i ett specialpedagogiskt synsätt
med mycket hög nivå på naturliga faktorer och genomgående hänsyn tagen till individuella behov
Målet ska synliggöras genom att:


Den fysiska miljön möjliggör lärande genom samspel med den pedagogiska och sociala
miljön (se SPSM’s tillgänglighetsmodell).



Pedagoger och elever upplever att den fysiska miljön underlättar för lärande och utveckling.
Förutom fysisk utformning är ljud, ljus och estetik viktiga parametrar där man ska vinnlägga
sig om att finna hållbara och kvalitativa lösningar. Skolan ska uppfattas som välkomnande,
där hinder för inlärning inte finns.

4.3 Kunskap = framtid
Kunskap i ett brett perspektiv handlar om allt från faktakunskaper, sociala kunskaper och
demokratiska principer. Skolan ska fungera och upplevas som en verkstad för kunskapsutveckling,
lärande och personlig utveckling genom att alla kan ta del av varandras arbete, att pågående arbete
och redovisningar syns och bidrar till inspiration och lust att lära.
Målet ska synliggöras genom:

4
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Tydliga områden inom skolan där olika typ av arbeten redovisas och synliggörs för andra
elever och besökande.



Skolans identitet som en multikulturell skola är tydligt kommunicerad och synlig och
uppfattas som en tillgång.



Att tilltro till egna förmågor och framtidstro genomsyrar alla verksamheter vid
Strömsnässkolan.

4.4 Trygghet och gemenskap!
Den nya skolan ska kännetecknas av högt pedagogiskt värde i alla lokaler och ytor genom väl
planerade flöden, tydlig identitet och variation. Friktionsytor och rum som kan uppfattas som
ödsliga ska ges extra uppmärksamhet så att de inte skapar otrygghet.

5

128

Datum: 2022-05-16
Verksamhetsbeskrivning - Strömsnässkolan
Målet ska synliggöras genom:


Ökad trygghet hos elever



Att den fysiska miljön skapar naturliga ytor för gemenskap mellan elever och mellan
personal.



Högt ställda krav på ett tydligt och överblickbart skolområde, utformning av entréer, larm
och låssystem som försvårar för obehöriga att få tillträde till skolans lokaler samt
lösningar som säkerställer effektiv in- och utrymning vid eventuella tillbud.

4.5 Rörelse i fokus!
Rörelse inom skolans ramar fungerar som en förutsättning för elevers lärande. Genom att erbjuda
olika former för aktiviteter eller i nära anslutning till skolans schema, öppnas det upp för samarbete
och inlärning. Utemiljön runt Strömsnässkolan ska utformas så att den fungerar som ett
komplement till skolans innemiljö under alla årstider och väder. Utemiljön ska även planeras med
hänsyn till att den ska vara en attraktiv offentlig miljö utanför skoltid. Utemiljön skall inspirera till
rörelse, som en naturlig del av hela skoldagen. Utemiljön ska leda till större möjligheter för
utomhuspedagogik.
Målet ska synliggöras genom att:


Utemiljön används i större grad till utomhuspedagogik än vid dagens undervisning.



Elever ser rörelse som en naturlig del av skoldagen



Erbjudande om rörelse i olika former till elever i när anslutning till skoldagen.

Projektet förväntas svara på hur det bidrar till dessa mål och styra valen av olika handlingsalternativ
och prioriteringar. För utformningen av skolans fysiska miljö kompletteras de övergripande målen
med pedagogiska mål och en funktionsbeskrivning som mer preciserat beskriver verksamhetens
behov och krav på funktion.
5

Delaktighet och förankring

Arbetet med att ta fram underlag för en ny skola i Strömsnäsbruk började 2019. Hösten 2020 blev
det en omstart av processen bland annat genom gemensamt möte under ledning av
utbildningschefen i kommunen samt ett studiebesök på Lingenässkolan i Kristianstad. Våren 2021
togs nästa steg i planeringen, bland annat genom att planera för hur personal på Strömsnässkolan
skulle engageras. En processgrupp på skolan bildades där skolledningen, processtöd samt
6
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representanter från varje arbetslag ingick. Inom olika områden skapades det också tillfällen för
referensgrupper att träffas. Varje referensgrupp svarade på en enkät tillsammans med kollegor i
arbetslagen innan man hade ett gemensamt möte med skolledningen. Efter möte med
referensgruppen träffades processgruppen för att sammanstråla kring gemensamma tankar om den
nya skolan.
Skolledningen satte samman en rad arbetsgrupper som alla haft samma uppdrag: att formulera
funktions- och sambandkrav samt mervärden för olika ytor i den nya skolan. Arbetet inleddes med
en gemensam studiedag där grunden för den pedagogiska målen formulerades. Följande frågor har
behandlats:


”En skola” med gemensamma funktioner



Arbetslagsytor



Fritidshem, raster och paus



Elevhälsa, VIP, specialpedagogiskt stöd



Utemiljö



Specialsalar



Grundsärskola och träningsskola

Utöver arbetsgrupper för specifika funktioner har skolledningen tillsatt en processgrupp med ett
övergripande ansvar samt mandat att formellt godkänna olika funktionskrav etc.
Arbetet har genomförts med hjälp av en extern konsult, Ante Runnquist från Growing Places som
varit ansvarig för att inhämta information från arbetsgrupperna på skolan, sammanställa den i text,
inhämta kompletterande information samt att förankra texten i både verksamhet, styrgrupp för
tjänstepersoner, UKN och politisk styrgrupp. Konsulten har även inhämtat information från
Kultur- och fritidsenheten gällande vissa delar och löpande stämt av texten med styrgrupp och
Teknisk förvaltning. Timplaneberäkningar som ligger till grund för lokalförteckningen har gjort
tillsammans med schemaläggare på Strömsnässkolan.
På grund av covidrestriktioner har merparten av alla möten och workshops genomförts digitalt och
materialet i denna beställning har funnits tillgängligt online för samtliga medverkande.
6

Verksamheten idag

Strömsnässkolan är placerad ungefär 500 m utanför centrum av Strömsnäsbruk. Skolan består idag
av en F-6 skola med tillhörande fritidshem, en 7-9 skola och särskola. När man rör sig från centrum
7
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och mot skolan, är det den gamla Strömsnässkolan man lägger märke till. Det är den äldsta
skolbyggnaden som byggdes 1921 och genomgick en tillbyggnad under åren 1952–54. Den är
placerad nära väg och rondell. Årskurs 7-9 är placerad snett bakom den gamla skolbyggnaden. I
dessa lokaler är också administration samt lokaler till elevhälsan placerade. På skolans område finns
också “Teknikbyggnaden”. Det är en byggnad som uppfördes 1962 och där det idag bedrivs
undervisning inom textil- och slöjd samt hemkunskap. Vaktmästeriet har också sina lokaler i denna
byggnad.
Gymnastikhall, matsal och “BallHall” är placerad inom samma byggnad. Gymnastiksal och matsal
uppfördes 1963 och utökades under 1996 ytterligare med en hall för idrott – kallad “BallHall”.
Hösten 2021 fick Markaryds kommun en förfrågan om att delta i Skolverkets riktade insatser.
Anledningen till denna förfrågan var elevunderlaget, med stor andel nyanlända elever samt låg
måluppfyllelse. Som en följd härav har Strömsnässkolan blivit med i en pilotsatsning från
Skolverket med namn Dembra (Demokratisk beredskap mot rasism och antisemitism). En stor del
av eleverna vid skolan når inte målen efter åk 9 och har inte behörighet att söka sig vidare till ett
program på gymnasiet. F-6 består idag av en tvåparallellig skola med stor andel tvåspråkiga elever
(ca.55%). Våren 2022 är det 250 elever som har sin skolgång i dessa lokaler.
En stor andel av eleverna bussas till och från skolan. Det är också en större del av de yngre barnen
som körs till skolan av sina vårdnadshavare. Trafiksituationen vid skolan upplevs som ansträngd
vid lämning och hämtning av barn.
På fritidshemmet, som idag är placerade i paviljonger, går det våren 2022 ca. 70 barn där den största
andelen tillhör F-3. Fritidshemmet öppnar sin verksamhet kl. 06.30 och stänger kl. 17.30.
Pedagogerna som arbetar på fritidshemmet deltar i verksamheten under skoldagen, vilket innebär
att fritidspersonalen fungerar som en brygga mellan fritid och skola.
Särskolan för åk 1-6 har sina lokaler i delar av de tillfälliga paviljongerna. Här finns det idag 8 elever
inskrivna. De delar utemiljö med skolans övriga verksamheter. Både innemiljön och utemiljön
upplevs som mindre väl anpassade efter verksamhetens behov.
Alla elever som går på Strömsnässkolan äter i samma matsal. För de yngre eleverna innebär det att
man går utomhus för att komma till matsalen. Själva ingång till matsalen upplevs trång. Inne i
matsalen är det svårt att få till ett bra flöde och den upplevs som liten i förhållande till dagens
verksamhet. Det är en stor utmaning schematekniskt att få till tider för att alla elever skall få
möjlighet att äta i lugn och ro på rimliga tider.
8
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I vissa ämnen bussas elever från Traryds skola för att ha sin undervisning på Strömsnässkolan. Det
är i ämnena slöjd, hemkunskap, musik och språkval.
I de lokaler där åk 7-9 har sin undervisning finns lokaler för bild och musik samt bibliotek. Elever
från åk 3 och uppåt har idag delar av sin undervisning i dessa lokaler.
Administration, skolledning samt elevhälsa är placerade i samma byggnad som åk 7-9. Det är en
utmaning då dessa funktioner är placerade en bit ifrån F-6, fritidshem och grundsärskola F-6.
Skolan utmaningar framöver är:

7



Ökad måluppfyllelse



Tillgängliga lärmiljöer och tillgänglig undervisning



Ökad delaktighet med värdegrundsarbete i centrum

Beskrivning av platsen och de byggnader som berörs av projektet

Projektet ska ersätta uttjänta lokaler och samtidigt skapa nya lokaler för en utökad verksamhet. En
central fråga i projektet är på vilket sätt befintlig högstadiedel kopplas ihop med kommande
byggnation för att få en helhet inom området. Detta i kombination med verksamhetens målsättning
att skapa en mer sammanhängande skolmiljö förutsätter att nya lokaler planeras tillsammans med
kvarvarande.

Verksamheten i Strömsnässkolan F-9 bedrivs idag flera olika hus från olika perioder och i olika
skick:

9
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Figur: Urklipp från nybyggnadskarta dat. 2019-09-26, på del av fastigheten Sporrsmeden 1

Den äldsta skolbyggnaden “LM-byggnaden, äldre del” byggdes redan 1921. I denna byggnad finns
idag undervisningslokaler för F-6 samt personalrum för personal som undervisar i F-6. Det
ursprungliga skolhuset fick en tillbyggnad 1952-1954 “LM-byggnad nyare del”, och innehåller idag
undervisningslokaler för F-6. Inom skolområdet etablerades det hösten 2020 paviljonger i två plan
då det saknades rum för fritidshem, särskola och verksamheten hade behov av fler klassrum.
Högstadiet befinner sig i en separat byggnad en bit från årskurs F-6. Denna byggnad, som
uppfördes 1963 inrymmer idag undervisningslokaler åk 7-9, administration, bibliotek, musiksal,
grundsärskola åk 7-9, mötesrum, lokaler till elevhälsa (ex. kurator och skolsköterska) samt
personalrum för pedagogisk personal.
Intill högstadiet finns det en byggnad som går under namnet “Teknikbyggnaden”. Här finns det
undervisningslokaler för praktisk estetiska ämnen (textilslöjd, träslöjd, teknik och hemkunskap)
samt lokaler till vaktmästare.

10
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Den sista byggnaden på området innehåller matsal med kök samt två idrottshallar med tillhörande
omklädningsrum. Samtliga uppfördes 1963 förutom den idrottshall som kallas BallHall, vilken
byggdes 1996.
7.1 Befintliga lokaler som avvecklas


Teknikhuset



Matsal och storkök



Äldre idrottshall på högstadieområdet



Paviljonger



Ev LM-huset, se skrivning nedan

Det gamla skolhuset som idag används för undervisning på lågstadiet ska bevaras. Det är en
fantastisk byggnad som i nuvarande skick inte uppfyller dagens krav på lokaler för undervisning.
Ansvarig arkitekt för projektet kan med fördel visa hur byggnaden kan ingå i ett större
sammanhang, t.ex. Skola+
7.2 Funktioner som ingår i nybyggnadsprojektet


Arbetslagsytor F-6 (ca 425 elever, 17 klasser (varav 8 i F-3 och 9 åk 4-6).



Arbetslagsytor grundsärskola och träningsskola 30+5 elever



Lokaler för lärstudio, specialpedagogiskt stöd



Lokaler för skolledning, administration och samverkansprojekt. Denna lösning förutsätter
att lokaler för elevhälsa inryms i nuvarande lokaler för skolledning.



Personalfunktioner, nybyggd del



Lokaler för lokalvård och vaktmästeri, kan möjligen inrymmas i befintlig högstadiebyggnad



Entréer för elever och besökare - någon form av reception, nybyggd del



Matsal och storkök för skolans samtliga elever



Lokaler för praktiskt- estetiska ämnen: Slöjd, Musik, Bild, Teknik och Hemkunskap för
skolans samtliga elever



Skolbibliotek, för att kunna göra plats för särskola 7-9 i befintliga lokaler på högstadiet.



Nybyggnation av den äldre idrottshallen på högstadieområdet.



Ny idrottshall och matsal med tillhörande storkök placeras inom rimligt avstånd till
varandra. Se beskrivning i Lokalprogram 4.15 Idrottshall samt 4.6 Kök samt matsal.
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Nya Strömsnässkolan kommer att bestå av både nybyggda lokaler och äldre renoverade lokaler i
gott skick. Det är mycket viktigt att dessa fungerar väl tillsammans som en helhet. På fyra punkter
föreslår detta dokument en omdisponering av hur verksamheten bedrivs i olika lokaler:
1. För att grundsärskola åk 7-9 ska kunna bedrivas tillsammans med motsvarande årskurser i
ordinarie grundskola samtidigt som möjlighet för ytterligare en parallell åk 7-9 skapas
behövs yta frigöras i nuvarande högstadiebyggnad. Förslaget är att det nuvarande
bibliotekets yta används för grundsärskola.
2. Nuvarande musiksal har funktionsbrister genom att (undervisningen stör verksamhet i
intilliggande lokaler). Förslaget är att musiksal/rörelsesal ingår i den nybyggda delen, något
som även motiveras funktionsmässigt utifrån grundsärskolans behov och möjligheten att
göra musik/rörelsesal mer tillgänglig för allmänheten (Skola+).
3. Av funktionskraven för skolledning och administration framgår att dessa bör ligga centralt
i skolan. Förslaget är därför att man gör en rockad där elevhälsan disponerar skolledningens
nuvarande lokaler och att lokaler för skolledning placeras i den nybyggda delen (”Hjärtat”,
se lokalprogram).
4. För att möjliggöra undervisning i 3 paralleller i åk 7-9 i befintliga lokaler behöver ytterligare
en sal frigöras, förslagsvis bildsalen som idag även används av åk 4-6. Av detta skäl finns
ny bildsal redovisad i den preliminära lokalförteckningen.
Det ska betonas att dessa fyra punkter är förslag som kräver närmare utredning i kommande
skeden. Eventuella anpassningar av befintliga lokaler måste rymmas inom budget för nyproduktion
och förankras i både verksamhet och styrgrupp.
8

Verksamhetens bedömning av brister och flaskhalsar, nuvarande skolområde


Utemiljön har en fantastisk potential men den är sönderhackad, bitvis förfallen och har
funktionella brister (se Lokalprogram: 3.16 - Utemiljö).



Logistiken behöver förbättras. Inlastning ska kunna ske riskfritt och utan att transporter
kör över ytor där barn befinner sig.



Bättre samband med busstationen. Flaskhalsen vid hämtning och lämning behöver
åtgärdas.



Skolan är idag utspridd på många olika hus vilket bidra till att skolans område är svårt att
överblicka med många dolda “baksidor”. Det är önskvärt att projektet bidrar till en mer
sammanhållen miljö både inom- och utomhus där det är tydlig vad som är skolans område
samt att detta är mer överblickbart.
12
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9

Styrande förutsättningar

Tillbyggnaden av Strömsnässkolan ska skapa förutsättningar för hög kvalitet och god funktion för
flera generationer framåt. Vi bygger för dagens barn men även för framtidens.
9.1 Verksamhetens planerade omfattning och organisation
Grundskola

Antal paralleller

Antal grupper/klasser

Förskoleklass till årskurs 3

3

12

Årskurs 4 till 6

3

9

Årskurs 7 till 9

3

9

Grundsärskola

30 elever

3 grupper

Träningsskola

5 elever

-

I den preliminära lokalförteckningen finns redovisat att projektet ska omfatta 17 helgruppsrum
samt 4 “flexrum”, vilka kan ställas om så att förutsättningar för en fungerande 3-parallellig skola
tillskapas. De lokaler som redovisas i den preliminära lokalförteckningen har kapacitet för 525
elever i grundskola F-6 och 35 elever i särskola och träningsskola samtidigt som förutsättningar för
tre paralleller i åk 7-9 för 225 elever, skapas i existerande lokaler. Totalt skulle nya Strömsnässkolan
ha kapacitet för 785 elever (baserat på en genomsnittlig gruppstorlek om 25 elever/klass i
grundskola).
Verksamheten i Strömsnässkolan efter tillbyggnad av nya lokaler ska kunna bedrivas som en väl
sammanhållen verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 samt grundsärskola och träningsskola.
Skolan ska så att verksamheten kan fungera lika väl utifrån två olika sätt att organiseras:


Årskursvis med ett arbetslag per årskurs



Stadier: F-3, 4-6, 7-9 där grundsärskola och träningsskola bedrivs F-6/7-9

9.2 Dimensionering
Baserat på ovan nämnda förutsättningar har en preliminär lokalförteckning upprättats.
Uppskattning av lokalbehovet har utgått från aktuella timplaner för grundskola och särskola.
Observera att nyckeltalen avser de ytor som ingår i projektet och att detta samtidigt skapar
förutsättningar för en utökning av åk 7-9 till tre paralleller.
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Dimensionering fullt utbyggd skola i nybyggnation: 3p F-6 elever, totalt 560 elever (525 elever
grundskola och 35 elever i särskola och träningsskola). Detta innebär att hela skolan inklusive
befintliga lokaler när de anpassats för tre paralleller kommer att ha en kapacitet för ca 785 elever.
Uppskattad total area nybyggnation: ca 6300 m²
Nyckeltal inklusive grundsärskola och träningsskola: ca. 11,2 m²/elev
Möjlig fördelning av LOA på olika ytor och funktioner redovisas i preliminär lokalförteckning.
Nyckeltalen är helt beroende av vilka ytor som inkluderas i måttet och storleken på de
grupper/klasser som ska använda lokalerna. Det är vanligt att F-6 har nyckeltal kring 10 m²/elev.
Att nyckeltalet ligger något högre beror på att det omfattar specialsalar för undervisning upp till
åk 9, särskola, träningsskola samt matsal för skolans samtliga elever.
Fastigheten, där skolan är placerad omfattar ca 73.000 m². Boverkets riktlinjer om 30 m²/ barn
samt verksamhetens behov av en mer definierad och överblickbar utemiljö indikerar att skolans
utemiljö bör omfatta ca 24.000 m².
9.3 Tidplan
Tekniska förvaltningen i Markaryds kommun gör bedömningen att verksamheten tidigast kan
bedrivas i de nya lokalerna från och med läsårsstart 26/27.
10 Metod för uppföljning av övergripande mål
För de övergripande målen föreslås följande metod för utvärdering och uppföljning:
Mål

Styrning

Indikatorer

Underlag

En utvecklad välfärd,
högre kvalitet och
bättre tillgänglighet till
service och
fritidsaktiviteter

Genomförande av
arbetssätt “Barnets
bästa i Kronoberg”

Antal ärenden inom
individ- och
familjeenheten
minskar.

Årlig uppföljning från
socialförvaltningen.

Utbildning “Att utveckla
elevhälsan “ - SPSM,
fokus på tillgängliga
lärmiljöer

Andelen elever som
väljer att gå i
grundsärskola/
träningsskola i sin
hemkommun ökar.

Avstämning läsårsvis via
elevregister.

Enkät till elever
Andelen elever som
deltar i organiserad
fritidsverksamhet
ökar.
En attraktivare
boendemiljö

Fokuserad arbete i
projektet
“Strömsnäs/Traryd

Ökad inflyttning

Årlig avstämning i
Procapita
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2030”
Skapa en attraktiv
skola med höga
kunskapsresultat.

Fastighetspriserna i
norra kommundelen
ökar
Trygghetsindex i norra
kommundelen ökar

Statistik över
prisutvecklingen i
Strömsnäsbruk/Traryd
Genomförande av
trygghetsenkät

Stärkt framtidstro
genom att bygga
vidare på samhället
styrkor, skapa nya
möjligheter och se till
att omvärlden blir
medveten om dessa

Medvetenhet om de
goda berättelsernas
kraft.

Ny skola - fler
studiebesök
Publicerade positiva
artiklar om norra
kommundelen

Mäta intresset av skolan
genom att följa antalet
genomförda studiebesök
samt skrivna artiklar om
skolan

Att alla barn och elever
inhämtar och utvecklar
kunskaper och värden:
En skola för alla, höjd
måluppfyllelse

Arbetssätt och rutiner
framtagna av skolan
som en del i
utvecklingsprojekten
“Nyanländas lärande”
samt “Tillgänglig
lärmiljö”.

Andelen elever som
når målen ska öka

Årlig avstämning av
kunskapsresultaten.

Andelen elever som
upplever sig trygg i
skolan ska öka

Årlig elevenkät

Främja alla barns och
elevers utveckling och
lärande samt en
livslång lust att lära, en
tillgänglig och lustfylld
skola: Höga
förväntningar och en
ännu mer attraktiv
verksamhet

Arbetssätt utifrån
Skolverkets riktade
insatser - Dembra.

Andelen elever som
upplever att det är lugn
och ro i klassrummet
ska öka

Krav på att naturliga
faktorer (ljud, ljud och
luft) i skolans
nybyggda delar

Andelen elever som
tycker det är roligt att
lära sig nya saker
ökar

Krav på redovisning av
vetenskaplig grund vid
utformning av skolans
miljöer samt
tillämpning av
Specialpedagogiska
skolmyndighetens
verktyg för tillgänglig
utbildning.

Andelen elever som
når målen ska öka.

Val av arkitekter med
dokumenterad
erfarenhet av både
skolmiljöer och god
gestaltning.

Årlig avstämning av
kunskapsresultaten.

Andelen elever som
upplever sig trygg i
skolan ska öka
Andelen elever som
upplever att det är lugn
och ro i klassrummet
Årlig elevenkät.
ska öka
Andelen elever som
tycker det är roligt att
lära sig nya saker
ökar.
Andelen lärare som
uppger att skolans
arbetsmiljö är god.

Årlig elevenkät.

Skolinspektionens enkät
till lärare.
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1

Bakgrund

Strömsnässkolan är belägen på fastigheten Sporrsmeden 1 där tanken är att en ny skola ska byggas.
Verksamheten är idag utspridd över flera byggnader på fastigheten. Vid nybyggnation är
verksamhetsutövarens tanke att delar av den befintliga byggnationen ska avvecklas och andra delar
bevaras. Uppförandet av en ny skola ska medföra goda förutsättningar för verksamhetsutövande
och elevernas lärande samt medföra goda kvaliteter ur ett stadsbyggnadsperspektiv.
1.1 Syfte
Syftet med detta lokalprogram är att redogöra för verksamhetens behov, krav och önskemål på
ingående ytor i en ny Strömsnässkola. Samtidigt ska lokalprogrammet, överskådligt, redovisa antal
nödvändiga ytor samt krävd dimensionering för lokaler i nybyggnaden. Lokalprogrammet tar
avstamp i den verksamhetsbeskrivning som finns framtagen av Utbildnings- och
kulturförvaltningen (UKF), se separat dokument.
1.2 Verksamhetsidé
Ett av verksamhetens mål för pedagogisk funktion är att skapa EN skola. Verksamhetens grundidé
för en ny Strömsnässkola är en skola med ett hjärta, där ”hjärtat” är en mötesplats och studiemiljö
för alla elever och vuxna. ”Hjärtat” är entrén till skolans gemensamma funktioner, såsom:


Specialsalar för slöjd, bild, hem- och konsumentkunskap, musik samt makerspace
(kombinationssal)



Matsal



Skolbibliotek



Lokaler för skolledning



Lokaler för samverkansprojekt med socialtjänst och polis.

I ”hjärtat” ska dessutom möjlighet finnas för att samla uppemot 200 elever för gemensam
genomgång eller olika former av uppträdanden. ”Hjärtat” ska även fungera som en attraktiv och
tillgänglig miljö för andra verksamheter, föreningar samt allmänheten och blir därmed en fysisk
förutsättning för Skola+.
I anslutning till ”hjärtat”, men mer avskilt, finns elevernas trygga ”hem” i form av arbetslagsytor
med en varierad lärmiljö anpassad för respektive elevgrupp. Vidare är stadsbyggnadsperspektivet
och utemiljöerna runt om skolan av stor betydelse, både för elever och personal men också för
allmänheten.
1
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Bilden nedan ger en överskådlig bild över skolans behov och tanken om Skola+:

Figur 1 En illustration över den grundläggande verksamhetsidén, efter vilken en ny Strömsnässkola bör planeras
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2

Metod

Nya Strömsnässkolans behov, krav och önskemål redovisas i två dokumentet, dels en
verksamhetsbeskrivning, dels detta lokalprogram. Lokalprogrammets första del består av
funktionsbeskrivningar, vilka sedan följs av en lokalförteckning innefattande antal nödvändiga ytor
och dess dimensionerade kapacitet.
Arbetet har genomförts med hjälp av extern konsult, Ante Runnquist från Growing Places, som
varit ansvarig för att inhämta information från arbetsgrupperna på skolan, sammanställ detta i text,
inhämta kompletterande information samt förankra texten i både verksamhet, styrgrupp för
tjänstepersoner, Utbildnings- och kulturnämnden (UKN) och politisk styrgrupp. Konsulten har
även inhämtat information från Kultur- och fritidsenheten och löpande stämt av texten med
styrgrupp samt Tekniska förvaltningen. Timplaneberäkningar som ligger till grund för
lokalförteckningen har utförts av Growing Places tillsammans med schemaläggare på
Strömsnässkolan.
Under processens gång har tillsatta arbetsgrupper fått formulera funktions- och sambandskrav
samt mervärden för olika ytor i den nya skolan. Skolledningen har även tillsatt en processgrupp
med ett övergripande ansvar, samt mandat att formellt godkänna olika funktionskrav. Vidare har
även referensgrupper använts där varje referensgrupp har fått svara på en enkät, vilket sedan följts
av gemensamt möte med skolledningen. Efter möten med referensgrupper har processgruppen
träffats för att sammanstråla kring gemensamma tankar om den nya skolan.
2.1 Lokalprogrammets avgränsningar
Av lokalprogrammet framgår inte var ett nytt hus kan placeras eller hur det kan utformas men
funktionskraven ger sammantagen bild över verksamhetens behov, krav och önskemål.
Lokalprogrammets fokus ligger på nybyggnad, men en viktig del i kommande skeden är att beakta
befintliga byggnader som ska kvarstå. Det är av största vikt att befintliga byggnader blir integrerade
med nybyggnaden och att lokaler i befintliga byggnader disponeras effektivt och väl. Detta särskilt
om funktioner flyttas från befintlig byggnad till nybyggnaden.
Detta lokalprogram innehåller inga formuleringar eller krav gällande exteriör utformning och
stadsbyggnadsmässiga förutsättningar. I kommande skeden bör dialog kring detta samt fördjupade
krav på tillgänglighet, utöver lagkrav, hållas med exempelvis miljö- och byggenheten. I kommande
skeden behöver även en än mer fördjupad dialog hållas med exempelvis Markaryds kommuns
Kostenhet, Gata-/Parkenhet, Lokalvårdsenhet, Fastighetsenhet samt Räddningstjänst när det gäller
3
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exempelvis

frågor

om

den

nya

skolbyggnadens

utformning,

placering,

miljökrav,

byggnadsstandard, skötsel, med mera.
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3

Fastighetsmässiga förutsättningar

Fastigheten Sporrsmeden 1 omfattar 73 125 m2 och är belägen i centrala Strömsnäsbruk, Markaryds
kommun. Fastigheten ligger naturnära med närhet till både service och idrottsplatser.
3.1 Befintlig byggnation på Sporrsmeden 1
På Sporrsmeden 1 finns idag flertalet skolbyggnader, nedan följer en 3D-visualisering över
befintliga byggnader för en ökad förståelse av fastighetens nuvarande struktur.

Figur 2: Ovan syns en 3D-visualisering över befintliga byggnader på Sporrsmeden 1

Som synes i visualiseringen ovan är skolans högstadium separerat från låg- och mellanstadiet. Sedan
år 2021 står även en ny förskola klar på fastigheten, denna är dock separerad från övriga
skolområdet. I Teknikbyggnaden inryms vaktmästeri samt slöjdsalar. Vidare finns en
sammanhängande byggnad som inrymmer både gymnastiksal samt matsal och tillagningskök.
BallHall är en idrottshall på området. Bredvid BallHall finns ”Blåa planen”. Hänvisning till denna
yta finns i funktionsbeskrivning för ny idrottshall.
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Skolbyggnaderna är uppförda under olika tidsperioder och skicket är varierande. Nedan listas
byggnadsdata för byggnaderna på fastigheten tillsammans med kommentar om byggnadernas skick
samt verksamhetens önskemål för byggnaderna i framtiden.
Byggnad

Bruksarea
(BRA)

Byggnadsår

Högstadiebyggnad

3571 m2

1963

Teknikbyggnad

742 m2

-

Idrottshall (Ballhall)

1402 m2

1996

1900 m2

1963

Gymnastik- och
matsalsbyggnad
Äldre del – Låg- och
mellanstadiebyggnaden
Flygeln – Låg- och
mellanstadiebyggnaden
Förskolan Lyckoskogen

1200 m2

1922

954 m2

1954

1270 m2 *

2021

Skick

Gott
Behov av
totalrenovering
Gott
Behov av
totalrenovering
Behov av
totalrenovering
Behov av
totalrenovering
Mycket gott

Verksamhetens
önskemål

Bevaras för
skolverksamhet
Rivs
Bevaras
Rivs
Bevaras, men ska
ej användas för
skolverksamhet
Rivs
Bevaras

* Avser bruttoarea (BTA)

Utöver ovan listade byggnader finns idag även temporära modulbyggnader på fastigheten.
Vad gäller den äldre delen av låg- och mellanstadiebyggnaden tillför denna stora estetiska värden i
Strömsnäsbruk men i nuvarande skick uppfyller den inte dagens krav på lokaler för undervisning.
Tanken är således att byggnaden ska bevaras men vilken verksamhet som ska ta plats i byggnaden
är ännu inte klargjort. Anlitad arkitekt bör i kommande skeden beakta byggnadens värde och ge
förslag på hur den kan användas.
Nedan, i Figur 3, syns urklipp från en nybyggnadskarta där byggnaderna på fastigheten färgkodats
ihop med tillhörande bild. Detta som orientering för läsaren.
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Figur 3 Urklipp från nybyggnadskarta dat. 2019-09-26, på del av fastigheten Sporrsmeden 1
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4

Funktionsbeskrivningar

Nedan följer funktionsbeskrivningar innefattande funktions- och sambandbandskrav för
nybyggnationens lokaler och funktioner.
4.1 Arbetslagsytor grundskola
Med “arbetslagsytor” avses de ytor och funktioner som utgör ett arbetslags huvudsakliga hemvist.
Det är i arbetslagsytan elever och lärare i ett arbetslag spenderar merparten av sin arbetstid och det
är därför viktigt att den erbjuder en variation av miljöer till stöd för olika arbetssätt och individuella
behov. Arbetslagsytorna innefattar enligt lokalförtekningen följande rum:


Helgruppsrum



Grupprum, mindre



Flexrum (Helgruppsrum vid 3-parallell)



Torg



Arbetsplatser F-3/Grupprum större



Förråd



Arbetsplatser lärare

Nedan listas verksamhetens krav på arbetslagsytorna, vilka behöver beaktas:


Arbetslagsytor ska vara överblickbara och trafik/flöden genom dessa ytor av andra än
elever och pedagoger i arbetslaget ska minimeras för att bidra till en lugn miljö. Ytor
utanför helgruppsrum kan användas för pedagogiska syften såsom bland annat
fritidsverksamhet.



Arbetslagsytor ska organiseras så att de har en tydlig struktur, från “privata” ytor anpassade
för individuellt, ostört arbete, till ytor som inbjuder till mer sociala miljöer och samarbete.



Arbetslagsytor ska ges olika identitet och uttryck även om de funktionsmässigt liknar
varandra, detta för att stärka ägarskap och orienterbarhet.



Arbetslagsytor för F-6 samt grundsärskola och träningsskola ska erbjuda en skofri
innemiljö. Gemensamma funktioner (specialsalar, matsal, entré, skolledning med mera)
behöver ej vara skofria. Entrélösningar/kapprum anpassas efter detta. Om det visar sig
att det inom projektets budget är möjligt att skapa en skofri miljö även i åk 7-9 är detta
bra men det är inte styrande för de nya delarnas utformning.
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Helgruppsrum
Användning:
Rum för undervisning i helgrupp.
Dimensioneras för:
32 personer (max 30 elever och 2 lärare)
Funktionskrav:
Storlek och form på rum som möjliggör möblering med sittning i olika format: enskilt, parvis
och i öar om 4-8 elever.
Rummen ska ges en tydlig identitet samtidigt som ”onödiga” stimuli undviks. Det är lärare och
elever som ska sätta sin prägel på rummen, de ska i sig erbjuda en vacker och neutral palett att
arbeta vidare med.
Aktiva väggar: minst en vägg med whiteboard eller liknande samt ytterligare en vägg för
presentation av pågående projekt eller redovisning. Möjlighet till projektion utan att whiteboard
skyms, alternativt att skärm/projektionsyta även går att skriva på.
Fast förvaring för undervisningsmaterial.
Ett låsbart skåp för lärares eget material.
All förvaring ska vara dold bakom luckor eller i skåp.
I helgruppsrum F-6 ska plats finnas för elevernas personliga material i väggfast förvaring, 30
lådor/grupp.
Vatten och diskbänk, automatisk blandare till vatten.
Möjlighet att montera en fristående och flyttbar gradäng i rummet.
Sambandskrav:
Från rummet ska man kunna ha överblick/siktlinjer till intilliggande yta (torg) - Siktlinjer ska
planeras så att vuxna kan ha uppsikt utan att aktivitet utanför helgruppsrum stör.
Grupprum ska planeras så att elever kan ha tillgång till grupprummet utan att tappa kontakten
med lärare.
Kommentar:
Gärna utblickar mot omgivningar och natur men INTE trafik/rörelse utanför i direkt anslutning
9
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till fasad. Lågt sittande fönster mot lekytor skapar lätt störningsmoment.

Grupprum mindre/”break out”-rum
Användning:
Kompletterande rum till helgruppsrum, ska fungera som en yta där elever kan “kliva åt sidan”
utan att förlora kontakten med det som sker i klassen. Användningen är till för elever som vill
ha en lugnare och mer avskild miljö än helgrupp eller vice versa, samt elever som vill arbeta i
grupp utan att störa det som sker i klassen.
Dimensioneras för:
5 personer.
Funktionskrav:
Grupprummens funktion är att tillåta en mer “pratig” aktivitet i grupprummet, samtidigt som
man vill ha det tyst/lugn i helgruppsrummet eller vice versa. Det är därför ett krav att hänsyn
tas till överhörning. Dörrar och eventuella fönsterpartier mellan helgruppsrum måste ha
tillräcklig ljudklassning.
Sambandskrav:
I direkt anslutning till helgruppsrum.

Flexrum
Användning:
Rum som fungerar som gemensam pedagogisk yta för ett arbetslag, omställbart till undervisning
i helgrupp, “ett helgruppsrum utan väggar”, som adderar funktion till arbetslagets gemensamma
yta vid två paralleller och som till låg kostnad (endast vägg och dörr) kan ställas om till
helgruppsrum vid tre paralleller.
Dimensioneras för:
34 personer.
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Funktionskrav:
Samma som stråk/torg/kommunikationsyta vid två paralleller.
Samma som helgruppsrum vid tre paralleller.

Stråk, ”torg” och kommunikationsyta
Användning:
Möblerbar yta utanför helgruppsrum och grupprum i arbetslagsyta.
Miljöer som kompletterar funktion i helgruppsrum med en utformning som även gör dem
lämpliga som bas för fritidsverksamhet.
Dimensioneras för:
Önskvärt att ytorna i disponeras så att samlingar med grupper motsvarande en årskurs (75 elever)
kan genomföras i stråket.
Funktionskrav:
I F-3 ska ytan planeras med särskild hänsyn till fritidsverksamhet.
Ytan ska erbjuda adderad funktion till helgruppsrum och grupprum.
Rörelser/flöden ska styras så att studieplatser störs så lite som möjligt.
En projektionsyta i den yta som ska fungera som samlingsplats.
Sambandskrav:
F-3 ska planeras med nära samband till specialsalar.
Kommentar:
Stor hänsyn ska tas till flöden genom ytan. Det kommer aldrig att gå att skapa lugna studieplatser
exempelvis i en passage.
Begriplighet och tydliga zoner. En gemensam yta fungerar dåligt om den upplevs som ett öppet
hav eller är helt generell till sin användning. “Vrår” och ytor med tydlig funktion skapar struktur
och bidrar till studiero. Tänk på ytan som ett komplement: Vad är svårt att göra i ett
helgruppsrum? Det kan vara klokt att tänka att ytan närmast utanför helgruppsrum ska fungera
som ett extra grupprum och “buffert” mot en mer gemensam yta, vilket till exempel kan skapas
11
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genom fast möblering/nischer närmast helgruppsrum.

Arbetsplatser F-3
Användning:
Arbetsplatser för pedagogisk personal F-3.
Dimensioneras för:
I den preliminära lokalförteckningen finns 3 rum redovisade som “Arbetsplatser F-3/Grupprum
större”. Rummen ska dimensioneras för 8 personer. Motivet till att dessa rum finns endast i F3 är att fritidsverksamhet bedrivs med torg och helgruppsrum med F-3 som bas.
Funktionskrav:
Korrekt dimensionerad förvaring av arbetsmaterial.
Upphängning för kläder och låsbar förvaring av personliga värdesaker, om sådan inte finns vid
gemensam personalfunktion.
Sambandskrav:
I direkt anslutning till torg/gemensam yta.

Förråd grundskola och fritidsverksamhet
Användning:
Förvaring av gemensamt pedagogiskt material i arbetslagen samt för fritidsverksamhet (i F-3).
Dimensioneras för:
I F-3 ska dubbelt så mycket förvaring för pedagogiskt material finnas.
Funktionskrav:
Hyllsystem
Eluttag i samtliga inomhusförråd
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Sambandskrav:
Ska placeras i arbetslagets gemensamma yta och vara tillgänglig utan att behöva passeras via ett
annat rum.
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4.2 Fritidshem
Ett väl fungerande fritidshem är avgörande för en bra skola, det är det första många barn möter på
morgonen och där de avslutar dagen. Fritidshemmet är även skolans mest publika miljö – I den
mån vårdnadshavare lämnar och hämtar sina barn på skolan, så är det ofta i fritidshemmet det sker.
Fritidshemmet ska komplettera undervisningen i grundskolan, genom en verksamhet där lek och
estetiska uttryck under friare former är bärande delar. Fritidshemmet ska erbjuda en miljö där barn
kan “landa”. Skolan vill att det ska finnas en känsla av att “nu öppnar/nu stänger”
fritidsverksamheten, att det blir en tydlig scenförändring som bidrar till en bra rytm i skoldagen
och tydliga övergångar. Tanken är att fritidshemmet ska dela utrymmen med arbetslagen (F-3).
Det bör finnas en “fast punkt” där vårdnadshavarna “prickar av” sina barn vid hämtning och där
de kan komma i dialog med pedagogerna vid behov. Denna punkt ska upplevas som tydlig för
vårdnadshavarna.

Fritidslokal/yta/hub
Användning:
Lokaler/ytor som fungerar som bas för fritidshemmets verksamhet.
Dimensioneras för:
Fritidshem och möjlighet till fritidsklubb (åk 4-6) i Nya Strömsnässkolan ska planeras för
maximalt 150 barn fördelat på tre grupper 60/60/30.
Funktionskrav:
Lokal/yta ska organiseras så att det är möjligt att ha aktiviteter som löper över flera dagar, att
inte behöva riva ned/bygga upp varje dag.
Om lokalen delas med annan verksamhet måste man kunna säkerställa separata
förrådsmöjligheter, detta gäller även om fritidsverksamheten delar lokaler med andra ämnen, till
exempel praktiskt- estetiska ämnen eller hemkunskap.
Pentry med vatten, spis/ugn, kan utgöra del av torg.
Sambandskrav:
Funktioner för fritidsverksamhet ska finnas i direkt anslutning till de arbetslag från vilka eleverna
på fritids kommer.
14
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De platser/rum/ytor som fungerar som bas för fritidsverksamhet ska ha närhet till andra
funktioner som bidrar till hög kvalitet i verksamheten:
● Praktiskt- estetiska ämnen
● Hemkunskap
● Bibliotek
Fritidsverksamheten ska placeras så att den ligger i närhet till entréer. Man ska inte behöva gå
igenom annan verksamhet eller via andra lokaler för att komma till fritids.
Närhet till, och helst överblick över, utemiljö – Fritidshemmets verksamhet kännetecknas av
många samtidiga aktiviteter med en relativt liten personalgrupp. Att kunna ha överblick och
kontroll skapar inte bara trygghet, utan ökar möjligheterna till en varierad verksamhet.
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4.3 Arbetslagsytor - Grundsärskola samt träningsskola
Grundsärskolans och träningsskolans verksamhet är oförutsägbar på så sätt att elevernas behov
kan variera kraftigt från år till år. Vid planeringen av lokalerna måste hänsyn tas till att variationerna
är stora.
Alla miljöer grundsärskola och träningsskola ska planeras och utformas så att visuellt och akustiskt
“brus” minimeras. Grunden ska vara att minimera stimuli och skapa en miljö som är mycket väl
strukturerad, tydlig och lugn. Det är viktigt med en egen ingång med välplanerad yta för taxi vid
hämtning och lämning, liksom en skolgård som möjliggör både avskildhet vid behov men även
gemenskap med övriga elever.
Vad gäller grundsärskolans och träningsskolans placering i verksamheten ska principen vara “I
mitten, men avskilt och med möjlighet att välja”. Även om detta är särskilda skolformer är
målsättningen att eleverna ska kunna vara, och känna sig som, vilka elever som helst på skolan.
Det är önskvärt att grundsärskolan placeras så att grundsärskolans F-6 har närhet till övriga F-6,
likaså för 7-9. Detta för att eleverna ska kunna känna samhörighet med sin åldersgrupp, och för att
pedagogerna ska kunna samarbeta inom hela grundsärskolan. I lokalförteckningen listas följande
ytor:


Entré, grundsärskola samt träningsskola



Grundsärskola, basrum



Grundsärskolan, grupprum stort



Grundsärskola, grupprum litet "solorum"



Gemensam pedagogisk yta/kök



Träningsskola, basrum



Träningsskola, grupprum



Träningsskola, Förråd/parkering vid entréen



Arbetsrum lärare



RWC

Lokaler ska dimensioneras för 30 elever i grundsärskolan, 5 elever i träningsskolan samt 25
pedagogisk personal totalt.
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Grundsärskola
Entréer
Användning:
För många av grundsärskolans elever innebär övergångar från en aktivitet till en annan en
utmaning och vi behöver planera för att undanröja så många onödiga hinder som möjligt. För
entréns utformning innebär detta att det blir extra viktigt att kunna erbjuda upphängning av
kläder och placering av skor på ett mycket välordnat sätt, undvika trängsel och skapa
förutsättningar för att pedagogisk personal kan överblicka dessa ytor både inifrån verksamheten
och från angränsande yta utomhus. Det bidrar till en trygg miljö.
Dimensioneras för:
3 x 10 elever samt 5 extra platser för personal i respektive utrymme.
Entrén bör planeras utifrån att verksamheten organiseras i tre basgrupper med varsitt utrymme.
Funktionskrav:
Man ska känna sig sedd, välkommen och trygg när man kommer in genom dörren.
Upphängning och förvaring av kläder för elever och personal.
Torkmöjlighet för kläder (åk F-6).
Tvättställ eller liknande i anslutning till entré.
Förrådsutrymme/parkeringsplats för hjälpmedel.
Sambandskrav:
HWC i direkt anslutning till entré.
Överblickbart och med närhet till intilliggande miljöer inom- och utomhus.
Entré ska placeras med bästa möjliga kontakt till handikapparkering.
Närhet till matsal och så störningsfri väg som möjligt till denna.

Basrum
Användning:
Gemensam yta för en basgrupp om ca 10 elever, storlek som ett normalt klassrum. Vid vardaglig
17
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användning kommer rummet att delas in i ett par, tre arbetsstationer.
Dimensioneras för:
17 personer (10-12 elever och personal)
Funktionskrav:
Möjlighet att servera måltider i basrum.
“Aktiva väggar” med möjlighet att projicera på någon vägg och placera tavlor på övriga.
Höj och sänkbar interaktiv tavla, som kan hissas långt ner så eleverna når.
All förvaring ska vara dold bakom luckor/förvaringsväggar.
Sambandskrav:
Direkt anslutning till angränsande mindre rum.
Kommentar:
Det är en fördel om det går att skapa direkt utgång från basrum till en avgränsad utemiljö. Då
kan undervisningen även bedrivas ute och eleverna får ytterligare en trygg miljö att vistas i.

Gemensam yta, kök, hem- och konsumentkunskap
Användning:
Yta som fungerar som samlingsplats för grundsärskolan, för pauser, mellanmål och möjlig plats
att äta måltider på för de elever som inte kan nyttja elevmatsalen.
Dimensioneras för:
30 personer
Funktionskrav:
Funktioner (kök, disk, vatten med mera) som möjliggör undervisning i hem- och
konsumentkunskap, fyra uppsättningar för arbete med grupper om maximalt 10 elever.
Tvätthörna med tvättmaskin, torktumlare med mera
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Förråd för förvaring av torrvaror.
Kyl/frys
Plats för matbord med tavla/projektionsyta.
Sambandskrav:
Direkt kommunikation till respektive grupps basrum.
Kommentar:
Här efterfrågas en större hemkänsla. Detta är en sal som skapats för grundsärskolans timplan
som omfattar många timmar i ämnet hem- och konsumentkunskap. Avsikten är att skapa
möjligheter för grundsärskolan att bedriva undervisning i ämnet i sina egna lokaler och på så sätt
kunna vara friare i sin planering och bättre kunna integrera med andra ämnen. Vi vill ge eleverna
förutsättningar och kunskaper för ett självständigt liv i ett eget hem, varför utbildningslokalen
med fördel kan likna en mer verklig hemkänsla.
Träningsskola
Träningsskolan lokaliseras tillsammans med grundsärskolan:
● Närhet till skolans busshållplats med färre störande moment och för att eleverna ev. ska
kunna gå själva så småningom.
● Central placering för att ha nära till andra lokaler som matsal, hemkunskap och
gymnastiksal men också för att vara en del av grundskolan. Att ha nära till allt ger också
eleverna möjlighet att bli självständiga och kunna gå själva mellan olika lokaler.
● Generellt bör alla störande moment/stimuli reduceras. Det ska vara möjligt att helt
avskärma ett rum från utemiljö med genomgående hög ljudklassning.

Basrum
Användning:
Rum för allsidig pedagogisk verksamhet.
Dimensioneras för:
10 personer
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Funktionskrav:
Höj och sänkbar interaktiv tavla, som kan hissas långt ner så eleverna når.
Sambandskrav:
I direkt anslutning till övriga ytor.

Större grupprum
Användning:
Rum anpassat för vattenlek och skapande, med golvbrunn och vask, alternativt:
Sinnesrum i två delar, som kan användas av alla elever i grundsärskolan, där man får möjlighet
till vila, återhämtning och kan njuta av och uppleva olika sinnesintryck.
Dimensioneras för:
10 personer
Funktionskrav:
Höj och sänkbar interaktiv tavla, som kan hissas långt ner så eleverna når.
Vatten, golvbrunn om möjligt i ett av rummen.
Förberett för taklift.
Sambandskrav:
I direkt anslutning till övriga ytor.

Förråd och parkering för hjälpmedel
Användning:
Förvaring av rullatorer, ståskal (hjälpmedel för den som inte kan stå själv), rullstol med mera
Funktionskrav:
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Adekvat dimensionerad förvaring med tanke på att vissa hjälpmedel kan vara
utrymmeskrävande.
Sambandskrav:
I direkt anslutning till entré.
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4.4 Specialsalar
Specialsalarna är en resurs för alla elever på skolan, vilka ska planeras och placeras tillsammans så
centralt som möjligt. Ett antal av salarna ska kunna fungera väl för flera användare (skola,
fritidsverksamhet och uthyrning) vilket styr både placering och utformning av salarna.
Under arbetet med detta funktionsprogram har tanken om att dessa salar skulle kunna vara skolans
“hjärta” och en samlande punkt varit viktig. Detta är resurser som alla elever ska kunna disponera,
men även miljöer som önskas “långt fram i verksamheten”, de första man möter och en plats man
naturligt söker sig till.
Erfarenheter både från Strömsnässkolan idag och från andra skolor visar att miljöerna för de
estetiska ämnena är en viktig resurs för många elever, även utanför lektionstid. De upplevs som
stimulerande och “något annat”, en tillflykt. Känslan av “öppen verkstad” är viktig.
Gemensamt för alla praktiskt-estetiska ämnen är att när vi arbetar mer praktiskt så låter det mer.
Detta ställer högre krav på akustik och begränsningar av ljudnivån för att skapa en lugn miljö.
För vissa funktioner har Skolfastigheter i Stockholm AB:s (Sisab) ”goda exempel” använts som
utgångspunkt, men samtliga funktioner har bearbetats och godkänts av verksamheten.

Slöjdämnet, trä- och metall
Användning:
Sal för undervisning i halvgrupp i ämnets praktiska moment.
Dimensioneras för:
16 personer
Funktionskrav:
Separat maskinrum för bullrande/farliga maskiner.
Golvyta för 16 elevbänkar, alternativt fyra “öar” med vardera 4 arbetsplatser.
Nedpendlad el ovanför arbetsbänkar.
Målarrum med förstärkt ventilation, vatten och avlopp med gipsavskiljare.
Metallrum för lödning och enklare metallarbete.
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Virkesförråd
Spånsug vid arbetsbänkar.
Sluten förvaring för verktyg och handmaskiner.
Nöddusch
Möjlighet att slå av el till samtliga uttag/nödstopp på flera ställen i salen.
Whiteboard eller liknande.
Möjlighet till projektion, alternativt skärm för redovisningar och teoretiska genomgångar.
Utställningsmöjlighet i lokal eller angränsande yta.
Sambandskrav:
Om möjligt inlastning/tömning av spånsug direkt från gård.
Leverans av virke till virkesförråd ska kunna ske på ett smidigt sätt.
Vad gäller rum för trä- och metallslöjd finns följande ytor listade i lokalförteckningen:
● Trä- och metallslöjd, sal
● Trä- och metallslöjd, maskinrum
● Trä- och metallslöjd, spånsugsrum
● Trä- och metallslöjd, metallrum
● Trä- och metallslöjd, målarrum
● Trä- och metallslöjd, virkesförråd
● Trä- och metallslöjd, förråd andra verksamheter

Slöjdämnet, textil
Användning:
Sal för undervisning i halvgrupp i ämnets praktiska moment.
Dimensioneras för:
16 personer
Funktionskrav:
23

167

Daterat: 2022-05-02
Lokalprogram - Strömsnässkolan

God belysning och gott om dagsljus.
16 “arbetsstationer”, helst en sammanhängande bänk med möjlighet att både arbeta med en
symaskin och mönster/tillskärning på samma bordsyta.
Nedpendlad el ovanför arbetsbänkar.
Ett större klippbord.
Tillgång till vatten/tvättställ i salen för bland annat tovning.
Sluten förvaring för material och elevers pågående arbeten, väggskåp eller liknande.
Ett större förråd.
Whiteboard eller liknande.
Möjlighet till projektion, alternativt skärm för redovisningar och teoretiska genomgångar.
Sambandskrav:
I direkt anslutning till träslöjd, kanske förbundna med varandra genom kombisal eller grupprum.
Närhet till hemkunskap med tvättmaskin är en fördel.
Utställningsmöjlighet i lokal eller angränsande yta.

Vad gäller rum för textilslöjd finns följande ytor listade i lokalförteckningen:
● Textilslöjd, sal
● Textilslöjd, förråd andra verksamheter
● Textilslöjd, förråd

Bild
Användning:
Undervisning i ämnet bild samt kursverksamhet/uthyrning till allmänhet och föreningar.
Dimensioneras för:
32 personer
Funktionskrav:
24
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Tvättställ med sandfällor, dimensionerat så att tvätt av färg/penslar med mera inte blir en
flaskhals.
Brännugn för keramik.
Sluten förvaring dimensionerad så att alla klasser kan förvara pågående arbeten. Miljön ska
upplevas som lugn och välorganiserad trots att det finns mycket material och pågående arbeten.
Möjlighet till projektion utan att whiteboard skyms, alternativt att skärm/projektionsyta även går
att skriva på.
Helst två “aktiva väggar” där arbeten och uppgifter kan visas upp.
Utställningsmöjlighet i angränsande yta.
Golvyta som medger möblering även i mindre grupper.
Whiteboard eller liknande.
Möjlighet till projektion, alternativt skärm för redovisningar och teoretiska genomgångar.
Gemensamt förråd med övriga praktiskt - estetiska ämnen.
Sambandskrav:
Placeras tillsammans med övriga salar för praktiskt- estetiska ämnen.
Närhet till hemvist för fritidsverksamhet.
Närhet till grundsärskolan önskvärd.
Ingående ytor enligt preliminär lokalförteckning:
● Helgruppsrum
● Bild, kombiförråd
● Ventilerat rum brännugn

Hem- och konsumentkunskap (HKK)
Användning:
Undervisning i ämnet hem- och konsumentkunskap.
Dimensioneras för:
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Halvklass 12 personer
Funktionskrav:
6 elevkök, varav minst ett höj- och sänkbart samt ett “demonstrationskök” för lärare.
Varje arbetsstation bör ha följande utrustning anpassad för hemmiljö:
●
●
●
●
●
●
●

Diskbänk med två hoar
Spis med fyra plattor
Hushållsugn
Hushållsfläkt
Arbetsbänk
Eluttag vid varje arbetsstation.
Förvaring för köksutrustning.

Övrigt i anslutning till HKK:
Kyl och frys
En diskmaskin. Kan vara anpassad för restaurang.
Tvättmaskin och torktumlare/torkskåp. Kan användas tillsammans med slöjden.
“Tvätthörna” för elever med tvättmaskin och torktumlare.
Whiteboard eller liknande.
Möjlighet till projektion, alternativt skärm för redovisningar och teoretiska genomgångar.
Ledig golvyta som gör det möjligt att ha teoretiska genomgångar i lokalen.
Om måltidsmiljö inte går att skapa samordnat med skolans matsal måste detta lösas i
hemkunskapens lokal, eller i angränsande yta utanför salen.
Skafferi för torrvaror.
Sambandskrav:
Kan med fördel placeras i närhet till matsal, vilket gör det lättare att få till en fin måltidsmiljö
som del av matsal.
Närhet till grundsärskolan då den verksamheten kan ha stor nytta av hemkunskapens lokaler.
Ämnet har regelbundna leveranser och mer avfall än de flest andra ämnen, varför närhet till
inlastning är önskvärd.
Tillgång till intilliggande grupprum är en fördel.
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Kommentar:
Om/när användning av flera olika grupper planeras utöver undervisning i ämnet måste lokalen
planeras med detta i åtanke och med möjlighet till separat förvaring i förråd för olika användare.
Detta för att undvika onödigt gnissel i vardagen och öka chanserna att lokalen används så mycket
som möjligt.
Ingående ytor enligt preliminär lokalförteckning:
● Hemkunskapssal inkl. tvätthörna (exkl. särskolans sal för hemkunskap)
● Hemkunskap, förråd

Musik, dans och rörelsesal (MU)
Användning:
Lokal för undervisning i ämnet musik. I anknytning till musiksalen finns ett rörelserum för
grundsärskolan som även kan användas som danssal för användning inom ämnet Idrott och
hälsa eller för uthyrning till allmänheten och föreningar.
Dimensioneras för:
32 personer
Funktionskrav:
Akustik anpassad för den verksamhet som ska bedrivas i salen.
Grupprum - möjligt att genomföra spelning i grupp, alternativt som inspelningsrum/
kontrollrum.
Spegelvägg bakom draperi.
Separat förvaring för olika användare.
Fönster in till grupprum.
Ska även fungera som motoriksal för grundsärskola och träningsskola.
Whiteboard eller liknande.
Möjlighet till projektion, alternativt skärm.
Sambandskrav:
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Se ovan beskrivning för samtliga praktiskt- estetiska ämnen.
Kommentar:
Närhet till yta inom (Hjärtat)- eller utomhus där större uppträdande kan genomföras är en fördel,
då kan man lätt kan flytta utrustning från musiksalen.
Ingående ytor enligt preliminär lokalförteckning:
● Musik/Dans/Motoriksal
● Musik, grupprum
● Musik, förråd
● Musik, förråd andra verksamheter (ett för särskola/träningsskola)

Kombisal, teknik, slöjd och Maker
Användning:
I första hand undervisning åk 7-9 i Teknik.
Dimensioneras för:
32 personer
Funktionskrav:
Akustik anpassad för den verksamhet som ska bedrivas i salen.
Greenscreen och belysning anpassad för inspelning.
Sluten förvaring av elevers pågående arbete.
Möblering med stabila bord i öar för 4 personer
Nedpendlad el över arbetsbord.
Förråd
Möjlighet till projektion med ljud, alternativt skärm.
Sambandskrav:
Närhet till musik och träslöjd, helst vägg i vägg om det är praktiskt möjligt.
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Kommentar:
Behöver vara mycket allsidiga rum då de ska användas för undervisning i flera ämnen, i första
hand teknik, men även för slöjdämnet i yngre åldrar och då inte maskiner i andra salar är en
förutsättning. För att detta ska fungera väl måste sambanden mellan dessa rum vara mycket
genomtänkta.
Ingående ytor enligt preliminär lokalförteckning:
● Helgruppsrum
● Grupprum/prepprum/förråd
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4.5 Skolbibliotek
Nedan listas de ytor som anges i lokalförteckningen:
● Biblioteksyta
● Förråd
● Arbetsplats

Skolbibliotek
Användning:
Biblioteksmiljö med förvaring/presentation av litteratur och medier.
Dimensioneras för:
50 elever samtidigt.
Funktionskrav:
Förvaring av böcker och media.
Läs- och studieplatser.
Arbetsplats för skolbibliotekarie.
Sambandskrav:
Så centralt i skolan som möjligt utan att vara i en hårt trafikerad yta.

30

174

Daterat: 2022-05-02
Lokalprogram - Strömsnässkolan

4.6 Kök samt matsal
Nedan listas de ytor som anges i lokalförteckningen:
● Tillagningskök (kapacitet 900 elever)
● Matsal inklusive servering (3 serveringar, 700 elever - 4 serveringar, 900 elever)
● Omklädningsrum
● Pausrum
● Kontor

Tillagningskök
Användning:
Tillagningskök dimensionerat för skolans maximala elevantal.
Funktionskrav
Funktioner som lever upp till standard och lagstiftning för ett modernt storkök och som skapar
förutsättningar för en god arbetsmiljö.
Sambandskrav:
Inlastning i direkt anslutning till kök.
Kommentar:
Funktionskraven för storkök förutsätter en dialog med storkökskonsult i kommande skeden.

Matsal
Användning:
Måltidsmiljö med användning som samlingssal.
Dimensioneras för:
260 personer i 3 sittningar.
Funktionskrav:
31
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Utformningen av matsalen ska skapa förutsättningar för en lugn måltidsmiljö med mycket höga
krav på god ljudmiljö.
En tydlig organisation: elever ska lätt kunna se och förstå vilka olika funktioner som finns i
måltidsmiljön liksom var dessa är placerade.
Matsalen ska kunna delas av i flera mindre ytor för ökad funktion (tyst del/parallella aktiviteter
mellanmål och frukost med mera)
Servering och kök ska planeras så att för- och efterarbete till måltider kan ske utan att störa andra
aktiviteter i matsalen.
Matsalen ska kunna fungera som samlingssal för upp till 200 personer (till exempel
föräldramöten, föreningar, föreläsningar med mera).
Projektionsyta och system för ljud och bild.
En viktig aspekt är att in- och utflöden ska vara separerade i matsalen. Det vill säga att platsen
där elever äntrar matsalen och där de lämnar sin disk och sedan går ut ur matsalen ska vara skilda
från varandra för att undvika krock. Verksamheten lyfter fram önskemål om att matsalen
placeras så att eleverna når den genom att gå inomhus. Om elever måste ta sig utomhus för att
nå matsalen och därför behöver ytterkläder, måste dessa kunna hängas av på ett ställe som inte
kommer i konflikt med övriga flöden. Inlämning av disk ska kunna ske utan att det stör
måltidsmiljön mer än nödvändigt.
Ytor behöver vara tillräckligt dimensionerade där det kan förväntas uppstå köer.
Sambandskrav:
Bör planeras tillsammans med ”Hjärtats” entréyta och möjliggöra att hela eller delar av matsalen
kan användas som samlingssal när det inte serveras måltider.
Inga korsande flöden vi in-/utpassering.
Om möjligt kan del av matsalen planeras tillsammans med sal för hemkunskap, under
förutsättning att detta bidrar till bättre måltidsmiljö och funktion för fritidsverksamheten.
Kommentar:
Måltiderna är en viktig del av skoldagen, och betraktas som en “trevlig restaurang” snarare än
“matsal”.
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Servering
Användning:
Servering av tillagad mat.
Dimensioneras för:
260 personer i 3 sittningar.
Funktionskrav:
Serveringen ska vara i direkt/nära anslutning till kök så att kökspersonal kan lägga upp och
servera mat utan att riskera att krocka med elever. Kökspersonal ska fylla på bufféerna från
kökssidan, eleverna tar mat från gästsidan för att skapa goda och separata flöden.
Serveringen ska organiseras som självservering på ett trevligt och effektivt sätt, gärna med flera
stationer för att undvika onödig köbildning. Det ska finnas möjlighet att servera olika rätter på
samma plats.
Separata stationer för salladsbuffé, måltidsdryck och bröd med möjlighet till ”pröva-påö/dagens överraskning”.
Sambandskrav:
I matsalen.
Kommentar:
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4.7 Gemensamma funktioner
Nedan listas de ytor som anges i lokalförteckningen:
● Eleventré
● Kapprum/avhängning exkl. grundsär- och träningsskola
● Skorum (om detta behövs för en skofri miljö)
● Torkrum (I anslutning till entré F-3)
● Toaletter
● WC inkl. RWC

Eleventréer
Användning:
In- och utpassering för elever samt förvaring av skor och kläder.
Dimensioneras för:
Schablonen i lokalförteckning bygger på 15 m² per grupp (25 elever). Ytor kan slås samman
inom en årskurs för bättre funktion om inte annat anges i specifika funktionskrav.
Funktionskrav:
Tydlighet och orienterbarhet: entréer ska vara tydligt markerade utifrån, man ska förstå vart man
ska och, när man väl kommer in, hur man tar sig vidare från entrén.
Trygghet: Eleventréer är inte till för besökare, adekvata lås/larmsystem ska finnas som möjliggör
detta. Grundläget ska vara att skolan är låst för obehöriga.
Entrésituationer som garanterar säker och effektiv ut- och inrymning.
Tillräckligt dimensionerad förvaring av kläder, skor och ombyten (särskilt viktigt i yngre åldrar).
Torkskåp/torkrum F-3
RWC i, eller i direkt anslutning till entré
Bänkar/sittmöjlighet för att underlätta av/påklädning
Sambandskrav:
Entréytor ska vara överblickbara från intilliggande yta, i klartext: Vuxna som befinner sig inne i
skolan ska kunna ha kontroll på vad som sker i entrén. Detta är både en verksamhetsfråga (dålig
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kontakt mellan pedagogiska ytor och entréer skapar behov av mer bemanning) och en
säkerhetsfråga (obehöriga ska inte kunna ta sig in i skolan obemärkt).

Kommunikationsytor
Användning:
Säkra och trygga förflyttningar inom verksamheten.
Funktionskrav:
“Det ska vara lätt att göra rätt” - effektiva och begripliga flöden till och från huvudsakliga
funktioner i skolan. Förflyttningar från till exempel klassrum i en arbetslagsyta till entré ska
planeras så att barn kan ta sig till/från rast utan att störa pågående verksamhet även i mer öppna
gemensamma ytor.
Trygghet. Forskning har visat att det finns två typer av ytor som upplevs som otrygga i skolor:
Trånga “friktionsytor” och ödsliga ytor utan tydlig användning. Friktionsytor undviks genom en
god analys av flöden och tillräcklig dimensionering. Ödsliga ytor ska undvikas genom
omsorgsfull planering. Ytterligare en faktor som bidrar till trygghet är planerad vuxennärvaro.

Toaletter
Användning:
Toaletter i gemensamma ytor.
Dimensioneras för:
En person.
Funktionskrav:
Toalettstol i lämplig höjd
Handfat
Lättstädat
Rörelsestyrd belysning, sensor placerad så att den reagerar på barn
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Automatisk avstängning av vatten för att undvika risk för vattenskador vid stopp i avlopp.
Ljudkrav: minimera överhörning mellan toaletter och till/från intilliggande yta. Elever kan
undvika att gå på toaletten om de upplever att det hörs.
“Trygga lås”, elever ska kunna känna att andra elever inte kan öppna en låst dörr, samtidigt som
personal måste kunna göra det vid behov.
Sambandskrav:
Toaletter ska placeras så att vuxna kan ha “lagom” uppsikt över dem. Det innebär att toaletter
inte ska placeras så att man har direkt insyn i dem från intilliggande yta men heller inte så avskilt
så att vuxna inte kan ha kontroll på ytan utanför toaletten.
Toaletter ska fördelas jämnt över verksamheten så att elever snabbt och tryggt kan gå på toaletten
till exempel under en lektion.
Se särskilda krav för toaletter i entré.
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4.8 Skolledning och administration
Lokaler för skolledning och administration finns inte med i projektet beskrivning av lokaler som
behöver ersättas och behovet uppstår heller inte som en följd av utökning av verksamheten med
en parallell. Skälet till att dessa lokaler finns med är att det kan visa sig att en flytt av skolledningens
lokaler till den nya skolbyggnaden är det bästa sättet att nyttja nuvarande lokaler, att skapa plats för
grundsärskolan och ytterligare en parallell för årskurs 7-9. Skolledningens nuvarande lokaler i
högstadiebyggnaden skulle kunna användas ytterligare för elevhälsa och de funktioner som är
kopplade till detta.
Det finns även funktionsmässiga argument för att skolledningen borde lokaliseras i den nya
byggnaden, ambitionen att skapa EN skola och där är centralt placerade funktioner för ledning och
personal en viktig del.
Ingående ytor enligt lokalförteckning:
● Expedition/reception
● Rektorsrum
● Administratör/IT
● Förråd med arkivskåp
● Konferensrum
● Extra kontor samverkan/Barnets bästa
● Samtalsrum
Expedition
Användning:
Arbetsplats för administrativ personal samt “entrépunkt” till skolledning.
Dimensioneras för:
2 personer
Funktionskrav:
Skolledning och administration måste utformas så att lokalerna är lätt tillgängliga samtidigt som
besökares integritet respekteras.
Två arbetsplatser för administratörer
Någon form av “reception” så att besökare känner sig välkomna och trygga med att de kommit
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rätt.
Sittgrupp/väntplats för besökare.
Sambandskrav:
Nära eller i direkt anslutning till entré, helst ska besökare inte kunna ta sig in i skolan utan att
passera skolans personal, “besökare ska inte behöva leta efter skolledning utan hamna rätt med
en gång”.
I direkt anslutning till övrig skolledning och administration.
Kommentar:
Dessa ytor behöver vara representativa och respektfulla. Vi vill att besökare ska känna sig
välkomna och förstå att vi har en fin skola, att de kommit till en viktig plats.

Rektorsrum
Användning:
Arbetsrum för en person med plats för 4 besökare.
Dimensioneras för:
5 personer
Funktionskrav:
En arbetsplats
Låsbar förvaring
Mötesbord
Whiteboard/tavla
Skärm i anslutning till mötesbord
Ljudkrav: ingen överhörning mellan rum i skolledningens lokaler då man ofta hanterar känsliga
eller sekretessbelagda ärenden.
Alternativ utgång/dörr till angränsande rum.
Sambandskrav:
I direkt anslutning till övrig skolledning och administration.
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Administratör, IT
Användning:
Arbetsrum för en person med plats för 3 besökare.
Dimensioneras för:
4 personer
Funktionskrav:
En arbetsplats
Låsbar förvaring
Ljudkrav: ingen överhörning mellan rum i skolledningens lokaler då man ofta hanterar känsliga
eller sekretessbelagda ärenden.
Sambandskrav:
I direkt anslutning till övrig skolledning och administration.
IT kan med fördel placeras tillsammans med reception om man vill skapa en form av “helpdesk”
eller har erfarenhet av att det bli mycket spring till denna funktion.
Kommentar:
Rum för exempelvis administratör/IT inreds på annat sätt men är likvärdiga lokalmässigt.

Konferensrum
Användning:
Mötesrum
Dimensioneras för:
12 personer
Funktionskrav:
Möjlighet till projektion/skärm med ljud.
Konferensutrustning anpassad för deltagare som medverkar via internet.
Skrivtavla
“Man ska se att rummet är upptaget/ledigt men inte se in i det”. Vissa möten är känsliga och
av integritetsskäl ska de inte påverkas av att folk rör sig utanför rummet.
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Ljudkrav: ingen överhörning mellan rum i skolledningens lokaler då man ofta hanterar känsliga
eller sekretessbelagda ärenden.
Sambandskrav:
I direkt anslutning till övrig skolledning och administration.

Extra kontor samverkan/ ”Barnets bästa”
Användning:
Mötesrum
Dimensioneras för:
3-4 personer
Funktionskrav:
Absolut ingen överhörning från intilliggande rum.
Sambandskrav:
I direkt anslutning till övrig skolledning och administration.
Kommentar:
Utformning och placering av dessa rum är helt beroende av utvecklingen i projektet ”Barnets
bästa”. När detta projekt kommit längre får man ta ställning till hur lokalerna ska utformas.
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4.9 Elevhälsa
Elevhälsans lokaler är i dag placerad i högstadiets skolbyggnad. När dagens expedition och
rektorsrum flyttas till den nybyggda delen av skolan finns det möjlighet att utöka elevhälsans lokaler
i högstadiebyggnaden. Dessa lokaler behöver, i kommande arbete, ses över för att kunna nyttjas på
bästa sätt i förhållande till den nya delen av skolan.
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4.10 Specialpedagogiskt stöd F-6
I dagsläget bedrivs specialpedagogiskt stöd på Strömsnässkolan på olika sätt i F-6 respektive åk 79. I F-6 är det specialpedagogiska arbetet mer decentraliserat. Specialpedagoger arbetar integrerat
med övrig pedagogisk personal och det finns ingen central funktion. I åk 7-9 har man en väl
etablerad funktion, “VIP”, som är en mer fristående funktion med egna lokaler där elever får stöd
i olika omfattning. En del elever har ”VIP” som sin fasta punkt under skoldagen, andra är där för
att träna specifika färdigheter.
Hur det specialpedagogiska stödet ska organiseras på den nya skolan är svårt att bedöma, då det
beror både på hur befintliga resurser och förutsättningar hanteras samt hur verksamheten kan skapa
en mer sammanhängande funktion för alla elever (F-9). Frågan kräver med andra ord ytterligare
utredning av såväl lokalmässiga förutsättningar som ett pedagogiskt/organisatoriskt vägval.
För att skapa förutsättningar för olika sätt att organisera specialpedagogiskt stöd på hela
Strömsnässkolan när den nya skolan står klar har funktioner för F-6 definierats på ett liknande sätt
som det skolan har idag i åk 7-9.
Ytor för specialpedagogiskt stöd redovisade i lokalförteckning:
● Mötesrum/Halvgruppsrum
● Grupprum
● Arbetsrum pedagogisk personal
● Flexrum (möjlig "hub" för fritidsklubb)
Övergripande funktionskrav för dessa lokaler:




Centralt placerade, helst med närhet till elevhälsa för att underlätta samverkan mellan
personalgrupper.
Lugn miljö med goda möjligheter till avskild undervisning och återhämtning för elever.
Det är angeläget att det finns avskilda väntrum till skolsköterska/kurator.
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4.11 Personalfunktioner – Skolverksamhet
Personalfunktionerna tillskapas av tre skäl: ersätta befintliga funktioner, utökning av verksamheten
och målsättningen att skapa en mer attraktiv arbetsmiljö och sammanhängande skola. Det är endast
arbetsrum och personalrum som beskrivs i detta dokument då övriga funktioner uppfattas som
relativt uppenbara.
Principen för arbetsplatser och mötesrum för pedagogisk personal i F-6 är att förvaring av
personligt pedagogiskt material i första hand ska finnas i helgruppsrum (låsbar förvaring ingår i
funktionskrav). Möten i arbetslaget sker efter lektionstid antingen inom arbetslagets ytor eller i
skolans gemensamma konferensrum. De arbetsplatser som är placerade i personalfunktionen är
primärt avsedda för det arbete som sker under skoltid och dessa är inte personliga. Möjlighet till
personlig förvaring ska finnas för den personal som inte har tillgång till förvaring inom arbetslagets
ytor.
Arbetsplatser för personal i åk 7-9 samt fritidsverksamhet ska utredas som en del i hur funktioner
i den nya och befintliga byggnaden kan komplettera varandra. De rum som finns redovisade i
lokalförteckningen ska justeras och anpassas så att det skapas så effektiva lösningar som möjligt.
Placering av samtliga arbetsrum ska utgå från ett arbetslagstänk.
Personalfunktioner redovisade i lokalförteckning:
● Arbetsrum lärare
● Personalrum
● Kopiering/skrivare
● Post
● Kapprum/personliga skåp
● Vilrum personal
● Omklädning, dusch och WC (Inkluderar ytor för all personal)
● Cykelförråd, personal

Arbetsrum lärare
Användning:
Arbetsrum för pedagogisk personal.
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Dimensioneras för:
20 personer.
Funktionskrav:
Separata arbetsplatser.
Låsbar personlig förvaring.
Sambandskrav:
Om möjligt i närhet till skolledning.
Placeras med fördel så att funktionen bidrar till vuxennärvaro i andra ytor.

Personalrum
Användning:
Gemensam lokal för pauser, raster och måltider.
Dimensioneras för:
50 personer.
Funktionskrav:
Kök/pentry med möjlighet till förvaring och uppvärmning av medhavd mat.
Spis/ugn
Kyl/frys
Mikrovågsugnar
Diskmaskin(er)
Diskbänk
Skåp/förvaring för husgeråd och förbrukningsartiklar.
Matsalsdel/möjlighet att äta mat i anslutning till kök/pentry.
Mjuka sittmöbler
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Lugn och tyst miljö.
Sambandskrav:
Gärna utblick över utemiljö.
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4.12 Vaktmästeri
Nedan listas de ytor som anges i lokalförteckningen:
● Vaktmästeri med inlastning
● Vaktmästarförråd med verkstad
● WC med dusch samt omklädning
● Kontor samt lunch- och pausutrymme
● Centralförråd

Vaktmästeri med inlastning och förråd
Användning:
Funktioner för vaktmästeri med tillhörande förråd.
Funktionskrav
Möjlighet att skapa en mindre kontorsdel, även ett mindre lunch- och pausutrymme krävs (för
3 personer)
Installationer för mindre verkstad och tillhörande förråd i nära anslutning.
WC med dusch och möjlighet till omklädning.
Centralförråd ska ha tillgång till vatten, golvbrunn och utslagsvask.
Installation för tvättmaskin och torktumlare för tvätt av arbetskläder.
Sambandskrav:
Ytorna bör ha en strategisk placering i byggnaden, gärna i nära anslutning till andra serviceytor.
Inlastning till vaktmästeriets ytor ska kunna ske utan att trafik behöver passera över/genom ytor
där elever uppehåller sig.
Kommentar:
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4.13 Lokalvård
Nedan listas de ytor som anges i lokalförteckningen:
● Städcentral
● Omklädning, dusch och WC
● Städförråd (Ett i anslutning till varje arbetslag/våningsplan)

Städcentral
Användning:
Rum för central förvaring av städutrustning, maskiner och förbrukningsvaror samt tvättstuga.
Funktionskrav
Vatten med möjlighet att koppla på vattenslang och utslagsvask.
Installation för laddning av maskiner.
Installation för mopp-tvättmaskin.
Förvarningssystem
Golvbrunn
Installationer för två industritvättmaskiner med tillhörande bänkytor samt tvättlådor.
Omklädningsrum i nära anslutning till städcentral.
Tillgång till kontorsplats i nära anslutning till städcentral.
Sambandskrav:
Så nära inlastning som möjligt.
Bör placeras så att man har så lätt som möjligt att ta sig till olika delar i huset, med fördel nära
eventuell hiss.
Kommentar:
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Städförråd/skåp
Användning:
Mindre förråd avsedda
förbrukningsmaterial.

för

förvaring

av

städutrustning

och

mindre

mängder

Funktionskrav
Installation för laddning av kombiskurmaskin.
Förvarningssystem
Vatten
Utslagsvask
Golvbrunn
Sambandskrav:
Ett av städförråden ska placeras i nära anslutning till matsal och sal för hemkunskap.
Kommentar:
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4.14 Utemiljö
Enligt Boverkets riktlinjer bör skolgården omfatta ca 24.000 m² friyta, men området kring skolan
är betydligt större än så. Utformningen av miljöerna runt skolan måste leva upp till behovet av en
attraktiv miljö för alla medborgare och samtidigt en vara trygg och stimulerande utemiljö för
skolans verksamhet. De funktionskrav som finns formulerade i denna text avser de ytor som
primärt ska användas av skolans verksamhet, men vi bedömer att det är en fördel om det finns en
övergripande plan för hela området. Målsättningen är att skapa en mycket attraktiv offentlig miljö
som samtidigt ger skolan en utemiljö utöver det vanliga. I det kommande arbetet med utemiljöns
utformning behöver både Räddningstjänsten, Gata-/Parkenheten samt Fastighetsenheten
involveras.
Som en del av projektet “Aktivitetspark Strömnässkolan” finns en ambition att utveckla hela
området till en mer attraktiv destination med fysiska aktiviteter för alla generationer som
dragningskraft, se separat beskrivning längre ner.

Utemiljö
Användning:
Rastverksamhet, fritidsverksamhet och möjligheter till utomhuspedagogik.
Dimensioneras för:
För maximalt elevantal samt personal. Vidare ska erforderlig infrastruktur och parkeringar
dimensioneras efter skolans storlek och fullt utbyggd verksamhet.
Funktionskrav:
Olika ytor indelas med tydlig funktion. Hela utemiljön ska, med undantag för grundsärskola
/träningsskolan som önskar mindre och avgränsande ytor i anslutning till sin verksamhet,
upplevas som en helhet. Även om olika delar av utemiljön kan vara målgruppsanpassad, till
exempel för yngre och äldre barn, betyder detta inte att den ska vara uppdelad eller avgränsad
med staket eller liknande, såvida inte lagkrav föreskriver detta.
Överblickbarhet, för att personal och elever ska känna sig trygga. Genom att i möjligaste mån
bygga bort dolda ytor som kan upplevas som tillhåll, bidrar detta till att platsen upplevs som
trygg både under skoltid och fritid.
Tydligt vad som är “offentligt” och “skola” under dagtid. Idag genar många över skolgården
vilket inte alltid är bra. Verksamheten vill ha en öppen miljö men måste samtidigt ha kontroll
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över vilka som vistas i den, både vad gäller elever och allmänhet.
En gemensam samlingsplats med scen eller liknande som gör att man kan anordna samlingar
och uppträdanden på ett fint sätt.
Transporter och parkering ska hållas tydligt åtskilda från alla utemiljöer,
Väder- och solskydd ska finnas i anslutning till den entré som används mest av
fritidsverksamheten för att möjliggöra verksamhet samt hämtning/lämning utomhus.
Dränering och ytskikt som gör att utemiljön fungerar väl även under regniga dagar.
Platser för olika former av lek och fysisk aktivitet.
Naturliga miljöer, träd och växtlighet som uppmuntrar till fri lek och rekreation.
Planera för att försvåra buskörning av EPA-traktorer och mopeder vid BallHall
Trygghet och säkerhet: Kameraövervakning av utemiljön ska vara möjligt på lämpliga platser.
Sambandskrav:
Samtliga elever ska snabbt kunna förflytta sig till och från utemiljön vid rast.

Utemiljö, grundsärskola och träningsskola
Användning:
Varierad utemiljö för raster och kortare avbrott i undervisningen.
Dimensioneras för:
30 elever
Funktionskrav:
Del av utemiljön för åk F-6 ska vara avgränsad från skolans övriga utomhusmiljö så att en säker
och trygg miljö skapas.
Utgång från klassrum till inhägnad utegård med olika material på marken till exempel gräs, asfalt,
mjuk matta. Upphöjd sandlåda. Gärna belägen på skolans övriga utegård.
Förråd i anslutning till utegården.
Inhägnad gård utan material som tungan kan fastna vid när det är kallt ute. Skolgården ska
anpassas för elever med rullstol, till exempel gunga eller trampolin som är särskilt anpassad för
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rullstol.
Sambandskrav:
Överblickbar från gemensamma ytor inne i verksamheten.
I direkt anslutning till entré.

Specifikt kring utemiljö för träningsskola - lokaliseras tillsammans med grundsärskolan:


Egen busshållplats med egna bussfickor för färre störande moment än skolans ordinära
busshållplats.



Central placering för att ha nära till andra lokaler som matsal, hemkunskap och
gymnastiksal, men också för att vara en del av grundskolan. Att ha nära till allt ger också
eleverna möjlighet att bli självständiga och kunna gå själva mellan olika lokaler.



Generellt bör alla störande moment/stimuli reduceras.

Utomhus - Aktivitetspark Strömsnässkolan
Användning:
Rastaktiviteter, idrott och rekreation för så många målgrupper som möjligt! Området planeras
med fokus på identitet, min skola: Tillsammans
Dimensioneras för:
Dimensioneras för begränsade elevgrupper utifrån fullt utbyggd verksamhet
Funktionskrav:
”Aktivitetspark Strömsnässkolan” utformas med hänsyn till övriga byggnader samt med stor vikt
på sambandskraven för att öka tillgänglighet och användning.
Multiarena med fotboll, innebandy, basket och parasport (till våra årliga Parasportscamper).
Streetbasketplan
och
beacharena
i
anslutning
till
multiarenan.
Scen i anslutning till gradängläktaren som ger möjlighet för musik, teater, skolavslutningar och
kulturyttringar.
Utegym som kombinerar både gym och
Numrerade löpbanor omger den inre skolgården.

parkour

för

barn

och

ungdomar.
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Hoppgrop
Kastgrop
60 m löpbana
Sambandskrav:
Goda möjligheter till ”hängplatser” där man ”bara får vara”.
Gradängens utkant för påbyggnad av befintlig klättersten och möjlighet att utveckla klättring/lek
ytterligare.
Parkeringsmöjligheter som är lättgänglig till området för aktivitetsparken

Återvinningscentral/Miljöhus
Användning:
Källsortering på fastigheten
Dimensioneras för:
Mängden avfall som produceras vid fullt utbyggd verksamhet.
Funktionskrav:
Miljöhuset ska vara lättskött samt lättstädat och med lås-möjlighet.
Det ska vara enkelt att källsortera, vilket också behöver beaktas vid utformning av byggnaden.
Vidare ska god belysning finnas, både in- och utvändigt.
Trygghet kring miljöhuset är en viktig aspekt.
I miljöhuset ska plats finnas för alla, för verksamheten, tillämpbara fraktioner.
Sambandskrav:
Om samma miljöhus ska användas för skol- och köksverksamhet måste denna ligga i nära
anslutning till köket.
Större fordon ska kunna komma intill miljöhuset för tömning av kärl. Detta ska kunna ske säkert
och utan risk för olyckor samt utan konflikt med barnens utemiljö.
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4.15 Idrottshall
Möjligheten att bygga en ny idrottshall adderar till de mervärden som Skola+ skapar. Samtidigt ger
det förutsättningar för en än mer levande plats där skola, föreningar och människor kan mötas
inom ett brett spektrum av intressen och aktiviteter. För att kunna skapa en sådan plats måste vi
släppa gamla bilder av ”gympasalen” och hur gymnastlektionen en gång var och förflytta oss till
hur varierad dagens undervisning på Strömsnässkolan redan är. Vi behöver ta vara på de intressen
som finns i Strömsnäsbruk och samtidigt inspirera samt erbjuda nya möjligheter. Som
utgångspunkt för idrottshallens funktion med tillhörande funktioner har vi använt materialet
”Framtidens idrottshall” framtaget av White arkitekter 1i samarbete med Sveriges fem största
idrottsförbund. Funktionsbeskrivning och lokalprogram har precis som övriga delar förankrats och
kompletterats av personal på Strömsnässkolan och med Kultur- och Fritidsverksamheten.
Målsättningen är att skapa en mötesplats i vardagen, en plats för idrott och skola samt en plats för livslång
rörelseglädje.
Beskrivningarna nedan bygger på de behov en 3-parallellig verksamhet F-9 + grundsärskola har.
Dimensionering av omklädningsrum bygger på utrymme ska finnas för ombyte både före och efter
lektion. Under skoltid är det maximalt 90 elever som har lektion samtidigt men 180 som kan befinna
sig i omklädningsrummen samtidigt. Omklädningsrummen är en viktig funktion då dessa utgör en
miljö som ibland kan upplevas otrygg för elever. Omklädningsrummen bör därför organiseras i
flera mindre rum, vilket också underlättar aktivitet utanför ordinarie skoltid då några
omklädningsrum lätt kan stängas av.
Kapacitetsmässigt förutsätter funktionsbeskrivningen för idrottshallen att skolan även framgent
kan disponera BallHall för undervisning dagtid. Om detta inte är möjligt skulle ytterligare en hallyta
behövas. Lokalförteckningen redovisar således inte ytterligare en hallyta. Hallen förutsätts kunna
vara skofri för att bidra till ett trevligare miljö, minska slitage och underlätta städning.
Ytor som ingår i lokalförteckningen:
● Idrottshall
● Teorisal
● Omklädningsrum med dusch, (varav 4 med förhöjd tillgänglighetsnivå)
● Mindre omklädningsrum

1

https://whitearkitekter.com/se/forskning-utveckling/framtidens-idrottshall/
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● RWC
● WC
● Entré- samt caféyta (inkl. mindre kök)
● Personalutrymme med omklädningsrum
● Yta för icke-regelstyrd verksamhet
● Städcentral
● Städförråd
● Redskapsförråd
● Bollrum
● Förråd föreningar
● Uteförråd

Idrottshall
Användning:
En miljö med möjligheter för idrott och rörelse i många olika former som lever upp till kraven
för undervisning i ämnet Idrott och Hälsa.
Dimensioneras för:
90 personer (två grupper och maximalt 30p i respektive halldel, 30p i fria ytor/entresol inom
café/entré området).
Funktionskrav:
Fullstor hall delbar i två delar.
Installationer och utrustning för utövande av gymnastik, handboll, basket, innebandy, volleyboll,
badminton etcetera).
Installationer för ljud/musik, del för träning i olika former men även för att kunna använda
hallen vid större samlingar.
I ytor för icke-regelstyrd verksamhet ska möjlighet till rörelse i friare former finnas, exempelvis
i form av klättring, cykling, enklare gym, avslappning och stretch.
Möjlighet till påfyllning av vattenflaskor i hall (antingen fontän eller genom att toalett placeras
så att den är tillgänglig från hallyta).
Dörrar till förråd/förvaring och omklädningsrum måste utformas så att de inte utgör en risk när
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aktivitet pågår i hallen.
Mindre läktare med plats för uppskattningsvis 100 personer för att ta del av matcher/träning
som pågår exempelvis utanför skoltid.
God akustik.
Sambandskrav:
Det är viktigt att den nya idrottshallen och BallHall ligger i anslutning till varandra. Det ska vara
möjligt att gå inomhus mellan hallarna och de ska kunna dela omklädningsrum.
Viktigt att hallarna utformas så likvärdiga som möjligt då man inte behöver tänka så mycket kring
planering och schemaläggning. Idag är det bara vissa moment som kan utföras i BallHall.
Hallarna kan med fördel placeras närmare väg (ytan vid ”blåa planen”) om man väljer att bygga
ny.

Teorisal
Användning:
Rum för teoretiska moment i undervisning och som samlingssal för föreningar, kansli vid cuper
etcetera
Dimensioneras för:
32 personer
Funktionskrav:
Samma funktionskrav som för helgruppsrum i skolans arbetslagsytor.
Sambandskrav:

Omklädningsrum och duschutrymme
Användning:
Omklädning och duschmöjligheter kopplat till idrottsaktivitet
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Dimensioneras för:
Omklädningsrum för maximalt 180 personer samtidigt.
Förslaget i lokalförteckningen bygger på 12 omklädningsrum (varav 4 omklädningsrum med
förhöjd tillgänglighet) som är organiserade med 6 per halldel.
Det finns dessutom ytterligare ett mindre omklädningsrum att tillgå. I detta omklädningsrum
ska även plats för hjälpmedel samt assistent finnas.
I varje omklädningsrum finns det duschutrymmen.
Funktionskrav:
Upphängning av kläder på ett välordnat sätt.
Innertak som tar hänsyn till att det ofta är klubbor, bollar etcetera i omklädningsrummen. Inte
några lösa plattor i innertak.
Duschutrymmen är utformade med stor hänsyn tagen till integritet. Idag är det långt ifrån alla
barn som känner sig bekväma med att vara utan kläder inför andra människor. Duschar ska vara
avskärmade med duschväggar.
Handdukar ska kunna hängas så att de nås direkt från duschen.
Timer/sensorstyrda duschar.
Sambandskrav:
I direkt anslutning till hall med skärm eller annan lösning som omöjliggör direkt insyn i
omklädningsrum från hallen.

Café/Entré
Användning:
Vid ingången till idrottssalar finns en entré med tillhörande cafédel. Här skall det vara möjligt att
servera enklare måltider (dricka, korv, varma mackor) samtidigt som man väntar på att komma
in i idrottshallarna.
Dimensioneras för:
60 personer
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Funktionskrav:
Enklare kök med vatten och avlopp. Möjlighet att tillaga enklare måltider som värma mackor
och koka korv. Servering genom lucka i vägg, möjlighet att stänga luckan.
Ingång till idrottshallar är enkelt för besökare att se.
Möjlighet att stänga av delar av byggnaden (ex. låsa en hall medan en annan kan användas).
Sambandskrav:
Enkelt att nå Café/entré från parkering.
Ska sitta ihop med BallHall så att denna yta kan användas vid full aktivitet i både BallHall och
ny idrottshall. Detta exempelvis vid cuper.
Från café/entré del kan man enkelt nå omklädningsrum och hallytor.
Verksamhetens matsal finns inom rimligt avstånd i förhållande till större evenemang inom
Skola+ konceptet.

Personalutrymme med omklädningsrum
Användning:
Personal som undervisar inom ämnet Idrott och Hälsa har ett arbetsrum med plats för 4
personer där man har möjlighet att genomföra för- och efterarbete innan och efter lektion.
I anknytning till arbetsrum finns omklädningsrum med WC och dusch för personal.
Dimensioneras för:
4 personer
Funktionskrav:
Arbetsrum för fyra pedagoger
Omklädningsrum med dusch och WC
Förvaring av personalens kläder och värdesaker.
Sambandskrav:
När anslutning till idrottshallar samt omklädningsrum för elever.
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4.16 Övergripande krav som gäller för hela Strömsnässkolan
Utöver ovan listade, funktionsspecifika krav gäller följande funktionskrav för hela
Strömsnässkolan:


Dimbar allmänbelysning med sensorstyrning



God och genomtänkt ljudmiljö



Genomgående lugna färger i inomhusmiljön för att undvika ”onödiga” stimuli.



Den digitala infrastrukturen är central i skolans verksamhet för elever och vuxna. Den
pedagogiska verksamheten bygger på god tillgång till digital teknik så som
nätverksanslutning, projektion via skärmar och god tillgång till olika digitala verktyg. Alla
utrymmen för undervisning i större grupper ska utrustas med interaktiv tavla.



Utifrån ett säkerhetsperspektiv behövs moderna lås- och larmsystem, kompatibla med
kommunens befintliga system, vilka också ska vara zonerade och fungera smidigt vid
uthyrning av lokaler i skolans ”hjärta”. Vidare behöver beslut om eventuell
kameraövervakning fattas.
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5

Lokalförteckning

5.1 Bakgrund
Lokalförteckningen är att betrakta som en “ytbudget” och den totala area som redovisas för
verksamhetsytor ligger till grund för beräkning av projektets totalkostnad. Omfördelning av ytor
mellan olika funktioner får och ska göras som del av ett kommande programarbete.
Grunden för lokalförteckningen är skolans tänkta organisation som den redovisas i
verksamhetsbeskrivningen, vilken ligger till grund för en timplaneberäkning av lokalbehovet.
Timplaneberäkningen utgår ifrån läroplanernas fastslagna undervisningstid i alla ämnen för olika
skolformer och en beläggningsgrad om 80 % för schemalagda lokaler. Det innebär att en lokal står
“tom” i genomsnitt 12 minuter per timme för att möjliggöra byten mellan lektioner.
Behovet av specialsalar har, utöver timplan, baserats på följande organisation av undervisningen:
Ämne

Tillgång till specialsal, från och med Undervisning i helklass
vilken årskurs?

eller halvklass?

Bild

åk 3

helklass

Hem- och konsumentkunskap

åk 5

halvklass

Grundsärskola: åk 1
Musik

åk 3

helklass

Slöjd

åk 1

halvklass

Teknik

åk 1

helklass

Kravet på undervisningstid är oavvisligt. Om ämnen undervisas i hel/halvklass är däremot ett val
utifrån ekonomiska villkor och erfarenhet. Det finns fler prioriteringar i lokalförteckningen som är
baserade på erfarenhet snarare än lagkrav:
● Valet att dimensionera klassrum för 30 elever trots en planerad genomsnittlig
gruppstorlek på 25 elever för lugnare klassrum, ökad möblerbarhet och, i yngre åldrar,
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ledig golvyta för undervisning och samlingar. En genomsnittlig gruppstorlek förutsätter
också att vissa grupper kan överstiga 25 elever.
● Valet att ha ett grupprum per helgruppsrum. Detta är kanske den mest efterfrågade
funktionen bland elever och personal. God tillgång till grupprum i närhet till klassrum
skapar ger en mer varierad miljö och gör det lättare att möta individuella behov.
● Valet att föreslå “flexrum”, ytor som kan ställas om till klassrum i F-3 motiveras av att det
inte finns behov av tre paralleller i alla årskurser från början. Då kan möblerade
gemensamma miljöer ges bättre funktion än tomma salar. Hur dessa rum utformas avgörs
under kommande programarbete.
● Skola+, samhällsbyggnadsperspektivet, har påverkat bedömningen av vilka ytor som
behövs och i viss mån, funktionskraven på dem. I lokalförteckningen finns en ny
musiksal, vilket motiveras av bristande funktion i befintlig sal (överhörning till
intilliggande salar) samt att tillgänglighet till salen är prioriterat i Skola+. Musiksalen
behöver utformas och placeras så att uthyrning underlättas. Skola+ har även medfört att
ett antal extra kontorsplatser för samverkan ska planeras tillsammans med skolledning.
Ytmässigt innebär Skola+ inte så stora tillägg jämfört med om ”bara” skola hade
planerats, men Skola+ finns med i funktions- och sambandskraven för specialsalar,
skolledning, matsal och utemiljö.
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5.2 Sammanställd lokalförteckning – Ny skolbyggnad
Funktion

Personer

Arbetslagsytor - Grundskola, totalt
Helgruppsrum
Grupprum, mindre
Flexrum (Helgruppsrum vid 3-parallell)
Torg
Arbetsplatser F-3/Grupprum större
Förråd, inkl. 2 förråd för fritidsverksamhet i F-3-arbetslag
Arbetsplatser lärare

Antal rum

7 arbetslag, 21 klasser
32
5
34
75
8
Se nedan, Personalfunktioner

17
21
4
21
3
9

Delsumma [m²]

1905

Fritidshem
Skolans befintliga lokaler
används
Se "förråd andra verksamheter"

Fritidslokal/yta/hub

150 (60/60/30)

Anslutande förrådsyta
Delsumma [m²]
Arbetslagsytor - Grundsärskola samt träningsskola
Entré, särskola samt träningsskola

3 arbetslag (2 särskola, 1 träningsskola)
15

3

Särskola, basrum

17

2

Särskolan, grupprum stort
Särskola, grupprum litet "solorum"
Gemensam pedagogisk yta/kök
Träningsskola, basrum
Träningsskola, grupprum
Träningsskola, Förråd/parkering vid entréen
Arbetsrum lärare
RWC, större än standard (dessa är utöver schablon)

10
3
30
10
10
15
2

4
5
1
1
1
1
2
2

Delsumma [m²]

570

Specialsalar

Trä- och metallslöjd
Trä- och metallslöjd, sal
Trä- och metallslöjd, maskinrum
Trä- och metallslöjd, spånsugsrum
Trä- och metallslöjd, metallrum
Trä- och metallslöjd, målarrum

16
?
?
?
?

1
1
1
1
1

Trä- och metallslöjd, virkesförråd

-

1

Trä- och metallslöjd, förråd andra verksamheter

-

1

16
-

1
1
1

32
-

1
2

Textilslöjd
Textilslöjd, sal
Textilslöjd, förråd andra verksamheter
Textilslöjd, förråd

Bild
Helgruppsrum
Bild, kombiförråd
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Ventilerat rum brännugn

?

1

12

1

-

1

32
5
-

1
2
1

-

2

32
5

2
3

Hemkunskap
Hemkunskapssal inkl. tvätthörna (exkl. särskolans sal för
hemkunskap)
Hemkunskap, förråd

Musik
Musik/Dans/Motoriksal
Musik, grupprum
Musik, förråd
Musik, förråd andra verksamheter (ett för
särskola/träningsskola)

Kombinationssal slöjd/Maker/Teknik
Helgruppsrum
Grupprum/prepprum/förråd
Delsumma [m²]
Skolbibliotek
Biblioteksyta
Förråd
Arbetsplats

700
50
5

Delsumma [m²]
Kök samt matsal
Tillagningskök (kapacitet 900 elever)
Matsal inkl. servering (3 serv, 700 elever - 4 serv, 900 elever)
Omklädningsrum
Pausrum
Kontor

1
1
1
130

För maximalt elevantal
260
?
?
?

Delsumma [m²]

1
1
?
1
1
675

Gemensamma funktioner

Eleventréer
Kapprum/avhängning exkl. grundsär- och träningsskola
Skorum (om detta behövs för en skofri miljö)
Torkrum (I anslutning till entré F-3)

30
Antalet anpassas i förhållande till ingångar
-

21
4

Toaletter
WC inkl. RWC (Schablon 1/15 elever)

1
Delsumma [m²]

38
450

Förslag att dessa lokaler förläggs i
nybyggnation
2
5
4
12
3-4
3

Skolledning och administration
Expedition/reception
Rektorsrum
Administratör/ IT
Förråd med arkivskåp
Konferensrum
Extra kontor samverkan/Barnets bästa
Samtalsrum
Delsumma [m²]

1
4
2
1
2
3
1
180
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Förslag att förlägga elevhälsan i
högstadiebyggnaden
-

Elevhälsa
Väntrum skolsköterska och kurator
Skolsköterska
Vilrum elev
Kurator
Specialpedagog/speciallärare
Extra ytor Tidiga insatser/samverkan
HWC

0
0
0
0
0
0
0

Delsumma [m²]
Specialpedagogiskt stöd F-6
Mötesrum/Halvgruppsrum
Grupprum
Arbetsrum pedagogisk personal
Flexrum (möjlig "hub" för fritidsklubb)

15
7
7
34
Delsumma [m²]

Personalfunktioner - Skolverksamhet
Arbetsrum lärare
Personalrum
Kopiering/skrivare
Post
Kapprum/personliga skåp
Vilrum personal
Omklädning, dusch och WC (Inkluderar ytor för all personal)
Cykelförråd, personal
WC

1
2
3
1
165

20
50
?
1
?
Se utemiljö
5

Delsumma [m²]

2
1
2
1
1
1
4
2
300

Vaktmästeri
Vaktmästeri med inlastning
Vaktmästarförråd med verkstad
WC med dusch samt omklädning
Kontor samt lunch- och pausutrymme
Centralförråd

3
Delsumma [m²]

Lokalvård
Städcentral
Omklädning, dusch och WC
Städförråd

1
1
1
1
1
105

1
Redovisas under Personal - Omklädning, dusch & WC
(Ett i anslutning till varje arbetslag/våningsplan)
Delsumma [m²]

50
5230
6276

Lokalytor exkl. kommunikationsytor
Summa lokalytor (med 20% påslag för kommunikation)

5.3 Sammanställd lokalförteckning – Utemiljö och kringliggande byggnader
Funktion

Personer

Antal rum
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Utemiljö
Cykelförråd, personal
Cykelställ, elever och besökare
Uteklassrum
Uteförråd
Aktivitetspark Strömsnässkolan
Lekredskap och lekytor
Miljöhus

32
-

1
-

-

1
3
För fullt utbyggd verksamhet
1

10
?

3
-

Parkeringsytor - Moped, EPA

?

-

Inhängnad utemiljö grundsärskola/träningsskola
Särskild zon för hämtning och lämning grundsärskola/träningsskola

-

-

Vindskydd med möjlighet för grillning
Skärmtak utanför fritidsverksamhetens entré(er)
Område för vårdnadshavare att hämta/lämna barn
Parkeringsytor – Personal, besökare

-

Delsumma [m²]
Idrottshall
Idrottshall
Teorisal
Omklädningsrum med dusch, (varav 4 med förhöjd tillgänglighetsnivå)
Mindre omklädningsrum
RWC
WC
Entré- samt caféyta (inkl. mindre kök)

?
90
32
15
?
-

1 (delbar)
1
12
1
Efter hallens storlek
Efter hallens storlek
För full aktivitet inom hallarna

Personalutrymme med omklädningsrum

4

2

Yta för icke-regelstyrd verksamhet
Städcentral
Städförråd
Redskapsförråd
Bollrum
Förråd föreningar
Uteförråd

?
?
?

1
1
?
2
2
2
1

Delsumma [m²]

2171
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Protokoll

Kommunstyrelsen

2022-06-14

KS § 92
Lokalprogram ny förskola Inre Hansens backar i Markaryd
Dnr 2022/276.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna uppdaterat ”Lokalprogram för Inre Hansens backar”, daterat
2022-05-18, som stöd för den fortsatta projekteringen,
att den fortsatta projekteringen av förskolan på Inre Hansens backar i
huvudsak ska ske enligt det antagna lokalprogrammet,
att arbetet ska ske i nära samråd med verksamheten och teknisk
förvaltning, och resultera i en förslagshandling för den nya förskolan i
huvudsak enligt de godkända dokumenten,
att i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 tilläggsbudgetera 2,5
mkr för projektet,
och att ärendet redovisas till kommunfullmäktige när förslagshandlingen är
klar.
Bakgrund och sammanfattning
Frågan om en översyn av skolornas och förskolornas framtida lokalbehov
har beretts under en längre tid. Kommunfullmäktige har 2016-06-27, § 88,
i samband med behandlingen av budget för 2017 och under rubriken
”Framtagande av lokalprogram för förskolan och skolan”, beslutat att
”lokalbehovet för skol- och förskoleverksamheten ska härvid prioriteras,
inte minst mot bakgrund av förskolans behov av nya och ändamålsenliga
lokaler”.
Utbildnings- och kulturnämnden har, med stöd bland annat av detta
fullmäktigeuppdrag, arbetat intensivt med att ta fram lokalprogram för
förskolor och skolor i Markaryds kommun. Under 2018-2019 har nämnden
tagit fram ett lokalprogram för framtidens förskolor i Markaryds kommun,
vilket fastställts av utbildnings- och kulturnämnden 2019-03-27, § 30.
Enligt nämndens prioritering har en ny förskola i Strömsnäsbruk varit
högst prioriterad. Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2019-11-25, §
134, och i samband härmed beslutat om fortsatt projektering av en ny
förskola i Strömsnäsbruk. Avsikten har varit att det underlag som tagits
fram för förskolan i Strömsnäsbruk också ska användas för den nya
förskolan på Inre Hansens backar som därefter står näst i tur enligt
utbildnings- och kulturnämndens prioritering 2020-04-22, § 55.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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[BeslInstNamn]

Protokoll [SammantrDat]

Enligt det antagna lokalprogrammet skulle även förskolan på Inre Hansens
backar uppföras med sex avdelningar. Det ökade antalet barn har dock
inneburit ett ökat lokalbehov, varför det finns ett behov att utöka den
planerade förskolan med ytterligare två avdelningar från sex till åtta. Det
sedan tidigare, 2019-03-27, § 30, framtagna lokalprogrammet för förskolan
har därför kompletterats med dessa uppgifter samt uppdaterats i övrigt efter
de lärdomar som dragits efter byggnationen av förskolan i Strömsnäsbruk,
Lyckoskogen, som invigdes i mars 2022.
Utbildnings- och kulturnämnden har 2022-05-18, § 72, beslutat att
godkänna det uppdaterade lokalprogrammet för förskolan Inre Hansens
backar i Markaryd.
Lokalprogrammet ska ligga till grund för ett inriktningsbeslut i
kommunfullmäktige om en byggnation av ny förskola på Inre Hansens
backar. Den konsult som upphandlats i samband med framtagandet av ett
projekteringsunderlag av förskolan Lyckoskogen, har vid detta tillfälle
även lämnat ett optionspris i sitt anbud för en andra förskola. Tekniska
förvaltningen har avropat denna option med tillägg av ytterligare två
avdelningar.
Beslutsunderlag
Beslut UN § 72 2022-05-18
Lokalprogram för framtidens förskolor
Beslutet expedieras till:

Utbildningsnämnden
Tekniska enheten
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2
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Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-30

KSAU § 86
Lokalprogram ny förskola Inre Hansens backar i Markaryd
Dnr 2022/276.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna uppdaterat ”Lokalprogram för Inre Hansens backar”, daterat
2022-05-18, som stöd för den fortsatta projekteringen,
att den fortsatta projekteringen av förskolan på Inre Hansens backar i
huvudsak ska ske enligt det antagna lokalprogrammet,
att arbetet ska ske i nära samråd med verksamheten och teknisk
förvaltning, och resultera i en förslagshandling för den nya förskolan i
huvudsak enligt de godkända dokumenten,
att i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 tilläggsbudgetera 2,5
mkr för projektet,
och att ärendet redovisas till kommunfullmäktige när förslagshandlingen är
klar.
Bakgrund och sammanfattning
Frågan om en översyn av skolornas och förskolornas framtida lokalbehov
har beretts under en längre tid. Kommunfullmäktige har 2016-06-27, § 88,
i samband med behandlingen av budget för 2017 och under rubriken
”Framtagande av lokalprogram för förskolan och skolan”, beslutat att
”lokalbehovet för skol- och förskoleverksamheten ska härvid prioriteras,
inte minst mot bakgrund av förskolans behov av nya och ändamålsenliga
lokaler”.
Utbildnings- och kulturnämnden har, med stöd bland annat av detta
fullmäktigeuppdrag, arbetat intensivt med att ta fram lokalprogram för
förskolor och skolor i Markaryds kommun. Under 2018-2019 har nämnden
tagit fram ett lokalprogram för framtidens förskolor i Markaryds kommun,
vilket fastställts av utbildnings- och kulturnämnden 2019-03-27, § 30.
Enligt nämndens prioritering har en ny förskola i Strömsnäsbruk varit
högst prioriterad. Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2019-11-25, §
134, och i samband härmed beslutat om fortsatt projektering av en ny
förskola i Strömsnäsbruk. Avsikten har varit att det underlag som tagits
fram för förskolan i Strömsnäsbruk också ska användas för den nya
förskolan på Inre Hansens backar som därefter står näst i tur enligt
utbildnings- och kulturnämndens prioritering 2020-04-22, § 55.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-30

Enligt det antagna lokalprogrammet skulle även förskolan på Inre Hansens
backar uppföras med sex avdelningar. Det ökade antalet barn har dock
inneburit ett ökat lokalbehov, varför det finns ett behov att utöka den
planerade förskolan med ytterligare två avdelningar från sex till åtta. Det
sedan tidigare, 2019-03-27, § 30, framtagna lokalprogrammet för förskolan
har därför kompletterats med dessa uppgifter samt uppdaterats i övrigt efter
de lärdomar som dragits efter byggnationen av förskolan i Strömsnäsbruk,
Lyckoskogen, som invigdes i mars 2022.
Utbildnings- och kulturnämnden har 2022-05-18, § 72, beslutat att
godkänna det uppdaterade lokalprogrammet för förskolan Inre Hansens
backar i Markaryd.
Lokalprogrammet ska ligga till grund för ett inriktningsbeslut i
kommunfullmäktige om en byggnation av ny förskola på Inre Hansens
backar. Den konsult som upphandlats i samband med framtagandet av ett
projekteringsunderlag av förskolan Lyckoskogen, har vid detta tillfälle
även lämnat ett optionspris i sitt anbud för en andra förskola. Tekniska
förvaltningen har avropat denna option med tillägg av ytterligare två
avdelningar.
Beslutsunderlag
Beslut UN § 72 2022-05-18
Lokalprogram för framtidens förskolor
Beslutet expedieras till:

Utbildningsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen
Tekniska enheten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2
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Protokoll

Utbildnings- och kulturnämnden

2022-05-18

UN § 72
Lokalprogram ny förskola Inre Hansens Backar i Markaryd
Dnr 2022/24.672

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden godkänner uppdaterat lokalprogram för
förskolan Inre Hansens Backar i Markaryd.
Bakgrund och sammanfattning
Beslut är sedan tidigare fattat om att den nya förskolan på Inre Hansens
Backar ska ha en dimensionering om 8 avdelningar. Det sedan tidigare,
2019-03-27, § 30, framtagna lokalprogrammet för förskolan har nu
kompletterats med de uppgifterna samt uppdaterats efter de lärdomar som
dragits efter byggnationen av Lyckoskogen.
Det är mycket angeläget att betrakta lokalprogrammet som just ett
underlag som ligger till grund för aktuell arkitekt att rita den nya förskolan.
Lokalprogrammet behöver kompletteras med en tät dialog med
verksamheten före och under framtagandet av ritningarna. Detta för att
vinnlägga sig om att så mycket som möjligt blir bra och
verksamhetsanpassat innan det är dags att börja bygga förskolan.
Dagens sammanträde
Handläggare föredrar ärendet
Nämnden godkänner uppdaterat lokalprogram för förskolan Inre Hansens
Backar i Markaryd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-28
Lokalprogram förskolorna - arbetsmaterial
Beslutet expedieras till:

Verksamhetschef förskola
Rektorer förskola Markaryd
Kommunstyrelseförvaltningen/tekniska enheten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Utbildnings- och kulturförvaltningen
Antaget: utbildnings- och kulturnämnden 20200422
Uppdaterat program antaget
Ansvarig: Verksamhetschef förskola

Lokalprogram för
Inre Hansens Backar

1
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Övergripande
Dimensionering
Lokalprogrammet är utformat för nybyggd förskola med pedagogiska ytor önskvärt i markplan.
Förskolan planeras utifrån åtta avdelningar, varav 4 är yngrebarnsavdelningar och 4
äldrebarnsavdelningar, med en yta som möjliggör att ta emot 15 barn per yngrebarnsavdelning
och 20 barn per äldrebarnsavdelning. Det finns behov av två nya förskolor i Markaryds tätort.
Tidigare beräkning av antal förskolor och avdelningar bygger på den prognos som definieras i
Verksamhetsbeskrivning av förskoleverksamheten och dess lokalbehov 2018–2027 som
utbildnings- och kulturnämnden fastställde 2018-11-14. Faktum är att antalet barn sannolikt
inte ökar i kommunen som helhet utan en förskjutning kommer att ske från norra kommundelen
till södra enligt ”Delområdesprognos 2021-2031 Markaryds kommun”.
Skolverket har tagit fram riktlinjer gällande barngruppernas storlek. För att närma sig dessa,
som även överensstämmer till stor del med nämndens mål, samt för att möta läroplanens
pedagogik bör ytorna för avdelningarna kunna ses som flexibla. Rummen i en ny förskola
behöver vara fördelade så att ansvarig rektor kan ta det ansvar som krävs i arbetet med
barngruppernas storlek och sammansättning, samt organisera utifrån alla barns behov och
förutsättningar.

Verksamhetens yta inomhus
I planeringen inför varje nybyggnation behöver aktuella siffror beaktas i samverkan med
verksamheten.
Det finns numera inga krav på inomhusytor i siffror, de dokument som upphävdes 1998 gällde
dåtida förskolor. Flera kommuner, bland annat Stockholm, Hässleholm och Habo, har riktmärke
7,5 kvadratmeter i vistelseyta per barn. När förskolan blev en del av skolväsendet och
förskolans läroplan kom, förändrades uppdraget och därmed även förskolans utformning för att
därigenom kunna tillgodose den utbildning som ska ske. I ”Verksamhetsbeskrivning av förskola
och dess lokalbehov” konstateras att för att undvika att bygga fler förskolor än nödvändigt men
ändå säkerställa framtida behov av förskoleplatser bör beräkning av antal barn per avdelning
vid projektering av nya förskolor göras utifrån maximalt 15 barn per yngrebarnsavdelning och
18 barn per äldrebarnsavdelning. Det är det antal barn som nämnden har som riktmärke vad
gäller antal barn per avdelning. Dock placeras idag upp till 20 barn per äldrebarnsavdelning då
det är ont om förskoleplatser. Avdelningarna ska därför byggas så att den möjligheten finns.
Det skapar förutsättningar för en flexibel organisation som kan möta de framtida behoven som
nuvarande prognoser påvisar.

Agenda 2030, giftfri och klimatsmart förskola
I agenda 2030 finns målet: ”Senast 2019 ska Markaryds kommun ha tagit bort leksaker och
utrustning med farliga kemikalier”. Giftfri förskola är ett övergripande begrepp som myntades
av Naturskyddsföreningen 2013. Det handlar om att ha fokus på produkter som släpper ifrån
sig kemikalier till omgivningen och på så sätt minska den exponering av olika kemikalier som
barnen utsätts för i förskolemiljöerna. Barn är extra känsliga för exponering av farliga
kemikalier som exempelvis hormonstörande ämnen.
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Ytterligare ett mål i Agenda 2030 som berör nybyggnationen av förskolor är klimatmålet, ”I
Markaryds kommun ska all kommunal nybyggnation vara av lågenergimodell, (t ex nollenergihus) senast 2020”.
Vid nybyggnation ska det skapas förutsättningar för sortering av samtliga fraktioner samt
möjligheter att kunna genomföra viss odling i pedagogiskt syfte. Genom att ha tillagningskök
skapas många möjligheter vad gäller ett målinriktat arbete mot uppsatta klimatmål.

Tillgänglighet
Utöver de krav på tillgänglighet som Markaryds kommuns tillgänglighetsplan ställer på lokaler
i förskolan finns anpassningar som bör tas i beaktande redan från början så att de ses som en
naturlig del i utformningen av inomhusmiljön. Vid val av ljus, färgsättning och utformning av
lokalerna bör hänsyn tas när det gäller färgval och konstrastmarkeringar. Det är viktigt att
lokalerna är väl ljuddämpande och att hörslingor finns med från början. Alla barn ska ha
tillgänglighet till förskolan på lika villkor och då är en byggnation på ett plan att föredra.
Uppvärmning
Golvvärme är bra ur olika perspektiv, dels för barnen som gärna vistas på golvet men även ur
ett säkerhetsperspektiv då man slipper ifrån vassa element i verksamheten. Dessutom torkar
entréns golv snabbare med golvvärme vilket är en stor fördel.

Belysning
Allmänbelysningen ska ha rörelsevakt anpassade för små barn samt vara dimringsbara men
även kunna skötas manuellt. De ska i huvudsak vara infällda i undertaket och fönsternischer för
att undvika dammfällor. Ljusinsläpp från fönster ska i största möjliga mån finnas i alla rum.

Elsäkerhet
Det ska finnas gott om eluttag för elektronik, gärna med inbyggd timer. Eluttag placeras i
brösthöjd för att på så sätt minska sladdar i barnhöjd, vilket är en säkerhetsrisk.

Lås och larm
Låssystem och larm ska vara tillräckligt, lättskött och funktionellt. Det ska exempelvis gå att se utifrån
om larmet är på eller ej. Övervakning med exempelvis kameror bör planeras in redan från början.

Brandlarm
Utöver de bestämmelser som råder personal även ha möjlighet att agera vid utrymning över hela
förskolans yta.
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Ljud
Genomgående ska en mycket god ljudmiljö skapas, såväl ute som inne.

Färger
Färgskalan ska vara harmonisk och jordnära. Det som sätter färg på förskolan är barnens alster
och lekmaterialet.

Källsortering
Genomgående i byggnaden ska det finnas tillräckliga möjligheter till källsortering.

Digitalisering
Vi lever i en tid med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.
För att kunna verka i ett sådant samhälle behövs digital kompetens. Detta sker bland annat
genom att använda digitala verktyg i det pedagogiska arbetet för att utveckla barnens lärmiljöer.
Därför är det viktigt att kunna förstärka lärmiljön genom projiceringar, ljud och ljus, men också
genom att barnen får använda digitala verktyg i sin vardag. Det ökar barnens förutsättningar att
både få uppleva och lära sig genom digitala verktyg, en kompetens för fortsatt lärande som
samtidigt bidrar till att öka likvärdigheten och ge alla barn samma förutsättningar.
Det är av största vikt att ett flertal av förskolans rum förbereds och utrustas väl digitalt. Det ska
finnas god tillgång på vägguttag och ett väl tilltaget nätverk i och utanför byggnaden samt
möjlighet till mörkläggning så projektoranvändning fungerar väl. Det ska finnas säkra låsbara
förvaringar av IT-utrustningen ur ett stöldperspektiv.

Utformning av förskolans inomhusmiljö
Entré/ Groventré
Entrén till våra förskolor ska vara tydlig och välkomnande och ge en känsla av verksamhetens
karaktär. Förskolan ska ha en skylt med dess namn samt vad det olika hemvisterna heter och
som visar hur man kommer dit. Antalet entréer in till avdelningarna ska vara anpassat utifrån
det antal avdelningar som planeras på förskolan och utformas så att obehöriga inte obemärkt
kan komma in. I enlighet med slutsatser i kommunrevisionens rapport från januari 2019 bör
man vid nybyggnation av förskolor överväga att sätta in någon form av dörrsignal som gör att
personalen tydligt hör inträde i enheternas lokaler. Detta för att förhindra att personer rör sig i
byggnaden utan personalens vetskap.
Passage till ovanvåning ska utformas så att bästa möjliga logistik möjliggörs. Det ska vara
enkelt för barnen att klä sig, hitta kläder och sedan sina skor på väg ut. Lokalerna ska vara
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utformade så att momentet med in- och utgång blir så säkert och enkelt som möjligt att
genomföra.
Entréerna till avdelningarna förses med skärmtak och vindfång. I närheten av dem ska det
utomhus finnas vattenutkastare där man kan spola av exempelvis smutsiga stövlar. Familjer
som promenerar till förskolan ska ha en plats under tak för att ställa sin barnvagn under dagen.
Ytterst ska det finnas en groventré där man kan ta av blöta ytterkläder skor/stövlar och som är
utrustad med tvättho för enklare rengöring men även för barnens och personalens handtvätt
efter utevistelse. Det ska finnas skrapgaller och en väl fungerande entrématta så att smuts inte
dras in i förskolan. I groventrén ska det finnas plats för samtliga barnskor i en skoförvaring.
Torkrum förordas före torkskåp och ett torkrum per entré är att föredra.
En toalett för vuxna och barn ska finnas i anslutning till entrén.

Kapprum/hall
Från gemensam entré kommer man in till kapprummet som ska utformas med ett kapprum per
avdelning.
Kapprummet ska utrustas med hängare till barnens kläder och rymliga förvaringsfack för
extrakläder. Det ska finnas påklädningsbänkar och utrymmet ska vara så pass stort att man kan
ta sig fram även om någon sitter på bänken för av- och påklädning. Barnen ska själva kunna nå
sina kläder. Då kapprummet även är en plats för lärsituationer där barn tränar på att klä på och
av sig ska hallen inte vara för trång.
Det ska finnas utrymme för pedagogernas ytterkläder, vilket är max 4 per hemvist.
Det ska finnas tillräcklig väggyta för en anslagstavla för dokumentation av verksamheten och
information till vårdnadshavare.

Toaletter och skötrum
Barn som vistas i förskolan kan ha en större risk att få infektioner jämfört med barn som vistas
i hemmet, speciellt de yngre barnen. Det kan finnas ökad förekomst av virus och bakterier i en
miljö där många barn vistas gemensamt. För att begränsa smittspridningen på förskolan ska
skötrum, tvättrum, toaletter och övriga utrymmen utformas så att goda hygienrutiner kan
upprätthållas.
Toalett och skötrum ska ligga i nära anslutning till hemvistens rum och barnens aktiviteter. Det
krävs två toaletter per hemvist. Det ska även finnas två toaletter (yngre/äldre) på förskolan som
är anpassade för funktionsnedsatta barn.
Skötbord ska finnas på samtliga avdelningar, vara höj- och sänkbara samt vara avskärmade för
att skydda barns integritet och minska smittspridning. Hos de äldre barnen kan det gå att ha en
lösning där två hemvister delar ett skötbord. I anslutning till skötbordet ska det finnas en
tvättho/handfat som enbart används vid blöjbyte och inte för att tvätta barns händer. Dusch ska
placeras i närheten av skötrummen. Det ska finnas en dusch för äldre barn och en för yngre.
Det ska finnas förvaringsutrymme (slutna skåp) för tvättlappar, blöjor, engångsunderlägg,
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handskar, handsprit m.m. vid varje skötbord på förskolan. Nära skötbordet ska det finnas ett
tvättställ i standardhöjd för personalens handtvätt.
Toaletter med halvdörrar som är låsbara och en låg tvättränna/tvättfat för flera barn ska placeras
så att barnen kan gå direkt från toaletten till tvättstället efter toalettbesöket. Därmed undviks
onödigt spring i rummet. Kranarna ska fungera för små barn och att det finns barnvänliga tvåloch pappershållare placerade i barns höjd. Ur ett hygien- och miljöperspektiv ska kranar och
tvåldispenser är automatiska. Ovanför tvättränna/handfat ska det finnas en inbyggd spegel längs
med hela tvättrännan.
En toalett ska finnas i direkt anslutning till utemiljön för att kunna nås vid uteaktiviteter. För
att underlätta renhållningen ska vattenutkastare finnas i närheten och toaletten ska vara
avspolningsbar.

Hemvisternas utformning, god lärande- och arbetsmiljö för barn och personal
Lärmiljön ska stödja ett pedagogiskt och flexibelt arbetssätt, kunna anpassas i takt med
förändringar i samhället, inte minst den digitala utvecklingen. Val av inredning bidrar till att
skapa flexibla mötes- och arbetsplatser för både sittande och stående arbete utifrån olika
situationers behov. Det kan innebära skärmväggar, höj- och sänkbara arbetsytor och lättflyttade
möbler.
Det ska planeras in tillräckliga väggytor så att det finns möjlighet till att ha
dokumentationsväggar i barnhöjd på alla avdelningar samt på torg och i ateljé.
Verksamhetsdörrar bör ha glaspartier samt ska förses med klämskydd. Dörrar inne i
verksamheten ska i största möjliga mån var skjutbara för att minska klämrisken men även för
att spara på utrymme. Utformningen ska möjliggöra överblick mellan rum på hemvisterna och
även ut mot torget.
Det ska finnas bra solskydd för fönsterna som regleras automatiskt. Fönsterna ska ha okrossbart
glas och fönsterna ska placeras lågt och ha djupa fönsterkarmar som även kan fungera som
sittbänkar.
Ur ett hälsoperspektiv är det bra om barnen kan sova utomhus och då på en väl väderskyddad
plats under tak. Antalet barn som kan sova är 60. Platsen ska vara både sol- och vindskyddad
samt kunna mörkläggas vid behov. Sovplatsen ska vara tillgänglig och väl synlig både från
insidan som från gården. Till denna sovplats behövs ett uppvärmt förråd som förvarar de
sängkläder och madrasser som behövs. Vid de tillfällen något barn behöver vila eller sova
inomhus ska det finnas lämpligt förvaringsutrymme för filtar, madrasser och kuddar även
inomhus. Barnen ska kunna gå barfota till sin sovplats utan att frysa om fötterna.
Det ska finnas ett rum för vattenlek med golvbrunn för både de yngre och de äldre barnen.

Torg
Torget, motsvarar tidigare lekhallar och är en gemensam yta som delas av flera hemvister, ett
större rum som möjliggör en ljus, öppen och kreativ lärmiljö med olika mötesplatser för barn
och pedagoger men även för föräldrar. Torgets placering ska vara centralt för att kunna binda
samman flera hemvister. Det ska bjuda in till olika pedagogiska verksamheter, utforskande lek,
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lärande och delaktighet så som läroplanen ålägger dagens förskola. För att kunna möta alla
barn utifrån deras förmågor och ålder bör det vara två torg alternativt vikvägg i ett större rum
på varje förskola.
Det ska finnas väggar för projicering samt för reflektion och dokumentation, det betyder att
stora och fria väggytor ska planeras. Ett torg effektiviserar och medför samordningsvinster på
morgonen och sen eftermiddagstid på flera sätt, särskilt ur ett personalperspektiv.
Det ska finnas ett handfat i vuxenhöjd och det ska placeras så det stjäl så lite väggyta som
möjligt. I anslutning ska det finnas hållare för pappersservetter, tvåldispenser och papperskorg.

Ateljé
Begreppet ateljé, som bakåt i tiden oftast benämnts som ”målarrum”, har sin grund inom
förskoleverksamheter från Reggio Emilia vars pedagogik starkt inspirerar svensk förskola idag.
Ateljén skall vara en plats som erbjuder barnen en pedagogisk miljö där man kan låta kreativt
material vara framme för att kunna fortsätta arbetet nästa dag. Där skall alla barn få möjlighet
att hitta sitt uttryckssätt. En plats där barnen berikas av olika utbildningsmiljöer som stöttar
språkutveckling, relationer och kreativitet.
Det ska finnas två ateljéer (en till de yngre barnen och en till de äldre) som placeras lätt
åtkomliga för alla avdelningar och som vardera anpassas till olika åldrar.
I en ateljé ska det finnas en tillåtande och inspirerande lärmiljö med material som är synligt och
tillgängligt för barnen och där de har möjlighet att skapa och experimentera med olika material
utifrån sina egna förutsättningar och i samspel med andra. Ateljén bör ha fönster med mycket
ljusinsläpp.
Det ska finnas en låg tvättränna till barnen som även kan användas för materialvård. Avloppet
ska utrustas med avskiljare, för exempelvis arbete med gips.
En ateljé ska utrustas med stafflin där flera barn kan arbeta samtidigt, det ska finnas möjligheter
till att snickra och bygga. Det måste finnas bra avlastningsmöjligheter där barnens arbete kan
förvaras till nästa gång.
Det ska finnas en toalett i nära anslutning till ateljén.
Det ska finnas altandörr/dörrar med glas till en uteateljé, till viss del under tak, där det finns
plats för markfasta stafflier samt arbetsplatser med bord och stolar för olika ateljéaktiviteter
utomhus skapar goda möjligheter för barnens kreativa utveckling. Med dessa möjligheter
utomhus ska det även finnas en vattenutkastare och eluttag. Uteateljén ska vara avgränsad
genom staket, pergola, växter eller på annat sätt och samtidigt måste man kunna komma till
uteateljén direkt från gården.

Pedagogiskt kök
Det ska finnas ett pedagogiskt kök på förskolan där barn kan lära sig hantera och tillaga mat.
Det pedagogiska köket placeras med fördel i nära anslutning till förskolans tillagningskök i
restaurangen för att möjliggöra ett pedagogiskt samarbete mellan verksamheten och kosten.
Det ska utrustas med kylskåp, bänkskåp, diskbänk samt spis och ugn som ska vara försedda
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med separat strömbrytare och timer, nyckelbrytare eller huvudbrytare som barnen inte kan nå
eller manövrera. Spisen ska vara försedd med tippskydd och hällskydd. Det bör finnas höj- och
sänkbara arbetsytor.

Restaurang
Förskolan ska ha en stor gemensam restaurang där det finns 90 sittplatser. Det ska finnas
möjlighet till flyttbar avskärmning mellan vissa bord. Ljudmiljön vara god.
Det ska finnas en serverings-ö där det är möjligt att servera tillbehör och en station för dryck
med fast vattentapp och mjölkstation.
Det ska också finnas en projektor med duk.
För att allt ska fungera bra i en gemensam restaurang är det viktigt att tänka på hur flödet till
och från matsalen sker samt under vilka tider restaurangen ska ha servering.
Förutom att användas som matsal ska restaurangen även kunna användas i undervisningssyfte
för barnen tillsammans med pedagoger samt för användning av andra verksamheter under såväl
dag- som kvällstid. Därför behöver köket gå att låsa.
För att kunna nyttja denna del av förskolan till kvällsaktivitet såsom personalmöten,
föräldramöten och uthyrning till föreningar är det viktigt att tänka på hur man når lokalen
lämpligast utifrån.
Det ska finnas en toalett i anslutning till restaurangen.
Dryckesstation för större volymer av mjölk samt fast vattentapp ska finnas i restaurangen.

Övriga ytor inomhus
Kök och kosthantering
Förutsättningen är ett kök dimensionerat för 280 portioner. (Inre Hansens Backar 140 barn,
Järven 50 barn, Timsfors förskola 40 barn, samt pedagoger). Köket ska tillaga och servera
frukost, lunch och mellanmål till barn på Inre Hansens Backar, samt skicka varm lunch och
råvaror för frukost och mellanmålsservering till Järvens förskola och Timsfors förskola.
Köket ska ha goda förutsättningar för varumottagning och en lastkaj som är väl anpassad för de
fordon som ska leverera varor till köket. Det är viktigt att trafiken dit är säkerhetsställd så det
inte innebär någon fara för barn, föräldrar eller personal.
Kylar, frys, torrförråd ska anpassas efter antal portioner som skall tillagas. Det ska finnas avskilt
utrymme för grönsakshantering och utrymme för beredning av specialkost. Köksutrustning
efter behov och dimensionerad efter antal portioner, (kokgryta, selfcoocking-ugnar, stekbord,
egen spis med ugn samt kyl/frys för specialkost mm) Värmeskåp, nerkylningsskåp. Kylar i
anslutning till servering för frukost/mellanmålsservering. Förvaringsutrymmena ska vara
dimensionerade så lagerhållning för minst en vecka är möjlig.
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Det ska finnas avfallssortering.
Köket ska vara ett öppet kök i anslutning till matsalen, likt det som är byggt på Lyckoskogen.
Kökspersonal skall på ett enkelt sätt sköta buffén från köket med förvaring i närhet till
serveringen. El-Jalusi ska finnas för delning av kök/matsal.
Det ska finnas höj- och sänkbar serveringslinje med möjlighet att erbjuda upp till tre
alternativa rätter, salladsbuffé, och specialkost till lunch, kalla och varma komponenter till
mellanmål och frukost. Det ska vara möjligt att ta från 2 håll.
Diskinlämning ska utformas för barnen där de själva kan sätta in sin tallrik. Diskrummet ska
utrustas med maskin dimensionerad efter antal portioner samt med plats för att hantera
grovdisk.
Utformningen av köket ska möjliggöra en kökslogistik som säkerställer att rent och smutsigt
porslin, uppläggningsfat med mera inte krockar. Det ska vara ett lättarbetat flöde i köket med
varutmottagning, kylar/förråd i ett flöde som inte krockar.
Nödutgång från restaurangen ska ej gå via köket.
Kökspersonalen ska ha eget städförråd, omklädningsrum samt en mindre kontorsdel.
Det ska finnas en mindre vagnhall med plats för transportskåp för utskick till fristående
förskolor. Plats för 4 värmeskåp för utskick samt plats för kylda komponeneter som ska skickas
ut med matleveranser. Utskick ska dimensioneras till 3 enheter, då det kommer fler utskick
under sammanslagning och lov.

Tvätt
På förskolan ska det finnas ett rum avsett för tvättmaskin och torktumlare som används enbart
av förskolans verksamhet för tvätt av haklappar, filtar, kuddfodral m.m. Där ska finnas en vask,
garderober samt en bänk för avlastning och hantering av tvätt. Detta rum ska vara placerat lätt
tillgängligt för pedagogerna.

Lokalvård
Lokalvården behöver tillräckliga utrymmen för sin utrustning och verksamhet. Ytan ska vara
så pass stor att en städvagn och städmaskiner får plats.
Utrymmet ska förses med tvättho/utslagsvask, och tvättmaskin speciellt avsedd för mopptvätt.
Det ska finnas stängda skåp med hyllor samt lådor/behållare som är godkända för förvaring av
kemikalier.
Golvbrunn för rengöring av maskiner placeras mitt i utrymmet. Det ska finnas tillräckligt många
eluttag för de städmaskiner som används.
Det bör finnas ett mindre avlastningsbord för diverse hantering av tvätt.
För den totala miljön på förskolan är principen att det generellt ska vara lättstädat, och utformas
med ett allergivänligt perspektiv.
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Personalens utrymmen, samtal- och konferensrum, samt kontor för rektor och
administration
Samtliga ytor och utrustning ska var dimensionerad för det antal pedagoger som ska arbeta på
förskolan. På Inre Hansens Backar kommer det att arbeta 35 personal.
Personalens utrymme ska kunna nås via egen entré och vara lätt att orientera sig till för
besökare.
Det ska finnas plats för ytterkläder, värdefacksskåp, toaletter och duschrum. All utrustning ska
vara anpassat för de pedagoger som ska arbeta där, ett exempel kan vara att skåpen till kläder
ska vara i en höjd som passar alla.
I personalrummet ska det finnas ett kök med eluttag med väggfast timer för en större
kaffebryggare och vattenkokare, diskbänk, flera mikrougnar, kylskåp och diskmaskin. Elen ska
vara tillräcklig för att driva dessa apparater.
Miljön i personalrummet ska inbjuda till avkoppling och återhämtning vid raster. Någon form
av sittplats utomhus i nära anslutning till personalrummet ska finnas. Det ska även finnas
möjlighet till avskild vila.
Personalen ska ha tillgång till 2 arbetsrum och 2 samtalsrum som ska vara extra ljudisolerade
med hänsyn till sekretess. Ett av arbetsrummen ska vara tillräckligt stort för 12 personer.
Samtalsrummen bör helst ligga i anslutning till ett neutralt utrymme för att undvika situationer
där deltagare på mötet känner sig uttittade, exempelvis för att de måste passera personalrummet
eller barnets avdelning för att komma till samtalsrummet. Ur ett säkerhetsperspektiv ska ett av
samtalsrummen har två utgångar.
Ett kontor som är avsett för rektor ska finnas och vara tillräckligt stort. Detta rum ska, förutom
kontorsmöblering, även ha plats för 4 besöksstolar och ett bord.
Det ska även finnas plats för kopiator, lamineringsmaskin och annat kontorsmaterial. Ett låsbart
arkivskåp för förvaring av sekretessbelagt material ska finnas.

Utformning av förskolans utomhusmiljö
Förskolans gård
Förskolan har enligt läroplanen ett tydligt pedagogiskt uppdrag där utemiljön ska betraktas som
en viktig lärandemiljö. Barn som vistas ute i en variationsrik miljö stimuleras till bra motorik
och balansförmåga och är enligt studier mer fysiskt aktiva. Studier visar även att förskolebarn
som tillbringar mycket tid ute håller sig friskare. Utemiljön ska vara tillgänglig för alla barn
och vuxna.
Utemiljön ska, precis som inomhusmiljön, vara en kreativ och stimulerande plats för lärande,
lek och kommunikation med många mötesplatser. Barn efterfrågar olika saker beroende på
ålder. Förskolan bör sträva efter att skapa platser som innehåller de utmaningar som stora
respektive små barn behöver för att stimuleras och utvecklas. Det ska finnas möjligheter till
rörelse och motorik, bygg- och konstruktionslek samt plats för skapande. En förskolegård är en
plats där barnen ska kunna uppleva årstidernas växlingar. De bör få uppleva de fyra elementen,
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vatten, jord, eld och luft, med sina fem sinnen, syn, hörsel, doft, känsel och smak. Det ska finnas
odlingslådor, gärna nära köket, och möjlighet till kompostering ska finnas. Stor del av den
pedagogiska verksamheten ska kunna bedrivas även utomhus. Det innebär att
nätverksanslutningen ska nå ut på gården, eluttag ska finnas, inbyggda högtalare, någon form
av scen samt bra belysning.
En god utemiljö på förskolorna är att ta tillvara på den redan befintliga naturmiljön där
lekutrymmen planeras och byggs in i naturen på ett skonsamt sätt. Det behövs både fri gräsyta
och viss kuperad terräng. Därutöver krävs även skapade lekmiljöer där barnsäkerheten är väl
beaktad. För att uppnå både en naturmiljö och en artificiell miljö bör ytan vara 90 kvm per barn
Förskolans utemiljö ska vara säker, risken för att barn skadas ska minimeras. Samtidigt ska inte
deras lek begränsas mer än nödvändigt. Utemiljön ska utifrån verksamhetens behov ha en bra
genomtänkt utebelysning. Belysningen ska göra gården lättare och säkrare att använda oavsett
årstid.
Det ska också vara tydligt vilka gångar som är tänkta som cykelgångar för barnen, och vilka
som är allmänna gångar eftersom dessa kan vara olika breda med hänsyn taget till
åretruntskötsel.
På gården ska det finnas ett “fjärils- och bihotell” likt de som Refarm Linné stödjer.
Den del av utomhusmiljön som riktar sig till de yngre barnen ska avgränsas gentemot övriga
ytor.
Stor del av den naturmark som finns bör sparas så mycket det går. Naturen är med sin
oregelbundet och sin struktur en viktig plats för lärande och lek och den är mycket svår att
återskapa om den förstörs. Förskolans utemiljö ska bestå av flera olika ”rum” som varierar i
utformning och storlek.
Det ska finnas solavskärmning samt vindskydd på gården. Det ska finnas ett flertal träd med
större kronor. Solskydd fås via träd och buskar men det måste även vara uppbyggda tak
alternativt väggar och vara så pass stora att de kan användas för undervisning och måltider
utomhus.
Det bör gå att komplettera utemiljön för att kunna färdigställa efter att verksamheten varit igång
en tid.
Barnsäkerhet ska nogsamt beaktas i den totala miljön.

Utformning, säkerhet och disponering av utomhusmiljön runt förskolan
Cykelparkering ska finnas vid entrén.
Förskolans gård ska omgärdas av staket med grindar som är svåröppnade för barn. Det ska vara
möjligt att komma in med fordon på gården, vilket betyder att vissa grindar behöver vara
tillräckligt breda. Man kan även fundera över om grindarna ska förses med larm som startar
efter någon minut när grinden inte blivit ordentligt stängd.
Barnens utemiljö ska vara väl skild från biltrafik och transporter till och från förskolan. Risken
för att barn befinner sig i körytor ska minimeras. Det ska finnas parkeringsytor för personal och
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besökare. För föräldrar som lämnar och hämtar sina barn ska parkeringsytorna utformas så att
ett säkert flöde skapas utan farliga backrörelser eller korsande gångstråk.
Det ska även finnas parkeringsmöjlighet närmre förskolan som ska nyttjas av vaktmästare,
servicebil m.m."
Samtliga material för beläggning runt förskolan ska vara lättskötta, sommar som vinter.
Laddstolpar på parkeringen ska finnas.
Miljöhus och varuintag placeras på säkrast möjliga vis med tanke på transporter till och från
förskolan. Vid miljöhusets placering ska man även beakta personal och barns möjlighet att
lämna sopor på ett säkert sätt.
Fasader och tak ska enkelt gå att komma åt med lift på samtliga ställen för att kunna genomföra
åtgärder och underhållsarbeten i framtiden. Även belysningsstolpar, lekredskap m.m. ska enkelt
kunna gå att komma åt med fordon för att genomföra drift och underhåll.

Förråd och miljöhus
Förråd inomhus till hemvisterna,
Det ska finnas ett större gemensamt förråd som placeras centralt för pedagogiskt material,
säsongsmaterial m.m, samt ytterligare ett utrymme där hygienartiklar, hushålls- och
toalettpapper, tvål, pappershanddukar förvaras.
Därutöver krävs ett förråd på varje hemvist.

Förråd i restaurangen
Det ska finnas ett utrymme i anslutning till restaurangen där 90 stolar kan förvaras.

Förråd utomhus
Det behövs 2 utomhusförråd som ska användas för barnens lekmaterial, cyklar med mera. De
ska vara byggda med en dörr i vardera delen av byggnaden för att underlätta överblicken av vad
som finns samt göra det enklare för barnen att komma åt de olika lekmaterialen.
Förråden ska också inrymma de redskap som pedagogerna tillsammans med barnen behöver i
en utemiljö för att odla.

Förråd till el-cyklar
Det ska finnas ett förråd till 4 el-cyklar av den typen som rymmer 6 barn. I förrådet ska det
finnas utrymme för att ladda cyklarnas batteri och det utrymmet ska byggas med den
brandsäkerhet som kommunens standard kräver. Det utrymmet ska vara låsbart. Förrådet till elcyklarna ska ha larm.
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Förrådet ska placeras så det går att nås på ett rimligt sätt i förhållande till samtliga entréer.
De cyklar vi har nu i verksamheten är 2,40 m långa och 0,9 m breda.

3-delat Vagnsförråd, varmförråd till verksamheten samt vaktmästeri
Avdelningens vagnsförråd ska vara i nära anslutning till avdelningen och vara uppvärmt. Det
finns också behov av förvaring av möbler och visst pedagogiskt material, samt utrymme till
vaktmästaren. Dessa tre funktioner kan med fördel inrymmas i samma lokal avgränsat från
varandra med separata dörrar. I vaktmästarens del sak det finnas plats för förvaring samt ett
bord för enklare lagningsarbeten.

Miljöhus
Miljöhuset ska ge möjlighet till sortering av samtliga fraktioner med en volym anpassad efter
förskolans, lokalvårdens och kostens verksamhet. Miljöhuset ska upprättas i underhållsfritt
material som tål att stå ute året om. Ytan ska vara tålig och hård, vilken enkelt och snabbt går
att rengöra med högtryckstvätt. Övre delen av väggarna ska vara av perforerad
aluminiumplåt, se exempelvis Welands miljöhus tellus.
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Kommunstyrelsen

2022-06-14

KS § 93
Moduler Timsfors skola
Dnr 2022/274.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra till tekniska förvaltningen, att genom tekniske chefens försorg,
upphandla och uppföra moduler till Timsfors skola i huvudsak enligt det
lokalprogram som tagits fram för ändamålet,
att i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 anvisa 850 000 kr för
att täcka etableringskostnaderna av modulerna,
att i utbildnings- och kulturnämndens investeringsbudget för 2022 anvisa
350 000 kr för möbler och andra inventarier till modulerna,
och att i utbildnings- och kulturnämndens driftsbudget, anvisa 275 000 kr
år 2022, och därefter årligen under hyrestiden anvisa 550 000 kr för hyra
och övrig drift av modulerna.
Bakgrund och sammanfattning
Utbildnings- och kulturnämnden uppdrog under hösten 2021 till
förvaltningen att utreda hur barn- och elevsituationen, med
framskrivningar, ser ut vid Timsfors skola och redogöra för olika förslag
att hantera situationen. Utredningen presenterades för nämnden vid sitt
sammanträde 2022-01-19, § 8.
Av utredningen framgår att barn- och elevantalet ökat kraftigt och att det
under innevarande läsår finns 145 elever från förskoleklass till åk 6, vilket
innebär att skolan upplevs som trång. Tillgången till grupprum motsvarar i
dagsläget inte behovet.
Tekniska förvaltningen har under fjolåret, och med stöd av en utredning av
byggnadernas status, vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra delar av
skolans fysiska miljö. Det kvarstår dock ett stort renoveringsbehov för att
skolan ska uppnå en standard som motsvarar dagens krav. I ett längre
perspektiv behöver därför utredas huruvida en renovering alternativt en
nybyggnation av Timsfors skola är den strategiskt och långsiktigt mest
fördelaktiga åtgärden.
Mot bakgrund av resultaten från de ovan nämnda utredningarna och med
stöd av de synpunkter som inhämtats från verksamheten har frågan även
lyfts vid en presidieträff mellan utbildnings- och kulturnämnden och
kommunstyrelsen, 2022-02-10. Härvid konstaterades att verksamheten så
snart som möjligt behöver mer utrymme för att skapa en miljö som är
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gynnsam för såväl elever som personal. För att lösa denna fråga kan
temporära moduler vara en lämplig åtgärd.
Genom att lösa det akuta problemet med ”trångboddhet” kan förvaltningen,
i samråd med tekniska förvaltningen, få den tid som krävs för att
långsiktigt utreda en omfattande renovering alternativt en nybyggnation av
Timsfors skola.
Ett lokalprogram för moduler vid Timsfors skola, som beskriver behovet av
moduler, har tagits fram tillsammans med tekniska förvaltningen (TF). TF
uppskattar kostnaden för uppförande av modulerna till 850 000 kr. Den
årliga hyreskostnaden beräknas till 550 000 kr och möblering av modulerna
till 350 000 kr.
Utbildnings- och kulturnämnden har 2022-05-18, § 77 beslutat att ta del av
förvaltningens redogörelse av verksamhetens behov samt tekniska
förvaltningens beräknade kostnader för uppförande av moduler och hyra
samt möblering av desamma, och överlämnat redogörelsen till
kommunfullmäktige för vidare beslut. Nämnden konstaterar även att
ärendet behöver beredas skyndsamt då modulerna behöver vara på plats till
höstens skolstart.
Beslutsunderlag
Beslut UN §77 2022-05-18
Beslutet expedieras till:

Tekniska förvaltningen
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och kulturnämnden
Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-30

KSAU § 87
Moduler Timsfors skola
Dnr 2022/274.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra till tekniska förvaltningen, att genom tekniske chefens försorg,
upphandla och uppföra moduler till Timsfors skola i huvudsak enligt det
lokalprogram som tagits fram för ändamålet,
att i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 anvisa 850 000 kr för
att täcka etableringskostnaderna av modulerna,
att i utbildnings- och kulturnämndens investeringsbudget för 2022 anvisa
350 000 kr för möbler och andra inventarier till modulerna,
och att i utbildnings- och kulturnämndens driftsbudget, anvisa 275 000 kr
år 2022, och därefter årligen under hyrestiden anvisa 550 000 kr för hyra
och övrig drift av modulerna.
Bakgrund och sammanfattning
Utbildnings- och kulturnämnden uppdrog under hösten 2021 till
förvaltningen att utreda hur barn- och elevsituationen, med
framskrivningar, ser ut vid Timsfors skola och redogöra för olika förslag
att hantera situationen. Utredningen presenterades för nämnden vid sitt
sammanträde 2022-01-19, § 8.
Av utredningen framgår att barn- och elevantalet ökat kraftigt och att det
under innevarande läsår finns 145 elever från förskoleklass till åk 6, vilket
innebär att skolan upplevs som trång. Tillgången till grupprum motsvarar i
dagsläget inte behovet.
Tekniska förvaltningen har under fjolåret, och med stöd av en utredning av
byggnadernas status, vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra delar av
skolans fysiska miljö. Det kvarstår dock ett stort renoveringsbehov för att
skolan ska uppnå en standard som motsvarar dagens krav. I ett längre
perspektiv behöver därför utredas huruvida en renovering alternativt en
nybyggnation av Timsfors skola är den strategiskt och långsiktigt mest
fördelaktiga åtgärden.
Mot bakgrund av resultaten från de ovan nämnda utredningarna och med
stöd av de synpunkter som inhämtats från verksamheten har frågan även
lyfts vid en presidieträff mellan utbildnings- och kulturnämnden och
kommunstyrelsen, 2022-02-10. Härvid konstaterades att verksamheten så
snart som möjligt behöver mer utrymme för att skapa en miljö som är
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gynnsam för såväl elever som personal. För att lösa denna fråga kan
temporära moduler vara en lämplig åtgärd.
Genom att lösa det akuta problemet med ”trångboddhet” kan förvaltningen,
i samråd med tekniska förvaltningen, få den tid som krävs för att
långsiktigt utreda en omfattande renovering alternativt en nybyggnation av
Timsfors skola.
Ett lokalprogram för moduler vid Timsfors skola, som beskriver behovet av
moduler, har tagits fram tillsammans med tekniska förvaltningen (TF). TF
uppskattar kostnaden för uppförande av modulerna till 850 000 kr. Den
årliga hyreskostnaden beräknas till 550 000 kr och möblering av modulerna
till 350 000 kr.
Utbildnings- och kulturnämnden har 2022-05-18, § 77 beslutat att ta del av
förvaltningens redogörelse av verksamhetens behov samt tekniska
förvaltningens beräknade kostnader för uppförande av moduler och hyra
samt möblering av desamma, och överlämnat redogörelsen till
kommunfullmäktige för vidare beslut. Nämnden konstaterar även att
ärendet behöver beredas skyndsamt då modulerna behöver vara på plats till
höstens skolstart.
Beslutsunderlag
Beslut UN §77 2022-05-18
Beslutet expedieras till:

UN
Teknisk chef
Ekonomiavdelningen
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Utbildnings- och kulturnämnden

2022-05-18

UN § 77
Moduler Timsfors skola
Dnr 2021/89.011

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden tar del av förvaltningens redogörelse av
verksamhetens behov samt tekniska förvaltningens beräknade kostnader för
uppförande av moduler och hyra samt möblering av desamma, och
överlämnar redogörelsen till kommunfullmäktige för vidare beslut. Ärendet
behöver beredas skyndsamt då modulerna behöver vara på plats till höstens
skolstart.
Bakgrund och sammanfattning
Utbildnings- och kulturnämnden uppdrog under hösten 2021 till
förvaltningen att utreda hur barn- och elevsituationen, med
framskrivningar, ser ut vid Timsfors skola och redogöra för olika förslag
att hantera situationen. Utredningen presenterades för nämnden vid sitt
sammanträde 2022-01-19.
Av utredningen framgår att barn- och elevantalet ökat kraftigt och att det
under innevarande läsår finns 145 elever från förskoleklass till åk 6, vilket
innebär att skolan upplevs som trång. Tillgången till grupprum motsvarar i
dagsläget inte behovet. Detta har även konstaterats då ordföranden i
nämnden gjort verksamhetsbesök på skolan.
Tekniska förvaltningen har under fjolåret och med stöd av en utredning av
byggnadernas status vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra delar av
skolans fysiska miljö, men det kvarstår ett stort renoveringsbehov för att
skolan ska uppnå en standard som motsvarar dagens krav. I ett längre
perspektiv behöver därför utredas huruvida en renovering alternativt en
nybyggnation av Timsfors skola är den strategiskt och långsiktigt mest
fördelaktiga åtgärden.
Mot bakgrund av resultaten från de ovan nämnda utredningarna och med
stöd av de synpunkter ordföranden inhämtat vid besök i verksamheten av
har frågan även lyfts vid en presidieträff mellan utbildnings- och
kulturnämnden och kommunstyrelsen. Ordförande konstaterar härvid att
verksamheten så snart som möjligt behöver mer utrymme för att skapa en
miljö som är gynnsam för såväl elever som personal. För att lösa denna
fråga kan temporära moduler vara en lämplig åtgärd.
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Genom att lösa det akuta problemet med ”trångboddhet” kan förvaltningen,
i samråd med tekniska förvaltningen, få den tid som krävs för att
långsiktigt utreda en omfattande renovering alternativt en nybyggnation av
Timsfors skola.
Behovet av moduler framgår av bifogat Lokalprogram för moduler vid
Timsfors skola, vilket är framtaget tillsammans med tekniska förvaltningen
(TF).
TF uppskattar kostnaden för uppförande av modulerna till: 850 000:Den årliga hyreskostnaden uppgår till: 550 000:Möblering av modulerna beräknas kosta: 350 000 :Dagens sammanträde
Handläggare föredrar ärendet
Utbildnings- och kulturnämnden tar del av förvaltningens redogörelse av
verksamhetens behov samt tekniska förvaltningens beräknade kostnader för
uppförande av moduler och hyra samt möblering av desamma, och
överlämnar redogörelsen till kommunfullmäktige för vidare beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-16
Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen
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KS § 95
Svar på motion "Larmanordning vid VMA viktigt
meddelande till allmänheten"
Dnr 2022/85.160

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att, med hänvisning till det nedan anförda, bifalla motionen
och att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen, genom säkerhetschefens
försorg, att senast i november 2022 återkomma med en redovisning av
MSB:s svar på ansökan samt eventuella konsekvenser av verksamhets- och
budgetmässig karaktär som följer därav.
Bakgrund och sammanfattning
Joakim Pohlman (S) har till kommunfullmäktige 2022-03-28, § 28, lämnat
in ovan rubricerad motion, med förslaget ”att Markaryds kommun tar upp
en dialog med MSB om att vi vill ha utomhusvarningssystem i Markarydoch Strömsnäsbruks tätorter”.
”I Markaryds kommun finns det inget utomhusvarningssystem så kallat
Hesa Fredrik, som kan larma vid ett VMA (viktigt meddelande till
allmänheten). Vi får förlita oss till meddelande som kommer i
mobiltelefonen eller som går ut i radio eller Tv.
Vi Socialdemokrater anser att det med tanke på det oroliga säkerhetsläget
som finns i vårt närområde att Markaryds kommun behöver höja sin
möjlighet att kunna varna allmänheten vid fara eller olyckor. Det är MSB
(myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som äger systemen för
utomhusvarning. På uppdrag från MSB sköter kommunen om drift och
underhåll, samt ansvarar även för utplaceringen av de ljudsändare som
finns i kommunen.
Varningssystemet prövas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i
mars, juni, september och december kl. 15.00.
Socialdemokraterna vill att Markaryds kommun tar upp en dialog med
MSB om att vi vill ha utomhusvarningssystem i Markaryd- och
Strömsnäsbruks tätorter.”
Arbetsutskottets beredning:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-07, § 32, att ge
säkerhetschefen i uppdrag att utreda och föreslå lämpliga åtgärder utifrån
det förändrade säkerhetsläget i vår omvärld. Säkerhetsläget har på senare
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tid satt fokus på hur vi hanterar eventuella konsekvenser för vår
kommunala beredskapsplanering. Dessa frågor har hittills inte
uppmärksammats i kommunens risk- och sårbarhetsanalys och inte heller i
någon större utsträckning i de uppdrag som regeringen meddelat gällande
den civila beredskapen. Som en följd av den pågående invasionen av
Ukraina har frågor som tillgång till skyddsrum och VMA (Viktigt
meddelande till allmänheten/Hesa Fredrik) aktualiserats. Det är
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som har ett
övergripande ansvar för både skyddsrum och systemen för VMA.
Utifrån säkerhetschefens redovisning, i den del som avser larmanordning
för VMA, har arbetsutskottet 2022-05-30, § 79, beslutat att
kommunstyrelsen får i uppdrag, att genom säkerhetschefens försorg,
inlämna ansökan till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB), för att få godkännande att utomhusvarningssystem uppförs i
kommunens tätorter. Då arbetsutskottets beslut har samma inriktning som
motionärens intentioner föreslås att motionen bifalles.
Beslutet expedieras till:

Säkerhetschefen
Motionären
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KSAU § 81
Svar på motion "Larmanordning vid VMA viktigt
meddelande till allmänheten"
Dnr 2022/85.160

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att, med hänvisning till det nedan anförda, bifalla motionen
och att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen, genom säkerhetschefens
försorg, att senast i november 2022 återkomma med en redovisning av
MSB:s svar på ansökan samt eventuella konsekvenser av verksamhets- och
budgetmässig karaktär som följer därav.
Bakgrund och sammanfattning
Joakim Pohlman (S) har till kommunfullmäktige 2022-03-28, § 28, lämnat
in ovan rubricerad motion, med förslaget ”att Markaryds kommun tar upp
en dialog med MSB om att vi vill ha utomhusvarningssystem i Markarydoch Strömsnäsbruks tätorter”.
”I Markaryds kommun finns det inget utomhusvarningssystem så kallat
Hesa Fredrik, som kan larma vid ett VMA (viktigt meddelande till
allmänheten). Vi får förlita oss till meddelande som kommer i
mobiltelefonen eller som går ut i radio eller Tv.
Vi Socialdemokrater anser att det med tanke på det oroliga säkerhetsläget
som finns i vårt närområde att Markaryds kommun behöver höja sin
möjlighet att kunna varna allmänheten vid fara eller olyckor. Det är MSB
(myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som äger systemen för
utomhusvarning. På uppdrag från MSB sköter kommunen om drift och
underhåll, samt ansvarar även för utplaceringen av de ljudsändare som
finns i kommunen.
Varningssystemet prövas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i
mars, juni, september och december kl. 15.00.
Socialdemokraterna vill att Markaryds kommun tar upp en dialog med
MSB om att vi vill ha utomhusvarningssystem i Markaryd- och
Strömsnäsbruks tätorter.”
Dagens sammanträde:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-07, § 32, att ge
säkerhetschefen i uppdrag att utreda och föreslå lämpliga åtgärder utifrån
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-30

det förändrade säkerhetsläget i vår omvärld. Säkerhetsläget har på senare
tid satt fokus på hur vi hanterar eventuella konsekvenser för vår
kommunala beredskapsplanering. Dessa frågor har hittills inte
uppmärksammats i kommunens risk- och sårbarhetsanalys och inte heller i
någon större utsträckning i de uppdrag som regeringen meddelat gällande
den civila beredskapen. Som en följd av den pågående invasionen av
Ukraina har frågor som tillgång till skyddsrum och VMA (Viktigt
meddelande till allmänheten/Hesa Fredrik) aktualiserats. Det är
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som har ett
övergripande ansvar för både skyddsrum och systemen för VMA.
Utifrån säkerhetschefens redovisning, i den del som avser larmanordning
för VMA, har arbetsutskottet 2022-05-30, § 79, beslutat att
kommunstyrelsen får i uppdrag, att genom säkerhetschefens försorg,
inlämna ansökan till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB), för att få godkännande att utomhusvarningssystem uppförs i
kommunens tätorter. Då arbetsutskottets beslut har samma inriktning som
motionärens intentioner föreslås att motionen bifalles.
Beslutsunderlag
Säkerhetschefens underlag
Beslutet expedieras till:

Säkerhetschefen
Motionären

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sara Källgarn
Kanslichef
sara.kallgarn@markayd.se
0433-72100

Tjänsteskrivelse
2022-05-23

Svar på motion från Joakim Pohlman (s) om larmanordning vid VMA
(viktigt meddelande till allmänheten)
Dnr 2022/85.160

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen
och
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma med förslag på utförande samt
budgetering senast december 2022
Bakgrund och sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 28 mars § 28 tagit emot ”Motion om larmanordning vid VMA
viktigt meddelande till allmänheten” inlämnad av Joakim Pohlman (s) den 4 mars.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-07, § 32, att ge säkerhetschefen i uppdrag
att utreda och föreslå lämpliga åtgärder utifrån det förändrade säkerhetsläget i vår omvärld.
Säkerhetsläget har på senare tid satt fokus på hur vi hanterar eventuella konsekvenser för vår
kommunala beredskapsplanering. Dessa frågor har hittills inte uppmärksammats i
kommunens risk- och sårbarhetsanalys och inte heller i någon större utsträckning i de uppdrag
som regeringen meddelat gällande den civila beredskapen. Som en följd av den pågående
invasionen av Ukraina har frågor som tillgång till skyddsrum och VMA (Viktigt meddelande
till allmänheten/Hesa Fredrik) aktualiserats. Det är Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap (MSB) som har ett övergripande ansvar för både skyddsrum och systemen för
VMA.

Finansiering
Eventuella kostnader för etablering av VMA är ännu ej definierade
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Perspektiv
Barn- Barn har rätt till trygghet och säkerhet och kan genom etablering av VMA
tillsammans med sina föräldrar ges ökade möjligheter att undvika de risker och faror
som larmet informerar om.
Diskriminering- VMA fungerar lika för alla i samhället, systemet med ”hesa
Fredrik” är ljudbaserat och når därför i lägre utsträckning personer med
hörselnedsättning. Systemet är numera ofta kompletterat med röstmeddelande, vilket
kräver tillräcklig förståelse för talad svenska. Systemet är dock kompletterat med
sms-utskick till mobiler som befinner sig i berört område, samt information i text,
och ljud via radio och hemsida.
Miljö- Ingen påverkan har kunnat identifieras

Beslutsunderlag
Säkerhetschefens underlag
Sara Källgarn
Kanslichef
Beslutet expedieras till:

Säkerhetschef
Motionären

1(2)
239

Protokoll

Kommunfullmäktige

2022-03-28

KF § 28
Motion från Joakim Pohlman (S) om Larmanordning vid
VMA viktigt meddelande till allmänheten
Dnr 2022/85.160

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ta emot Motionen från Joakim Pohlman (S) och remittera den till
kommunstyrelsen för svar.
Bakgrund och sammanfattning
Joakim Pohlman (S) har 2022-03-04 lämnat in följande motion:
”Motion om larmanordning vid VMA viktigt meddelande till allmänheten”
I Markaryds kommun finns det inget utomhusvarningssystem så kallat
Hesa Fredrik, som kan larma vid ett VMA (viktigt meddelande till
allmänheten).
Vi får förlita oss till meddelande som kommer i mobiltelefonen eller som
går ut i radio eller Tv.
Vi Socialdemokrater anser att det med tanke på det oroliga säkerhetsläget
som finns i vårt närområde att Markaryds kommun behöver höja sin
möjlighet att kunna varna allmänheten vid fara eller olyckor.
Det är MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som äger
systemen för utomhusvarning. På uppdrag från MSB sköter kommunen om
drift och underhåll, samt ansvarar även för utplaceringen av de ljudsändare
som finns i kommunen.
Varningssystemet prövas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i
mars, juni, september och december kl. 15.00.
Socialdemokraterna vill att Markaryds kommun tar upp en dialog med
MSB om att vi vill ha utomhusvarningssystem i Markaryd- och
Strömsnäsbruks tätorter.
Socialdemokraterna yrkar:
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta upp en dialog med MSB om att
placera ut utomhuslarmanordning i Markaryd och Strömsnäsbruks tätorter.
Att eventuella kostnader som ovan medför får tilläggbudgetaras från
Kommunfullmäktige.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Kommunfullmäktige

2022-03-28

Joakim Pohlman (S) Oppositionsråd
Beslutsunderlag
Motion 2022-03-04
Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen
Motionären

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Socialdemokraterna i

220304

Markaryds kommun
Larmanordning vid VMA

Motion
viktigt meddelande till allmanheten

I Markaryds kommun finns det inget utomhusvarningssystem sa kallat Hesa Fredrik, som kan
larma vid ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten).
Vi får förlita oss till meddelande som kommer i mobiltelefonen eller som går ut i radio eller
Tv.
Vi Socialdemokrater anser att det med tanke på det oroliga säkerhetsläget som finns i vårt
närområde att Markaryds kommun behöver höja sin möjlighet att kunna varna allmänheten
vid fara eller olyckor.
Det är MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som äger systemen för
utomhusvarning. På uppdrag från MSB sköter kommunen om drift och underhåll, samt
ansvarar även för utplaceringen av de ljudsändare som finns i kommunen.
Varningssystemet prövas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni,
september och december kl. 15.00.
Socialdemokraterna vill att Markaryds kommun tar upp en dialog med MSB om att vi vill ha
utomhusvarningssystem i Markaryd- och Strömsnäsbruks tätorter.

Socialdemokraterna yrkar:
Att kommunstyrelsen far i uppdrag att ta upp en dialog med MSB om att placera ut
utomhuslarmanordning i Markaryd och Strömsnäsbruks tätorter.
Att eventuella kostnader som ovan medför far tillaggbudgetaras fran Kommunfullmaktige.

Joakim Pohlman (S) Oppositionsrad

1(2)
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Protokoll

Kommunstyrelsen

2022-06-14

KS § 96
Svar på motion "Skapa en kommunal app för information,
kommunikation och större delaktighet"
Dnr 2022/144.104

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att, med hänvisning till det nedan anförda, bifalla motionen,
och att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen, genom kanslichefens
försorg, senast i november 2022 presentera en utredning om möjligheten att
skapa eller utveckla en digital applikation för kommunal information.
Bakgrund och sammanfattning
Joakim Reimerstam (S) och Aladdin Almakmal (S) har till
kommunfullmäktige 2022-03-28, § 32, lämnat in ovan rubricerad motion,
med förslaget ”att Markaryds kommun utreder möjligheten att
skapa/utveckla en App för kommunal information och kommunikation”.
”Digitaliseringen genomsyrar var tillvaro allt mer. Information och
kommunikation sker allt oftare via digitala kanaler. Inte minst har
pandemin påskyndat denna utveckling. Det ar centralt att vi inom
Markaryds kommun är aktiva och bejakar denna utveckling.
Alltmer information och kommunikation sker idag via App:ar som är
tillgängliga, enkla och snabba att navigera i. De kompletterar och förstärker
information som läggs ut på hemsidor och via tryckta medier.
Genom visionsarbetet Markaryd 2030 vill vi nå och hålla en levande dialog
med våra medborgare. Vi vill kunna ge god service och skapa en god
utveckling i vår kommun. De Globala målen, som Markaryds kommun
anslutit sig till stöder också ambitionen att arbeta för en hållbar kommun
som främjar demokrati och delaktighet.
Genom en kommunal app kan medborgarna snabbt och enkelt få
information om aktiviteter som sker inom kommunens verksamheter, ex
lovprogram for skolungdomar, störningar i den kommunala servicen,
lämna synpunkter på den kommunala verksamheten osv. Den kan bidra till
att skapa större engagemang och känsla av delaktighet hos
kommuninvånarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1

243

Kommunstyrelsen

2022-06-14

Vi socialdemokrater yrkar därför att
- Markaryds kommun utreder möjligheten att skapa/utveckla en App för
kommunal information och kommunikation”.
Arbetsutskottets beredning:
Frågan om på vilka sätt Markaryds kommun ska informera och vilka
informationskanaler som är lämpliga att använda har varit föremål för flera
motioner under de senaste åren. I samband med att frågan senast
behandlades i kommunfullmäktige 2021-05-31, § 59, konstaterades bland
annat följande:
”Utvecklingen inom området annonsering och marknadsföring går för
närvarande mycket snabbt och det behövs olika distributionskanaler
beroende på vilken målgrupp man vill rikta sig till. Med största sannolikhet
kommer den digitala informationen att bli allt viktigare i framtiden.”
Motionärernas förslag att utreda möjligheten att skapa och utveckla en
digital applikation för information och kommunikation är således helt i
linje med kommunfullmäktiges tidigare ställningstagande vad gäller att
tillhandahålla lämpliga informationskanaler, varför motionen bör bifallas.
Finansiering
Utredning av möjligheten att skapa/utveckla en kommunal app ryms i
kommunstyrelseförvaltningens gällande budget. Utredningen avser att visa
på eventuella kostnadsalternativ för att tillhandahålla och drifta en app
enligt motionens intentioner
Beslutet expedieras till:

It-chef
Kanslichef
Motionärerna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-30

KSAU § 82
Svar på motion "Skapa en kommunal app för information,
kommunikation och större delaktighet"
Dnr 2022/144.104

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige
att, med hänvisning till det nedan anförda, bifalla motionen,
och att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen, genom kanslichefens
försorg, senast i november 2022 presentera en utredning om möjligheten att
skapa eller utveckla en digital applikation för kommunal information.
Bakgrund och sammanfattning
Joakim Reimerstam (S) och Aladdin Almakmal (S) har till
kommunfullmäktige 2022-03-28, § 32, lämnat in ovan rubricerad motion,
med förslaget ”att Markaryds kommun utreder möjligheten att
skapa/utveckla en App för kommunal information och kommunikation”.
”Digitaliseringen genomsyrar var tillvaro allt mer. Information och
kommunikation sker allt oftare via digitala kanaler. Inte minst har
pandemin påskyndat denna utveckling. Det ar centralt att vi inom
Markaryds kommun är aktiva och bejakar denna utveckling.
Alltmer information och kommunikation sker idag via App:ar som är
tillgängliga, enkla och snabba att navigera i. De kompletterar och förstärker
information som läggs ut på hemsidor och via tryckta medier.
Genom visionsarbetet Markaryd 2030 vill vi nå och hålla en levande dialog
med våra medborgare. Vi vill kunna ge god service och skapa en god
utveckling i vår kommun. De Globala målen, som Markaryds kommun
anslutit sig till stöder också ambitionen att arbeta för en hållbar kommun
som främjar demokrati och delaktighet.
Genom en kommunal app kan medborgarna snabbt och enkelt få
information om aktiviteter som sker inom kommunens verksamheter, ex
lovprogram for skolungdomar, störningar i den kommunala servicen,
lämna synpunkter på den kommunala verksamheten osv. Den kan bidra till
att skapa större engagemang och känsla av delaktighet hos
kommuninvånarna.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-30

Vi socialdemokrater yrkar därför att
- Markaryds kommun utreder möjligheten att skapa/utveckla en App för
kommunal information och kommunikation”.
Dagens sammanträde:
Frågan om på vilka sätt Markaryds kommun ska informera och vilka
informationskanaler som är lämpliga att använda har varit föremål för flera
motioner under de senaste åren. I samband med att frågan senast
behandlades i kommunfullmäktige 2021-05-31, § 59, konstaterades bland
annat följande:
”Utvecklingen inom området annonsering och marknadsföring går för
närvarande mycket snabbt och det behövs olika distributionskanaler
beroende på vilken målgrupp man vill rikta sig till. Med största sannolikhet
kommer den digitala informationen att bli allt viktigare i framtiden.”
Motionärernas förslag att utreda möjligheten att skapa och utveckla en
digital applikation för information och kommunikation är således helt i
linje med kommunfullmäktiges tidigare ställningstagande vad gäller att
tillhandahålla lämpliga informationskanaler, varför motionen bör bifallas.
Finansiering
Utredning av möjligheten att skapa/utveckla en kommunal app ryms i
kommunstyrelseförvaltningens gällande budget. Utredningen avser att visa
på eventuella kostnadsalternativ för att tillhandahålla och drifta en app
enligt motionens intentioner
Beslutsunderlag
Motion ”Skapa en kommunal app för information, kommunikation och större
delaktighet”

Beslutet expedieras till:

It-chef
Kanslichef
Motionärerna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sara Källgarn
Kanslichef
sara.kallgarn@markayd.se
0433-72100

Tjänsteskrivelse
2022-04-29

Svar på motion från Joakim Reimerstam och Aladdin Almakmal, båda (s) ”Skapa en kommunal app för
information, kommunikation och större delaktighet”
Dnr 2022/144.104

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen
och
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att till kommunstyrelsen senast december 2022
presentera en utredning om möjligheten att skapa/utveckla en app för kommunal information och
kommunikation

Bakgrund och sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 28 mars 2022 §32 tagit emot motion från Joakim Reimerstam och
Aladdin Almakmal, båda (s) ”Skapa en kommunal app för information, kommunikation och större
delaktighet” och uppdragit till kommunstyrelsen att bereda motionen

Finansiering
Utredning av möjligheten att skapa/utveckla en kommunal app ryms i
kommunstyrelseförvaltningens gällande budget. Utredningen avser att visa på eventuella
kostnadsalternativ för att tillhandahålla och drifta en app enligt motionens intentioner
Perspektiv
Barn-Barn är i dag i hög grad digitalt delaktiga och kan utgöra en både direkt och
indirekt målgrupp för en kommunal app. Bern förmodas dock inte påverkas av
utredningen men kan påverkas av den eventuella appens utformning och innehåll.
Diskriminering-Det finns fortfarande ett digitalt utanförskap, framför allt bland
äldre, socioekonomiska svaga, nyanlända samt vissa grupper av funktionsvarierade.
Utredningen bör belysa detta och anskaffandet av en kommunal app bör utgöra ett
komplement till övriga informations och kontaktvägar
Miljö-Utredningen antas inte påverka miljön. En kommunal app kan i viss mån
komma att minska behovet av pappershantering, men bidrar å andra sidan i viss mån
till ökad energikonsumtion via servrar och mobiler, omfattningen av detta är dock
svårdefinierad.

Beslutsunderlag
Motion ”Skapa en kommunal app för information, kommunikation och större delaktighet”
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Sara Källgarn
Kanslichef
Beslutet expedieras till:

Itchef
Kanslichef
motionärerna

1(2)
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Protokoll

Kommunfullmäktige

2022-03-28

KF § 32
Motion från Joakim Reimerstam och Aladdin Almakmal Skapa en kommunal app för information, kommunikation
och större delaktighet
Dnr 2022/144.104

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Att ta emot motionen från Joakim Reimerstam (S) och Aladdin Almakmal
(S) och remittera den till kommunstyrelsen för svar.
Bakgrund och sammanfattning
Joakim Reimerstam (S) och Aladdin Almakmal (S) har 2022-03-25 lämnat
in följande motion;
”Skapa en kommunal app för information, kommunikation och större
delaktighet”.
Digitaliseringen genomsyrar var tillvaro allt mer. Information och
kommunikation sker allt oftare via digitala kanaler. Inte minst har
pandemin påskyndat denna utveckling. Det är centralt att vi inom
Markaryds kommun är aktiva och bejakar denna utveckling.
Alltmer information och kommunikation sker idag via App:ar som är
tillgängliga, enkla och snabba att navigera i. De kompletterar och förstärker
information som läggs ut på hemsidor och via tryckta medier.
Genom visionsarbetet Markaryd 2030 vill vi nå och hålla en levande dialog
med vara medborgare. Vi vill kunna ge god service och skapa en god
utveckling i vår kommun. De Globala målen, som Markaryds kommun
anslutit sig till stöder också ambitionen att arbeta för en hållbar kommun
som främjar demokrati och delaktighet.
Genom en kommunal app kan medborgarna snabbt och enkelt få
information om aktiviteter som sker inom kommunens verksamheter, ex
lovprogram för skolungdomar, störningar i den kommunala servicen,
lämna synpunkter på den kommunala verksamheten osv. Den kan bidra till
att skapa större engagemang och känsla av delaktighet hos
kommuninvånarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2022-03-28

Vi socialdemokrater yrkar därför att - Markaryds kommun utreder
möjligheten att skapa/utveckla en App för kommunal information och
kommunikation
Joakim Reimerstam (S) och Aladdin Almakmal (S)
Beslutsunderlag
Motion 2022-03-25
Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen
Motionärerna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Socialdemokraterna
MARKARYDS KOMMUN

Motion

Skapa en kommunal App for information, kommunikation och större delaktighet

Digitaliseringen genomsyrar var tillvaro allt mer. Information och kommunikation sker allt
oftare via digitala kanaler. Inte minst har pandemin paskyndat denna utveckling. Det ar
centralt att vi inom Markaryds kommun är aktiva och bejakar denna utveckling.
Alltmer information och kommunikation sker idag via App:ar som är tillgängliga, enkla och
snabba att navigera i. De kompletterar och förstärker information som läggs ut pa hemsidor

och via tryckta medier.
Genom visionsarbetet Markaryd 2030 vill vi na och halla en levande dialog med vara
medborgare. Vi vill kunna ge god service och skapa en god utveckling i var kommun. De
Globala malen, som Markaryds kommun anslutit sig till stoder ocksa ambitionen att arbeta
for en hållbar kommun som främjar demokrati och delaktighet.
Genom en kommunal app kan medborgarna snabbt och enkelt fa information om aktiviteter
som sker inom kommunens verksamheter, ex lovprogram for skolungdomar, störningar i den
kommunala servicen, lämna synpunkter pa den kommunala verksamheten osv. Den kan

bidra till att skapa större engagemang och känsla av delaktighet hos kommuninvånarna.

Vi socialdemokrater yrkar därför att
-

Markaryds kommun utreder möjligheten att skapa/utveckla en App för kommunal
information och kommunikation

Markaryd 2022-03-25

4
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akim Reimerstam (S)
"Ledamot Kommunfullmaktige
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Aladdin Almakmal (S)
Ersättare kommunfullmaktige
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Protokoll

Kommunstyrelsen

2022-06-14

KS § 98
Begäran om tilläggsbudgetering avseende projekt ”GC-väg
Hallarydsvägen”, återremitterat ärende
Dnr 2021/367.312

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga redovisningen till handlingarna.
Bakgrund och sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-15, § 18, föreslog
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att i kommunstyrelsens
investeringsbudget 2022 tilläggsbudgetera 6,4 mkr på kostnadssidan och
3,2 mkr på intäktssidan för projekt 12370 ”GC-väg Hallarydsvägen”.
Trafikverket inkom 2022-02-23 med beslut om avslag avseende ansökan
om delfinansiering av ”GC-väg Hallarydsvägen”, med motivering att
”åtgärden som stöd söks för anses inte vara belägen i stadsmiljö” samt att
”bidraget till klimateffektiva, resurseffektiva och kapacitetsstarka lösningar
för cykeltrafiken bedöms som lågt (1 §)”.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28, § 6, att återremittera ärendet
”Finansiering av projekt 12370 ”GC-väg Hallarydsvägen” till
kommunstyrelsen för utredning om annan möjlig finansiering, vilket skall
återredovisas till kommunfullmäktige senast 30 juni 2022.
Ärendet har beretts inom tekniska förvaltningen. Följande alternativ till
finansiering av den aktuella sträckan har bedömts som möjliga.
Egen finansiering
Eftersom den aktuella sträckningen är belägen utmed en kommunal väg,
har kommunen full rådighet att projektera och bygga en GC-väg som
finansieras fullt ut av kommunala medel.
Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar,
trafiksäkerhet och miljö
Statlig medfinansiering innebär att staten kan bidra till genomförande av
regionala kollektivtrafiklösningar samt till åtgärder inom miljö och
trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar. Kommuner kan ansöka om
medfinansiering för miljö- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
kommunala gator och vägar, t ex för anläggande av GC-vägar.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ansökan om statlig medfinansiering hanteras av Trafikverket regionalt
men med en likartad bedömning och hantering över hela landet. Det som
kan variera är perioderna för ansökan, liksom storleken på det anslag som
respektive region tilldelats.
Under hösten 2022 finns möjlighet att ansöka om medfinansiering för
projekt som kan genomföras under 2023. Enligt Trafikverket finns totalt ca
3,5 mkr avsatta för detta ändamål under 2023 inom Kronobergs län.
Tekniska förvaltningen har för avsikt att söka stöd för hela eller delar av
det aktuella projektet under nästa ansökningsperiod.
Statlig medfinansiering genom Region Kronobergs länstransportplan
Medel för statlig medfinansiering finns även avsatta inom ramarna för de
regionala planerna för transportinfrastrukturen, de så kallade länsplanerna.
Inom Region Kronobergs länstransportplan finns en antagen plan för
cykelvägar, ”Cykla i Gröna Kronoberg”. I den antagna planen finns inte det
aktuella projektet inarbetat.
Stöd genom medfinansiering via stadsmiljöavtalet
Kommuner och regioner kan söka stöd hos Trafikverket för att främja
hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen
(2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.
I den nationella planen för transportsystemet 2018-2029 finns 1 miljard
kronor per år till stadsmiljöavtalen. Åtgärder som söks för, och
motprestationer, ska vara genomförda senast under 2029.
Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd
som leder till (1) en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller
cykeltrafik samt (2) hållbara godstransportlösningar.
Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av
växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”God bebyggd
miljö”. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och
resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik och insatser
för samordning och effektivisering av godstransporter. Förutsättningar för
stöd är att motprestationer, som bidrar till hållbara transporter eller ökat
bostadsbebyggande genomförs.
I dagsläget planeras ingen ny ansökningsomgång i den tillfälliga
förstärkningen 2021 och 2022 inom stadsmiljöavtalen riktad till
cykelåtgärder. Det var denna från denna tillfälliga satsning Markaryds
kommuns ansökan avslogs i februari 2022.

Justerandes sign.
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Nästa ordinarie utlysning planeras till oktober 2022 till och med januari
2023. Bedömningen är att projektet ”GCväg, Hallarydsvägen” inte kan bli
aktuellt inom ramen för denna utlysning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-25
Beslut KF §6 2022-02-28
Beslutet expedieras till:

Teknisk avdelning

Justerandes sign.
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KSAU § 88
Begäran om tilläggsbudgetering avseende projekt ”GC-väg
Hallarydsvägen”, återremitterat ärende
Dnr 2021/367.312

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att lägga redovisningen till handlingarna.
Bakgrund och sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-15, § 18, föreslog
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att i kommunstyrelsens
investeringsbudget 2022 tilläggsbudgetera 6,4 mkr på kostnadssidan och
3,2 mkr på intäktssidan för projekt 12370 ”GC-väg Hallarydsvägen”.
Trafikverket inkom 2022-02-23 med beslut om avslag avseende ansökan
om delfinansiering av ”GC-väg Hallarydsvägen”, med motivering att
”åtgärden som stöd söks för anses inte vara belägen i stadsmiljö” samt att
”bidraget till klimateffektiva, resurseffektiva och kapacitetsstarka lösningar
för cykeltrafiken bedöms som lågt (1 §)”.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28, § 6, att återremittera ärendet
”Finansiering av projekt 12370 ”GC-väg Hallarydsvägen” till
kommunstyrelsen för utredning om annan möjlig finansiering, vilket skall
återredovisas till kommunfullmäktige senast 30 juni 2022.
Ärendet har beretts inom tekniska förvaltningen. Följande alternativ till
finansiering av den aktuella sträckan har bedömts som möjliga.
Egen finansiering
Eftersom den aktuella sträckningen är belägen utmed en kommunal väg,
har kommunen full rådighet att projektera och bygga en GC-väg som
finansieras fullt ut av kommunala medel.
Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar,
trafiksäkerhet och miljö
Statlig medfinansiering innebär att staten kan bidra till genomförande av
regionala kollektivtrafiklösningar samt till åtgärder inom miljö och
trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar. Kommuner kan ansöka om
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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medfinansiering för miljö- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
kommunala gator och vägar, t ex för anläggande av GC-vägar.
Ansökan om statlig medfinansiering hanteras av Trafikverket regionalt
men med en likartad bedömning och hantering över hela landet. Det som
kan variera är perioderna för ansökan, liksom storleken på det anslag som
respektive region tilldelats.
Under hösten 2022 finns möjlighet att ansöka om medfinansiering för
projekt som kan genomföras under 2023. Enligt Trafikverket finns totalt ca
3,5 mkr avsatta för detta ändamål under 2023 inom Kronobergs län.
Tekniska förvaltningen har för avsikt att söka stöd för hela eller delar av
det aktuella projektet under nästa ansökningsperiod.
Statlig medfinansiering genom Region Kronobergs länstransportplan
Medel för statlig medfinansiering finns även avsatta inom ramarna för de
regionala planerna för transportinfrastrukturen, de så kallade länsplanerna.
Inom Region Kronobergs länstransportplan finns en antagen plan för
cykelvägar, ”Cykla i Gröna Kronoberg”. I den antagna planen finns inte det
aktuella projektet inarbetat.
Stöd genom medfinansiering via stadsmiljöavtalet
Kommuner och regioner kan söka stöd hos Trafikverket för att främja
hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen
(2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.
I den nationella planen för transportsystemet 2018-2029 finns 1 miljard
kronor per år till stadsmiljöavtalen. Åtgärder som söks för, och
motprestationer, ska vara genomförda senast under 2029.
Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd
som leder till (1) en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller
cykeltrafik samt (2) hållbara godstransportlösningar.
Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av
växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”God bebyggd
miljö”. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och
resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik och insatser
för samordning och effektivisering av godstransporter. Förutsättningar för
stöd är att motprestationer, som bidrar till hållbara transporter eller ökat
bostadsbebyggande genomförs.

Justerandes sign.
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I dagsläget planeras ingen ny ansökningsomgång i den tillfälliga
förstärkningen 2021 och 2022 inom stadsmiljöavtalen riktad till
cykelåtgärder. Det var denna från denna tillfälliga satsning Markaryds
kommuns ansökan avslogs i februari 2022.
Nästa ordinarie utlysning planeras till oktober 2022 till och med januari
2023. Bedömningen är att projektet ”GCväg, Hallarydsvägen” inte kan bli
aktuellt inom ramen för denna utlysning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-25
Beslut KF §6 2022-02-28
Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign.
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Marie Larsson
Kommunsekreterare
marie.larsson1@markaryd.se
043372002

Tjänsteskrivelse
2022-05-25

Begäran om tilläggsbudgetering avseende projekt ”GC-väg
Hallarydsvägen” – Återremitterat ärende Förslag till svar från
kommunstyrelsens ordförande
Dnr 2021/367.312

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att lägga redovisningen till handlingarna.
Bakgrund och sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-15, § 18, föreslog kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta att i kommunstyrelsens investeringsbudget 2022
tilläggsbudgetera 6,4 mkr på kostnadssidan och 3,2 mkr på intäktssidan för projekt 12370
”GC-väg Hallarydsvägen”.
Trafikverket inkom 2022-02-23 med beslut om avslag avseende ansökan om delfinansiering
av ”GC-väg Hallarydsvägen”, med motivering att ”åtgärden som stöd söks för anses inte vara
belägen i stadsmiljö” samt att ”bidraget till klimateffektiva, resurseffektiva och
kapacitetsstarka lösningar för cykeltrafiken bedöms som lågt (1 §)”.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28, § 6, att återremittera ärendet ”Finansiering av
projekt 12370 ”GC-väg Hallarydsvägen” till kommunstyrelsen för utredning om annan möjlig
finansiering, vilket skall återredovisas till kommunfullmäktige senast 30 juni 2022.
Ärendet har beretts inom tekniska förvaltningen. Följande alternativ till finansiering av den
aktuella sträckan har bedömts som möjliga.
Egen finansiering
Eftersom den aktuella sträckningen är belägen utmed en kommunal väg, har kommunen full
rådighet att projektera och bygga en GC-väg som finansieras fullt ut av kommunala medel.
Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar, trafiksäkerhet och miljö
Statlig medfinansiering innebär att staten kan bidra till genomförande av regionala
kollektivtrafiklösningar samt till åtgärder inom miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator
och vägar. Kommuner kan ansöka om medfinansiering för miljö- och trafiksäkerhetshöjande
åtgärder på kommunala gator och vägar, t ex för anläggande av GC-vägar.
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Ansökan om statlig medfinansiering hanteras av Trafikverket regionalt men med en likartad
bedömning och hantering över hela landet. Det som kan variera är perioderna för ansökan,
liksom storleken på det anslag som respektive region tilldelats.
Under hösten 2022 finns möjlighet att ansöka om medfinansiering för projekt som kan
genomföras under 2023. Enligt Trafikverket finns totalt ca 3,5 mkr avsatta för detta ändamål
under 2023 inom Kronobergs län. Tekniska förvaltningen har för avsikt att söka stöd för hela
eller delar av det aktuella projektet under nästa ansökningsperiod.
Statlig medfinansiering genom Region Kronobergs länstransportplan
Medel för statlig medfinansiering finns även avsatta inom ramarna för de regionala planerna
för transportinfrastrukturen, de så kallade länsplanerna. Inom Region Kronobergs
länstransportplan finns en antagen plan för cykelvägar, ”Cykla i Gröna Kronoberg”. I den
antagna planen finns inte det aktuella projektet inarbetat.
Stöd genom medfinansiering via stadsmiljöavtalet
Kommuner och regioner kan söka stöd hos Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer,
så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara
stadsmiljöer.
I den nationella planen för transportsystemet 2018-2029 finns 1 miljard kronor per år till
stadsmiljöavtalen. Åtgärder som söks för, och motprestationer, ska vara genomförda senast
under 2029.
Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som leder till (1)
en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik samt (2) hållbara
godstransportlösningar.
Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra
till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Stödet bör särskilt främja
innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik
och insatser för samordning och effektivisering av godstransporter. Förutsättningar för stöd är
att motprestationer, som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbebyggande
genomförs.
I dagsläget planeras ingen ny ansökningsomgång i den tillfälliga förstärkningen 2021 och
2022 inom stadsmiljöavtalen riktad till cykelåtgärder. Det var denna från denna tillfälliga
satsning Markaryds kommuns ansökan avslogs i februari 2022.
Nästa ordinarie utlysning planeras till oktober 2022 till och med januari 2023. Bedömningen
är att projektet ”GCväg, Hallarydsvägen” inte kan bli aktuellt inom ramen för denna
utlysning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Marie Larsson
Kommunsekreterare
Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige
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2022-02-28

KF § 6
Begäran om tilläggsbudgetering avseende projekt ”GC-väg
Hallarydsvägen”
Dnr 2021/367.312

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera finansiering av projekt 12370 ”GC-väg Hallarydsvägen”
till kommunstyrelsen för utredning om annan möjlig finansiering, vilket
återredovisas till kommunfullmäktige senast 30 juni 2022.
Bakgrund och sammanfattning
För verksamhetsåret 2022 finns inga medel budgeterade för utbyggnad av
GC-nätet i Markaryds kommun. Det ligger en plan för detta tidigast 2023.
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag och tagit fram ett förslag på en ny
sträckning som utgör en fortsättning på GC Skulptörvägen etapp 2. Denna
sträcker sig mellan Skulptörvägen (anslutningen till Smedjegatan) och upp
till samåkningsparkeringen vid Misterhult 2:18 vid väg 15. Sträckan
uppgår till ca 1600 meter och GC-vägen kommer att förläggas parallellt
med Smedjegatan/Hallarydsvägen på den östra sidan. Det finns även andra
förslag på sträckning men då kommer inte bron över till Älgsafari med i en
knutpunkt, vilket bedömts vara angeläget.
Anledningen till den valda sträckan grundar sig i att öka säkerheten för de
oskyddade trafikanterna, samt för att främja och uppmuntra fler i
kommunen att använda cykel. Efter den svåra olyckan på E4:an i oktober
månad 2021 och den omledning av trafiken som vid avstängning av
motorvägen sker via Hallarydsvägen och Skulptörvägen, är det högt
prioriterat att bygga bort olycksrisken för de oskyddade trafikanterna som
ska förflytta sig mellan ICA Kvantum till padelhallen och
industriområdena i Misterhult.
En ansökan om medfinansiering har skickats in till Trafikverket. Genom
ansökan finns möjlighet till statlig medfinansiering med upp till 50% av
den totala byggkostnaden. För att en medfinansiering ska vara möjlig krävs
bland annat ett politiskt beslut att budgetmedel finns avsatta.
För utbyggnad av GC-väg Hallarydsvägen föreslås att 6,4 mkr
tilläggsbudgeteras på kostnadssidan och att 3,2 mkr tilläggsbudgeteras på
intäktssidan i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 till nytt
projekt ”GC-väg Hallarydsvägen”.
Dagens sammanträde
Justerandes sign.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-15 föreslår
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
att i kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 tilläggsbudgetera 6,4 mkr
på kostnadssidan och 3,2 mkr på intäktssidan för projekt 12370 ”GC-väg
Hallarydsvägen”.
Länsstyrelsen inkommer med avslag avseende ansökan om delfinansiering
av ”GC-väg Hallarydsvägen” daterat 2022-01-23.
Ordförande i kommunfullmäktige yrkar
att återremittera finansiering av projekt 12370 ”GC-väg Hallarydsvägen”
till kommunstyrelsen för utredning om annan möjlig finansiering, vilket
återredovisas till kommunfullmäktige senast 30 juni 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga 1 Enhetschef Gata Park
Beslut om avslag av finansiering från Trafikverket 2022-02-21
Beslutet expedieras till:

Återremitteras till kommunstyrelsen

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen
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KS § 18
Begäran om tilläggsbudgetering avseende projekt ”GC-väg
Hallarydsvägen”
Dnr 2021/367.312

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 tilläggsbudgetera 6,4 mkr
på kostnadssidan och 3,2 mkr på intäktssidan för projekt 12370 ”GC-väg
Hallarydsvägen”.
Bakgrund och sammanfattning
För verksamhetsåret 2022 finns inga medel budgeterade för utbyggnad av
GC-nätet i Markaryds kommun. Det ligger en plan för detta tidigast 2023.
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag och tagit fram ett förslag på en ny
sträckning som utgör en fortsättning på GC Skulptörvägen etapp 2. Denna
sträcker sig mellan Skulptörvägen (anslutningen till Smedjegatan) och upp
till samåkningsparkeringen vid Misterhult 2:18 vid väg 15. Sträckan
uppgår till ca 1600 meter och GC-vägen kommer att förläggas parallellt
med Smedjegatan/Hallarydsvägen på den östra sidan. Det finns även andra
förslag på sträckning men då kommer inte bron över till Älgsafari med i en
knutpunkt, vilket bedömts vara angeläget.
Anledningen till den valda sträckan grundar sig i att öka säkerheten för de
oskyddade trafikanterna, samt för att främja och uppmuntra fler i
kommunen att använda cykel. Efter den svåra olyckan på E4:an i oktober
månad 2021 och den omledning av trafiken som vid avstängning av
motorvägen sker via Hallarydsvägen och Skulptörvägen, är det högt
prioriterat att bygga bort olycksrisken för de oskyddade trafikanterna som
ska förflytta sig mellan ICA Kvantum till padelhallen och
industriområdena i Misterhult.
En ansökan om medfinansiering har skickats in till Trafikverket. Genom
ansökan finns möjlighet till statlig medfinansiering med upp till 50% av
den totala byggkostnaden. För att en medfinansiering ska vara möjlig krävs
bland annat ett politiskt beslut att budgetmedel finns avsatta.
För utbyggnad av GC-väg Hallarydsvägen föreslås att 6,4 mkr
tilläggsbudgeteras på kostnadssidan och att 3,2 mkr tilläggsbudgeteras på
intäktssidan i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 till nytt
projekt ”GC-väg Hallarydsvägen”.

Justerandes sign.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga 1 Enhetschef Gata Park
Beslutet expedieras till:

Enhetschef Gata Park
Teknisk chef
Förvaltningsekonom
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-02-07

KSAU § 10
Begäran om tilläggsbudgetering med 6400 tkr avseende
projekt ”GC-väg Hallarydsvägen”
Dnr 2021/367.312

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 tilläggsbudgetera 6,4 mkr
på kostnadssidan och 3,2 mkr på intäktssidan för projekt 12370 ”GC-väg
Hallarydsvägen”.
Bakgrund och sammanfattning
För verksamhetsåret 2022 finns inga medel budgeterade för utbyggnad av
GC-nätet i Markaryds kommun. Det ligger en plan för detta tidigast 2023.
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag och tagit fram ett förslag på en ny
sträckning som utgör en fortsättning på GC Skulptörvägen etapp 2. Denna
sträcker sig mellan Skulptörvägen (anslutningen till Smedjegatan) och upp
till samåkningsparkeringen vid Misterhult 2:18 vid väg 15. Sträckan
uppgår till ca 1600 meter och GC-vägen kommer att förläggas parallellt
med Smedjegatan/Hallarydsvägen på den östra sidan. Det finns även andra
förslag på sträckning men då kommer inte bron över till Älgsafari med i en
knutpunkt, vilket bedömts vara angeläget.
Anledningen till den valda sträckan grundar sig i att öka säkerheten för de
oskyddade trafikanterna, samt för att främja och uppmuntra fler i
kommunen att använda cykel. Efter den svåra olyckan på E4:an i oktober
månad 2021 och den omledning av trafiken som vid avstängning av
motorvägen sker via Hallarydsvägen och Skulptörvägen, är det högt
prioriterat att bygga bort olycksrisken för de oskyddade trafikanterna som
ska förflytta sig mellan ICA Kvantum till padelhallen och
industriområdena i Misterhult.
En ansökan om medfinansiering har skickats in till Trafikverket. Genom
ansökan finns möjlighet till statlig medfinansiering med upp till 50% av
den totala byggkostnaden. För att en medfinansiering ska vara möjlig krävs
bland annat ett politiskt beslut att budgetmedel finns avsatta.
För utbyggnad av GC-väg Hallarydsvägen föreslås att 6,4 mkr
tilläggsbudgeteras på kostnadssidan och att 3,2 mkr tilläggsbudgeteras på
intäktssidan i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 till nytt
projekt ”GC-väg Hallarydsvägen”.

Justerandes sign.
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2022-02-07

07

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga 1 Enhetschef Gata Park
Beslutet expedieras till:

Enhetschef Gata Park
Teknisk chef
Förvaltningsekonom

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2
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Jens Lundqvist
Enhetschef
Gata Park

Tjänsteskrivelse
2022-02-01

Jens.lundqvist@markaryd.se
Tel: 0433-721 61

Begäran om tilläggsbudgetering med 6400 tkr avseende projekt ”GC-väg
Hallarydsvägen”

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022
bevilja tilläggsbudgetering om 6400 tkr till nytt projekt, 3200 tkr om medfinansiering från
Trafikverket beviljas,” GC-väg Hallarydsvägen”.
Bakgrund och sammanfattning
För verksamhetsåret 2022 är det inte budgeterat för utbyggnad av GC-nätet i Markaryds
Kommun. Det ligger en plan för det tidigast 2023.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag på en ny sträckning som blir en fortsättning
på GC skulptörsvägen etapp 2. Den sträcker sig mellan Skulptörsvägen (anslutningen till
Smedjegatan) och upp till samåkningsparkeringen vid misterhult 2:18 (vid väg 15). Detta är
en sträcka på ca 1600 meter och kommer att ligga parallellt med Smedjegatan/Hallarydsvägen
på den östra sidan. Det finns även andra förslag på sträckning men då kommer inte bron över
till Älgsafari med i en knutpunkt.
Anledningen av vald sträcka grundar sig i säkerheten för de oskyddade trafikanterna men
även att man vill främja och uppmuntra cyklandet i Kommunen. Efter den svåra olycka på E4
i oktober månad och den omledningen av trafiken, Hallarydsvägen och Skulptörsvägen, så ser
vi det prioriterande att bygga bort trafikrisken för de oskyddade trafikanterna som ska ta sig
mellan ICA Kvantum till padelhall och industriområde, Misterhult 2:18, 2:14.
En ansökan om medfinansiering har skickats in till Trafikverket (cykelåtgärder 2021, statligt
stöd för att främja hållbara stadsmiljöer- stadsmiljöavtal). I ansökan finns en möjlighet till
statlig medfinansiering upp till 50% av den totala byggkostnaden.
Om en medfinansiering av Trafikverket ska vara möjlig vill de ha svar på om det finns
budgetmedel avsatta och om det är politiskt förankrat.
För utbyggnad av GC-väg Hallarydsvägen föreslås tilläggsbudgetering om 6400tkr.
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Finansiering
I skrivelse 2022-02-01föreslår enhetschefen för Gatu-enheten att 6 400 000 SEK skall
tilläggsbudgeteras i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 till nytt projekt ”GC-väg
Hallarydsvägen” med Projektnummer 12370
Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2022-02-01.
Bilaga 1
Bilaga 2
Jens Lundqvist
Enhetschef Gata/Park
Beslutet expedieras till:
Enhetschef Gata Park
Teknisk chef
Förvaltningsekonom
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BESLUT
Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2021/140873

2022-02-21

Konfidentialitetsnivå 1
Beslutat av

Lennart Kalander

Mottagare

Kopia till

Markaryds kommun
ks@markaryd.se

Jens.lundqvist@markaryd.se

Stöd för att främja hållbara stadsmiljöer,
särskilt fokus cykel – Markaryds kommun
Beslut
Trafikverket avslår Markaryds kommuns ansökan om stöd enligt förordning
(2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, i utlysningen med
särskilt fokus på cykelåtgärder.

Bakgrund
Kommuner och regioner kan hos Trafikverket söka stöd för att främja
hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordning (2015:579)
om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer (hädanefter kallat förordningen).
Syftet med stödet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa
förutsättningar för att öka andelen hållbara personresor (kollektivtrafik och
cykeltrafik) eller för hållbara godstransportlösningar i städer. Åtgärderna ska
leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra
till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt
främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för
kollektivtrafik, cykeltrafik eller godstransporter. Riksdagen beslutade i
december 2020 om en tillfällig förstärkning av stadsmiljöavtalen avseende
cykelåtgärder 2021 och 2022.
Trafikverket har 2021-11-30 mottagit ansökan om stöd från Markaryds
kommun samt komplettering 2022-02-01.

TMALL 0049 Beslut 4.0

Åtgärd som stöd söks för är:
Nr

Åtgärd

Starttidpunkt

Sluttidpunkt

Total
kostnad
(tkr)

Sökt stöd
(tkr)

1

GC-väg Hallarydsvägen

2022/04

2022/12

6 400

3 200

6 400

3 200

Summa

Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

Ulrika Menau
Nationell planering
Direkt: 010-123 09 76
Ulrika.menau@trafikverket.se
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BESLUT
Ärendenummer

Dokumentdatum

Beslutat av

TRV 2021/140873

2022-02-21

Lennart Kalander

Ingående motprestationer i ansökan:
Nr

Motprestation

Starttidpunkt

Sluttidpunkt

1

Trafikkalendern

2022/05

2022/12

2

Cykelplan och informationskampanj

2022/05

2022/12

3

Minskad körbanebredd

2022/05

2022/12

Närmare beskrivning av åtgärd och motprestationer finns i ansökan.

Bedömning
Trafikverket bedömer att ansökan inte i tillräckligt hög grad uppfyller
förordningens syfte (1 §), att ge stöd till åtgärder i städer som leder till ökad
andel persontransporter med cykeltrafik. Åtgärden som stöd söks för anses
inte vara belägen i stadsmiljö. Bidraget till klimateffektiva, resurseffektiva och
kapacitetsstarka lösningar för cykeltrafiken bedöms som lågt (1 §).

Föredragande, samråd och sakgranskning
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad avdelningschef efter
föredragning av nationell planerare Ulrika Menau. Vid ärendets slutliga
handläggning har även enhetschef Rami Yones medverkat.

Övriga upplysningar
I enlighet med 18 § i förordningen kan detta beslut inte överklagas.

TMALL 0049 Beslut
TMALL4.0
0049 Beslut 4.0

Mer information om nya ansökningsomgångar kommer att finnas på
Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se/stadsmiljoavtal.

-----------------------------------------------Lennart Kalander
Chef avdelning Nationell planering

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2021/140873, Motpartens ärendenummer [Motpartens ärendenummer], Dokumentdatum 2022-02-21, Beslutat av Lennart Kalander Dokumenttyp BESLUT,
Konfidentialitetsnivå 1

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter
från sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om
tillgänglighet till digital offentlig service.
Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

Ulrika Menau
Nationell planering
Direkt: 010-123 09 76
Ulrika.menau@trafikverket.se
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Bilaga 1

Ansökan om medfinansiering och beslut om ny sträckning GC-väg.









Tekniska avdelningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på ny sträckning av
GC-väg som ska göras under 2022. Eftersom det inte var planerat och budgeterat
för utbyggnad av GC-vägar under 2022 så blir detta en enkel och uppskattad
redovisning för hur tanken är från tekniska/gatuavdelningen.
Efter utbyggnaden av Skulptörsvägen etapp 2 var önskemålet att man vill
sammanlänka Skulptörsvägen/Smedjegatan med Misterhultsbron/Älgparken. En
utveckling av denna sträcka är att förlänga den till samåkningsparkeringen norrut
mot väg 15. En sträcka på totalt ca 1600 meter. En uppskattad kostnad på ca
6400tkr, baseras på tidigare arbete av GC-vägar, med möjlighet till en
medfinansiering från Trafikverket upp till 50% av byggkostnaden!
En kortfattad konsekvensbeskrivning av utbyggnad av GC-väg på denna sträcka:
En bättre och säkrare cykelanknytning till både Älgsafari och industriområde
Misterhult.
Som det är idag är sträckan inte att rekommendera för gång och cykeltrafik
eftersom man är tvungen att transportera sig på bilvägen.
Hastighetsbegränsningen är idag 50-70 km/h på sträckan vilket är direkt farligt för
gång och cykeltrafikanter. En gång och cykelväg är därför en väldigt bra
trafiksäkerhetshöjande åtgärd.
Det blir även en möjlighet och uppmuntran att kunna ta sig till Älgsafari,
företagspark/industriområde och Padelhall gående eller med cykel.
Sträckan från skulptörsvägen/övergången till storsvängen och fram till vägräcket
innan bron till Älgsafari är tänkt vara en upphöjd GC-väg med råkantsten som
skiljer vägbana från GC-väg. Detta har en hastighetssänkande effekt, en positiv
sådan.

Ansökningsformulär cykelåtgärder, hösten 2021
Statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer – Stadsmiljöavtal
•
•
•
•
•

Ansökan får enbart avse cykelåtgärder.
Åtgärderna får inte vara byggstartade när ansökan lämnas in och ska
ha sluttid senast 2022.
Motprestationerna får inte vara påbörjade när ansökan lämnas in och
ska ha sluttid senast 2023.
Särskilda villkor för motprestationer föreligger.
Ansökan ska vara inne senast 2021-11-30.
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Bilaga 2

271
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Protokoll

Kommunstyrelsen

2022-06-14

KS § 99
Tillägg till ombudgetering av 2021 års investeringsanslag
Dnr 2022/236.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ombudgetera 5 000 tkr till kommunstyrelsens investeringsbudget för år
2022 från 2021 års investeringsbudget för projekt 11620 förprojektering av
nytt särskilt boende och trygghetsboende.
Bakgrund och sammanfattning
I samband med ärendet gällande ombudgetering av återstående
investeringsanslag till 2022 års investeringsbudget, (KF § 17/2022) kom
inte projekt ”11620” med, vilket tidigare hade beslutats av
kommunfullmäktige (KF § 95/2021). Projekt ”11620” avser medel till
förprojektering av nytt särskilt boende och trygghetsboende med 5 000 tkr.
Eftersom projektet inte hunnit genomföras under år 2021, utan är
pågående, behöver dessa medel därför ombudgeteras till 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse controller 2022-04-27
Beslutet expedieras till:

Ekonomichef
Teknisk chef
Redovisningsekonom
Controller tekniska avdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-30

KSAU § 89
Tillägg till ombudgetering av 2021 års investeringsanslag
Dnr 2022/236.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att ombudgetera 5 000 tkr till kommunstyrelsens investeringsbudget för år
2022 från 2021 års investeringsbudget för projekt 11620 förprojektering av
nytt särskilt boende och trygghetsboende.
Bakgrund och sammanfattning
I samband med ärendet gällande ombudgetering av återstående
investeringsanslag till 2022 års investeringsbudget, (KF § 17/2022) kom
inte projekt ”11620” med, vilket tidigare hade beslutats av
kommunfullmäktige (KF § 95/2021). Projekt ”11620” avser medel till
förprojektering av nytt särskilt boende och trygghetsboende med 5 000 tkr.
Eftersom projektet inte hunnit genomföras under år 2021, utan är
pågående, behöver dessa medel därför ombudgeteras till 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse controller 2022-04-27
Beslutet expedieras till:

Ekonomichef
Teknisk chef
Redovisningsekonom
Controller tekniska avdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Magnus Sandgrehn
Controller
magnus.sandgrehn@markaryd.se
0433-72 402

Tjänsteskrivelse
2022-04-27

Tillägg till ombudgetering av 2021 års investeringsanslag till 2022 års
budget
Dnr

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 5 000 tkr till
kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2022 från 2021 års investeringsbudget för
projekt 11620 förprojektering av nytt särskilt boende och trygghetsboende.
Bakgrund och sammanfattning
I samband med ärende för ombudgetering KF §17 2022 så missades det att ta med projekt
11620 som tidigare hade beslutats av KF § 95 2021.
Projekt 11620 avser medel till förprojektering av nytt särskilt boende och trygghetsboende
med 5 000 tkr och då projektet inte hann genomföras under år 2021 utan kommer först nu
under år 2022 att kunna genomföras så behöver man därför ombudgetera medel även för detta
projekt.
Beslutsunderlag
Beslut KF §17 2022
Beslut KF § 95 2021
Tjänsteskrivelse

Magnus Sandgrehn
Controller
Beslutet expedieras till:

Ekonomichef
Teknisk chef
Redovisningsekonom
Controller tekniska

1(2)
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Protokoll

Kommunstyrelsen

2022-06-14

KS § 103
Antagande av Översiktsplan
Dnr 2021/14.212

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att, enligt 3 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900), anta förslag till ny
översiktsplan för Markaryds kommun att gälla från och med 2022-07-01,
och att nuvarande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2010-1216, § 17, därmed upphör att gälla.
Bakgrund och sammanfattning
Enligt plan- och bygglagen, 3 kap § 1, ska varje kommun ha en aktuell
översiktsplan. Översiktsplanen är en strategisk plan som beskriver
kommunens avsikter när det gäller framtida mark- och vattenanvändning i
form av exempelvis strategier för bebyggelseutveckling, trafikförsörjning,
naturmiljöer med flera intressen.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26, § 23, att uppdra åt
kommunstyrelsen att påbörja ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan
som en del i projektet ”Utvecklingsplan 2030”. Under 2019-2020
genomfördes, med stöd av en extern processledare, omfattande
medborgardialoger samt insamling av synpunkter från kommunens
invånare, barn och ungdomar, näringslivet, fritidshusägare m fl grupper.
Drygt 2100 unika synpunkter och förslag kom in genom dessa
medborgardialoger, vilket skapat goda förutsättningar för den fortsatta
processen med översiktsplanen. Detta arbete resulterade även i att
kommunfullmäktige 2020-09-28, § 87, antog en ny vision; ”Möjligheternas
Markaryd – Tillsammans gör vi varandra bättre”.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-30, § 127, i samband med
fastställandet av budget för 2021, att anvisa 1 mkr i kommunstyrelsens
investeringsbudget 2021 för framtagande av en ny översiktsplan. Under
hösten 2020 genomfördes en upphandling av projektledning och en
projektplan arbetades fram. Miljö- och byggnadsnämnden fick (KSAu
2021-02-01, § 11) i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny översiktsplan
och kommunstyrelsens arbetsutskott utsågs till styrgrupp.
Översiktsplanen har därefter varit på samråd och granskning. Samtliga
inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en
samrådsredogörelse och ett särskilt utlåtande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Kommunstyrelsen

2022-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden har 2022-05-09, § 41, beslutat att godkänna
upprättat förslag till översiktsplan och överlämnat densamma till
kommunfullmäktige för antagande enligt 3 kap. 19 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Det övergripande målet med översiktsplanen är att kommunen långsiktigt
och hållbart ska kunna använda mark och vatten för sina invånares bästa
samtidigt som förutsättningarna för kommunens naturresurser inte
försämras utan helst förbättras.
Ett annat viktigt mål med översiktsplanen är att utifrån de demografiska
utmaningarna bidra till att minska samhällets kostnader för infrastruktur
och service. Översiktsplanen ska medverka till att uppfylla Markaryds
kommun Vision 2030 genom de framtagna övergripande strategierna för
hur utveckling av mark- och vattenområden ska ske för kommunens
tätorter och landsbygd.
Beslutsunderlag
Beslut MBN §41 2022-05-09
Begränsningar kommun
Markanvändningskarta kommun
Markanvändningskarta Markaryd-Timsfors
Markanvändningskarta Strömsnäsbruk-Traryd
Markaryds ÖP del 1
Markaryds ÖP del 2
Markaryds ÖP del 3
Markaryds ÖP del 4
Beslutet expedieras till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Näringslivschefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-30

KSAU § 93
Antagande av Översiktsplan
Dnr 2021/14.212

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige
att, enligt 3 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900), anta förslag till ny
översiktsplan för Markaryds kommun att gälla från och med 2022-07-01,
och att nuvarande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2010-1216, § 17, därmed upphör att gälla.
Bakgrund och sammanfattning
Enligt plan- och bygglagen, 3 kap § 1, ska varje kommun ha en aktuell
översiktsplan. Översiktsplanen är en strategisk plan som beskriver
kommunens avsikter när det gäller framtida mark- och vattenanvändning i
form av exempelvis strategier för bebyggelseutveckling, trafikförsörjning,
naturmiljöer med flera intressen.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26, § 23, att uppdra åt
kommunstyrelsen att påbörja ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan
som en del i projektet ”Utvecklingsplan 2030”. Under 2019-2020
genomfördes, med stöd av en extern processledare, omfattande
medborgardialoger samt insamling av synpunkter från kommunens
invånare, barn och ungdomar, näringslivet, fritidshusägare m fl grupper.
Drygt 2100 unika synpunkter och förslag kom in genom dessa
medborgardialoger, vilket skapat goda förutsättningar för den fortsatta
processen med översiktsplanen. Detta arbete resulterade även i att
kommunfullmäktige 2020-09-28, § 87, antog en ny vision; ”Möjligheternas
Markaryd – Tillsammans gör vi varandra bättre”.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-30, § 127, i samband med
fastställandet av budget för 2021, att anvisa 1 mkr i kommunstyrelsens
investeringsbudget 2021 för framtagande av en ny översiktsplan. Under
hösten 2020 genomfördes en upphandling av projektledning och en
projektplan arbetades fram. Miljö- och byggnadsnämnden fick (KSAu
2021-02-01, § 11) i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny översiktsplan
och kommunstyrelsens arbetsutskott utsågs till styrgrupp.
Översiktsplanen har därefter varit på samråd och granskning. Samtliga
inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en
samrådsredogörelse och ett särskilt utlåtande.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-30

Miljö- och byggnadsnämnden har 2022-05-09, § 41, beslutat att godkänna
upprättat förslag till översiktsplan och överlämnat densamma till
kommunfullmäktige för antagande enligt 3 kap. 19 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Det övergripande målet med översiktsplanen är att kommunen långsiktigt
och hållbart ska kunna använda mark och vatten för sina invånares bästa
samtidigt som förutsättningarna för kommunens naturresurser inte
försämras utan helst förbättras.
Ett annat viktigt mål med översiktsplanen är att utifrån de demografiska
utmaningarna bidra till att minska samhällets kostnader för infrastruktur
och service. Översiktsplanen ska medverka till att uppfylla Markaryds
kommun Vision 2030 genom de framtagna övergripande strategierna för
hur utveckling av mark- och vattenområden ska ske för kommunens
tätorter och landsbygd.
Beslutsunderlag
Beslut MBN §41 2022-05-09
Begränsningar kommun
Markanvändningskarta kommun
Markanvändningskarta Markaryd-Timsfors
Markanvändningskarta Strömsnäsbruk-Traryd
Markaryds ÖP del 1
Markaryds ÖP del 2
Markaryds ÖP del 3
Markaryds ÖP del 4

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2022-05-09

MBN § 41
Förslag till översiktsplan för Markaryds kommun
Dnr 2021/33.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till
översiktsplan, och skickar vidare till kommunfullmäktige för antagande
enligt 3 kap. 19 § plan – och bygglagen (2010:900).
Bakgrund och sammanfattning
Enligt plan- och bygglagen, 3 kap § 1, ska varje kommun ha en aktuell
översiktsplan. Översiktsplanen är en strategisk plan som beskriver
kommunens avsikter när det gäller framtida mark- och vattenanvändning i
form av exempelvis strategier för bebyggelseutveckling, trafikförsörjning,
naturmiljöer med flera intressen.
Det övergripande målet med översiktsplanen är att kommunen långsiktigt
och hållbart ska kunna använda mark och vatten för våra invånares bästa
samtidigt som förutsättningarna för våra naturresurser inte försämras utan
helst förbättras.
Ett annat viktigt mål med översiktsplanen är att utifrån de demografiska
utmaningarna bidra till att minska samhällets kostnader för infrastruktur
och service. Översiktsplanen ska medverka till att uppfylla Markaryds
kommun Vision 2030 genom de framtagna övergripande strategierna för
hur utveckling av mark- och vattenområden ska ske för kommunens
tätorter och landsbygd.
Översiktsplanen har varit på samråd och granskning. Samtliga inkomna
synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse
och ett särskilt utlåtande. Samtliga dokument och kartor har justerats
utifrån inkomna synpunkter. I beslutshandlingarna är ändringarna
markerade i blått för att förenkla läsningen.
Dagens sammanträde
Konsult Karolina Persson från Sweco, föredrar de mindre redaktionella
förändringarna som gjorts. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner
upprättat förslag till översiktsplan, och skickar vidare till
kommunfullmäktige för antagande.
Justerandes sign.
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Nu planerar vi för framtiden!
Genom dagliga val och beslut formar vi våra liv och vår
tillvaro. Men samtidigt som livet går sin gilla gång planerar
vi och skapar förutsättningar för framtiden, både för oss
själva och för våra nära och kära. Jag tror att vi kan vara
överens om att alla som vi bryr oss om, ska få ett gott liv
och bästa möjliga framtid. En framtid som vi möter med
tillförsikt, där vi mår bra och där det är gott att leva.
Tänk på allt du ser och möts av på olika platser i
Markaryds kommun idag. Från bostads- och industri
områden, mötesplatser med liv och rörelse - till den mest
avlägsna gläntan i skogen, långt ifrån motorljuden på
E4:an. Allt det som utgör vår plats på jorden.
Det du har framför dig är det dokument som kommun
fullmäktige har beslutat om och som beskriver hur alla
dessa platser i vår kommun kan utvecklas och förvaltas
under de kommande åren.
Jag är stolt över hur vi alla skapar, utvecklar och för
kommunen framåt. Låt oss fortsätta med det, för det är
tillsammans som vi gör varandra bättre.

Markaryd i april 2022

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Inledning
Läsanvisning
På din skärm eller i din hand håller du kommunens nya
översiktsplan. Detta är Del 1 Planförslag som är en del
av antagandehandlingen till den kommunomfattande
översiktsplanen för Markaryds kommun.
En översiktsplan ska enligt lag redovisa grunddragen i
användningen av mark- och vattenområden och hur de
bör användas i framtiden samt hur den byggda miljön
ska användas, utvecklas och bevaras. Av planen ska
också framgå hur kommunen avser att tillgodose och
följa gällande miljökvalitetsnormer samt redovisa sådana
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
där strandskyddet kan komma att upphävas. Sedan den
21 juli 2004 ska alla översiktsplaner miljöbedömas enligt
miljöbalken. Förutom miljö, hälso- och hushållnings
aspekter bör, enligt plan- och bygglagen, även sociala och
ekonomiska aspekter beskrivas eftersom dessa är grunden
för en hållbar utveckling - vilket är ett övergripande mål
för samhällsutvecklingen.
För att underlätta läsningen är dokumentet uppdelat
i olika delar. Fakta och underlag är sammanställt i Del
2 Förutsättningar. I Del 1 Planförslag finns strategier för
utveckling. Översiktsplanens konsekvenser redovisas
samlat i Del 3 Konsekvenser. Del 4 Synpunkter samråd och
granskning redovisar synpunkter och kommentarer
som kommit in under samråd och granskning samt de
revideringar som gjorts i dokumenten för att beakta dessa
synpunkter.

Översiktsplanens
dokument
Denna översiktsplan ersätter i sin helhet ÖP 2010 från
2011, vilken aktualitetsprövades av kommunfullmäktige
den 28 maj 2018. Delar av innehållet i tidigare översiktsplan
har överförts till denna plan.

Del 1 Planförslag
De långsiktiga strategierna för kommunens utveckling
samlas i detta dokument som är en viktig del av kommunens
översiktsplan. För varje delområde presenteras en övergrip
ande vision och de strategier som kommunen har valt för
att uppfylla denna. De strategier som redovisas är oftast
exempel på åtgärder eller utredningar som ligger nära i tiden,
och som i första hand ska aktualiseras varje mandatperiod.

Del 2 Förutsättningar
I denna del sammanställs viktiga planeringsunderlag
och fakta. Här redovisas planeringsförutsättningar som
miljö- och riskfaktorer, kommunikationer, infrastruktur
och regionala frågor men även områden med skydd i
lagstiftningen.

Del 3 Konsekvenser
En bedömning av översiktsplanens förslag till förändringar
i mark- och vattenanvändningen har gjorts och samlats i
denna del. I den analyseras planens konsekvenser utifrån
ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.

Del 4 Synpunkter samråd och
granskning
Under samråd och granskning inkom synpunkter på
översiktsplanen. Synpunkterna har sammanställts och
kommenterats i en samrådsredogörelse (efter samråd) och
särskilt utlåtande (efter granskning). Sammanställningarna
redovisar även de revideringar som gjorts i översiktsplanen
till följd av synpunkterna.
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Markaryds översiktsplan
En plan för framtiden!
En översiktsplan har en central roll för den långsiktigt
hållbara utvecklingen. Översiktsplanen är ett vägledande
dokument som ska ge stöd för kommande beslut om
mark- och vattenanvändning och hur den byggda miljön
ska användas, utvecklas och bevaras. Den ska spegla den
politiska majoritetens uppfattning.
Översiktsplanen pekar ut färdriktningen mot visionsåret
2030 med utblick mot 2050. Översiktsplanen är ett
levande dokument som även fortsättningsvis kommer
att behöva aktualiseras i takt med att förutsättningar och
omvärlden ändras.
I Markaryd kommuns nya översiktsplan presenteras
utvecklingsstrategier, ställningstaganden och förslag till
fortsatt arbete för att uppnå översiktsplaneringens syfte
och innehåll enligt plan- och bygglagen. Visionsarbetet
som Markaryd genomfört under 2019 är en viktig grund
i arbetet, inte minst för den breda dialog som förts med
invånare, näringsliv, fritidshusägare, barn och unga. Under
visionsarbetet fick Markaryds kommun 2100 synpunkter
som visar vilket engagemang det finns för kommunen.

Avgränsning
Ämnesmässig:
Geografisk:
Tidsmässig:

Mark- och vattenanvändning
Markaryds kommun
År 2022 - 2030, utblick till 2050

Syfte
Översiktsplanen syftar till att visa inriktningen för
den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.
Översiktsplanen ska vara vägledande för beslut
om hur mark- och vattenområden ska användas exempelvis när kommunen upprättar detaljplaner och
områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt
plan- och bygglagen. Översiktsplanen är även viktig när
kommunen eller andra myndigheter fattar beslut som rör
mark- och vattenanvändningen i kommunen. Planen är
inte juridiskt bindande.

Projektorganisation
Kommunstyrelsen har gett uppdraget åt miljö- och bygg
enheten. Miljö- och byggnadsnämnden fattar de politiska
besluten kring översiktsplanen, förutom antagandet som
sker i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbets
utskott har under planeringsprocessen varit styrgrupp
för översiktsplanen och har medverkat i arbetet med
att ta fram utvecklingsstrategier och ställningstaganden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgörs av:
Bengt Germundsson, ordförande (KD)
Sven Jansson, vice ordförande (C)
Joakim Pohlman, oppositionsråd (S)
Caroline Lindberg, ledamot (KD)
Heino Johannesson, ledamot (SD)
Översiktsplanearbetet har letts av en projektgrupp med
John Karlsson som projektledare. Gruppen har biståtts av
planeringsarkitekter och miljöutredare på konsultföretaget
SWECO (se pärmens insida).

Medborgarinflytande
När en översiktsplan utarbetas är det viktigt att planen får
en bred demokratisk förankring. Redan innan arbetet med
översiktsplanen startade, genomfördes en medborgar
dialog inom ramen för framtagandet av en ny vision.
Under samrådsskedet fördes dialog med invånarna i
Markaryds kommun. Utöver det fanns det möjlighet att
ta del av planförslaget fysiskt på olika platser runt om i
kommunen samt digitalt via Markaryd kommuns hemsida.
Synpunkterna har legat till grund för de justeringar som
gjorts i översiktsplanen. Synpunkterna har sammanställts
och kommenterats i en samrådsredogörelse.
Under granskningsskedet fanns översiktsplanen tillgänglig
för granskning ytterligare en gång. Det fanns möjlighet
att ta del av planförslaget fysiskt på olika platser runt om i
kommunen samt digitalt via Markaryd kommuns hemsida.
Synpunkterna som inkom har legat till grund för de sista
justeringarna inför antagande av översiktsplanen.

Bakgrund
Beslut om att förnya kommunens översiktsplan togs av
kommunstyrelsen under 2018. Under 2018-2020 har
arbete med underlag och vision pågått för att skapa goda
förutsättningar för översiktsplaneprocessen.

Inledning
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Planprocessen
Processen för en översiktsplan styrs av plan- och
bygglagens tredje kapitel. Innan kommunen antar en
översiktsplan ska förslag till översiktsplan ha genomgått
ett samråd och en granskning. Nedan beskrivs skedena
kortfattat.
Inför arbetet med översiktsplanen har en parlamentarisk
sammansatt grupp tagit fram en vision för hur Markaryds
kommun ska se ut och uppfattas år 2030. Till grund för
arbetet ligger de inkomna synpunkter som förts fram av
allmänheten under de medborgardialoger som hölls på
olika platser i kommunen under vintern 2019. Visionen
trädde i kraft vid årsskiftet 2020/2021 efter beslut i
kommunfullmäktige.

Samråd
När ett förslag till översiktsplan upprättas, ska kommunen
samråda och föra en dialog med kommuninvånarna,
länsstyrelsen, regionplaneorgan, myndigheter och andra
kommuner som berörs av förslaget. Syftet med samrådet
är att ge möjlighet till insyn och påverkan och på det sättet
få fram ett bra beslutsunderlag.
Under samrådet ges det möjlighet att komma med
synpunkter på översiktsplanens innehåll och på hur
samhällsintressen har vägts mot varandra. Under
samrådstiden kan samrådsmöten arrangeras för att
informera om översiktsplanens innehåll och för att öppna
upp för diskussion kring översiktsplanens visioner. Under
samrådsskedet kan synpunkter lämnas skriftligen.

De synpunkter som kommer in sammanställs och
kommenteras i en så kallad samrådsredogörelse och finns i
Del 4 Synpunkter samråd och granskning..

Granskning
Utifrån inkomna synpunkter i samrådet justeras
översiktsplanen. Planförslaget ska sedan ställas ut för
granskning under minst två månader. Då finns återigen
möjlighet att lämna sina synpunkter och dessa ska lämnas
skriftligen. Länsstyrelsen lämnar i detta skede ett skriftligt
granskningsyttrande.
Inkomna synpunkter redovisas i Del 4 Synpunkter samråd
och granskning. Efter granskningsskedet får inga större
ändringar göras, i så fall krävs ytterligare en granskning
innan översiktsplanen kan antas. I detta skede kommer
inga stora ändringar att göras i planen.

Antagande
I antagandeskedet görs endast mindre justeringar utifrån
granskningsskedet. Därefter skickas översiktsplanen
för godkännande till kommunstyrelsen och slutligen till
kommunfullmäktige för antagande. Översiktsplanen
planeras vara redo för antagande av kommunfullmäktige
under våren 2022.

Samråd

Granskning

Antagande

sommar
2021

vinter
2021

vår/sommar
2022

Illustration över planprocessen.
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Länsstyrelsen bevakar statliga intressen, som till exempel
hälsa, säkerhet och miljökvalitetsnormer, och lämnar i
detta skede ett skriftligt samrådsyttrande.
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Rullande
översiktsplanering
Dagens samhällsförändringar sker i en allt snabbare
takt. Nya planeringsanspråk och intressen gör att
översiktsplanen måste ses över kontinuerligt för att
behålla sin funktion som ett strategiskt vägledande
beslutsunderlag.
Genom att arbeta med fördjupningar av och tillägg till
den kommunomfattande översiktsplanen underlättas
arbetet med ändringar och kompletteringar utan att
hela översiktsplanen måste göras om. Frågor som kan
bli aktuella för kommande fördjupningar, tillägg och
utredningar är till exempel klimat, dagvatten, energi,
bostadsförsörjning och Markaryds tätort.

Planeringsstrategi senast
2024
I den proposition som regeringen överlämnade
till riksdagen den 5 december 2019 (En utvecklad
översiktsplanering, prop. 2019/20:52) lyfts förslag som ska
säkerställa en bättre kontinuitet i översiktsplaneringen.
Från och med valet 2022 ersätts aktualitetsprövningen
med ett krav om att ta fram en planeringsstrategi varje
mandatperiod. Planeringsstrategin ska redogöra för
planens aktualitet och hur kommunen tänker arbeta
med den översiktliga planeringen. Planeringsstrategin är
mer framåtsyftande än aktualitetsprövningen och den
ska vara antagen senast 24 månader efter ordinarie val.
I annat fall upphör översiktsplanen att vara aktuell. Om
kommunen antar en översiktsplan under första halvan av
mandatperioden behöver inte en planeringsstrategi tas
fram.
I en planeringsstrategi ska kommunen fokusera på de
strategiska frågorna som leder till målen i kommunens
vision och utvecklingen av den fysiska miljön. Kommunen
kan visa hur planeringsförutsättningarna har ändrats och
beskriva vilka prioriteringar och satsningar kommunen
ska göra inom den översiktliga planeringen. Det kan
exempelvis handla om att hålla planen aktuell genom att
ändra den för ett delområde där planeringsbehoven är
stora eller att göra tillägg för en tematisk fråga.

Översiktsplan 2010
Översiktsplan 2010 var inriktad på att fortsätta den
positiva trend i befolknings- och verksamhetstillväxt
som pågått under några år. Inriktningen var att fortsätta
stärka de positiva fördelarna Markaryd har med det goda
infrastrukturläget, närheten till sjöar och landsbygd samt det
goda näringslivsklimatet.

Vad är nytt i
översiktsplanen?
Markaryd har vuxit både i invånarantal och verksamhets
tillväxt. Sedan översiktsplanen 2010 har flera strategiska och
övergripande dokument och handlingsplaner tagits fram.
Utöver detta pågår interna arbeten för att fortsätta vidare
utveckla Markaryds kommun både kring grundläggande
infrastruktur och strategiska frågor.
Översiktsplanen är uppbyggd i enlighet med Boverkets
ÖP-modell 2.1. Boverkets ÖP-modell innehåller rekomm
endationer kring hur plankartan kan byggas upp och vilka
begrepp som är lämpliga att använda. Dessa har i sin helhet
använts och anpassats till Markaryds kommun. Modellen är
frivillig för kommunerna att använda.
Boverkets ÖP-modell innehåller tre aspekter,
som grundar sig i de kraven plan- och bygglagen
ställer på ställningstaganden. De tre aspekterna är
Utvecklingsinriktning, Mark- och vattenanvändning samt
Riksintressen, LIS och andra värden. (Boverket, 2021b)
I Markaryds Översiktsplan har aspekterna ändrats till:
Utvecklingsinriktning, Mark- och vattenanvändning samt
Tematiska ställningstaganden.
•

Utvecklingsinriktning redovisar de övergripande och
strategiska inriktningarna för översiktsplanen - utifrån
bebyggelse, kommunikationer samt natur, kultur,
landsbygd och friluftsliv.

•

Mark- och vattenanvändning innehåller i Markaryds
översiktsplan sex kategorier. Det är Mångfunktionell
bebyggelse, Verksamheter och industri,
Transportinfrastruktur, Grönområde och natur,
Landsbygd och Vatten.

•

Tematiska ställningstaganden innehåller
ställningstaganden för olika tematiska delar av
kommunen - som har betydelse för kommande
prövningar med detaljplaner, bygglov, förfrågningar
med mera.
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Vision för Markaryds kommun
Möjligheternas Markaryd!

Fem överlappande perspektiv:
•

Trygghet

•

Självständighet

Möjligheternas Markaryd
Tillsammans gör vi varandra bättre!

•

Tillgänglighet

•

Samhörighet

”En naturnära, småländsk gränsbygd
där människor och företag växer och
utvecklas i en kreativ och hållbar miljö.
Där gemenskap och mångfald skapar en
trygg, jämställd och framtidsbejakande
kommun som präglas av tillit.”

•

Hållbarhet

Vision 2030

Visionen antogs av kommunfullmäktige den 28 september
2020. Visionen är uppdelad i fem målområden för
åldersgrupperna Unga, Vuxna och Äldre.
Inför visionsarbetet hölls flera olika dialoger, brett och till
riktade grupper. Syftet med detta var att ta tillvara på den
lokala och regionala kunskapen hos medborgarna.
Målområden och perspektiv
Visionen innehåller fem målområden med fem
överlappande perspektiv. Nedan listas målområdena:

Målområde Samhällsbyggnad
Samtliga målområden har i olika grad koppling till den
fysiska planeringen. Målområdet samhällsbyggnad
beskrivs för de olika åldersgrupperna enligt nedan.
Målområde Samhällsbyggnad - Unga

•

Fritid och kultur

•

Utbildning

•

Omsorg

•

Sysselsättning

Det är tryggt för alla att ta sig fram på egen hand i vår
kommun. Vi har barnperspektivet för ögonen när vi
planerar utformningen av våra bostadsområden, skolor
och offentliga platser. Det är spännande och utvecklande
att besöka våra kreativa lekplatser och parker där
konstnärliga utsmyckningar sätter fantasin i rörelse.

•

Samhällsbyggnad

Målområde Samhällsbyggnad - Vuxna

Vi har en säker och trygg infrastruktur. Miljö, trygghetsoch generationstänkandet är i fokus vid planeringen
av nya bostadsområden och nya områden för
företagsetableringar. Vi uppmuntrar intressant arkitektur
och konstnärlig utsmyckning. Vi arbetar kontinuerligt med
utvecklingen av våra goda kommunikationer.
Målområde Samhällsbyggnad - Äldre

Den fysiska tillgängligheten är god i vår kommun.
Gång- och cykelvägar är anpassade och de allmänna
kommunikationerna är goda. Här finns attraktiva boenden
som ger möjlighet till social gemenskap och som genom
god arkitektur och konstnärlig gestaltning stimulerar
kreativitet och god livsmiljö.
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Bild från Sjötorpet, Markaryd. (Bild: Robert Melkersson)
Möjligheternas Markaryd
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Utvecklingsinriktning för Markaryds kommun
Utvecklingsinriktningen visar de övergripande struktur
erna för Markaryds kommun fram till 2030. Bebyggelse,
Natur, kultur och friluftsliv samt Kommunikationer är
de byggstenar som beskriver de viktigaste strategiska
prioriteringarna. Utvecklingsinriktningen visar på struk
turer som har betydelse i ett långsiktigt kommunalt,
regionalt och mellankommunalt sammanhang.

Bebyggelse
Det finns goda möjligheter till varierade och attraktiva boende
miljöer i hela kommunen. Kommunen ska utvecklas hållbart
och vara en attraktiv kommun för invånare, företag och
besökare, i orterna och på landsbygden.

Centralort
Markaryds tätort är centralort i kommunen. Här finns service,
handel, offentlig förvaltning och kommunhus.

Serviceort
Serviceorten Strömsnäsbruk försörjer en del av kommunen
och/eller grannkommunerna med offentlig och kommersiell
service.

Småort
Småorter är mindre orter med begränsad offentlig och komm
ersiell service. Kopplingarna till centralorten och serviceorten
bör stärkas och utvecklas.

By på landsbygd
By på landsbygd innefattar tre av de byar med sammanhållen
bostadsbebyggelse på landsbygd i naturskönt läge. Här ligger
fokus på att uppmuntra innovativa lösningar för hållbart
resande, utveckling av mötesplatser och service.

Natur, kultur, landsbygd
och friluftsliv
Tillgången och tillgängligheten till natur, kultur, landsbygd
och friluftsliv är en av de viktigaste kvaliteterna i Markaryds
kommun. Naturen genererar stora mängder ekosystemtjänster.
Attraktiva boendemiljöer för både permanentboende och
fritidsboende som kan fortsätta utvecklas. Stora delar av
Markaryds kommun är glest bebyggd och består till stor del
av opåverkad natur. Samtliga orter utgör viktiga noder i detta
annars glesa och naturdominerade landskap.
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Sammanhängande område för natur,
landsbygd och friluftsliv
Områdena är av värde för natur och friluftsliv på land och i vatten.
Områdena sammanfaller ungefärligt med stora opåverkade områden.

Viktigt samband för natur, landsbygd
och friluftsliv
Lagan har funktionen att knyta samman områden av värde för
natur och friluftsliv såväl på land som i vatten. Lagan är viktig
för Markaryds kommun på många sätt, till exempel för energioch vattenförsörjning, rekreation, besöksnäring och attraktiva
boendemiljöer.

Viktigt kulturstråk att bibehålla och
synliggöra
Kulturstråket är omnämnt i riksintresseutredningen för Markaryds
kommun och bör prioriteras för utveckling och förstärkning.

Kommunikationer
Kommunikationer är avgörande för en kommuns möjligheter att
ge och ta del av regionens och södra Sveriges utbud och utbyte av
service, arbetsmarknader och fritidsresor. För en fortsatt hållbar
utveckling behöver befintliga stråk och de kollektiva resmöjlig
heterna stärkas. Attraktiv kollektivtrafik till/från närliggande städer
skapar förutsättningar för fortsatt befolkningsutveckling, inpendling
av kompetent arbetskraft och studiemöjligheter för invånarna.
Stråken väg E4/Lagastigen samt väg 15 utgör viktig infrastruktur att
koncentrera utvecklingen kring.

Viktiga förbindelser, nationella och
regionala
Väg E4, 15 och Markarydsbanan är viktiga nationella och regionala
stråk för kommunen och Region Kronoberg. Mellan Markaryd och
Halmstad är det särskilt viktigt att få persontrafik på järnväg. Gods
transporter behöver ha en god framkomlighet längs med dessa stråk.

Kommunikation, regionala
Väg 117 och 120 är viktiga regionala stråk för Markaryds kommun
såväl som grannkommuner och grannlän. De kollektiva resmöjlig
heterna med tåg och buss behöver stärkas och utvecklas, liksom
godstransporterna.

Kommunikation, kommunala
De kommunala stråken och vägarna är särskilt viktiga för att skapa
god tillgänglighet till service och andra funktioner till och från
landsbygden.
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Timsfors
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Centralort
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Småort
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kultur, landsbygd och friluftsliv
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Småort
By på landsbygd
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KOMMUNIKATIONER

Sammanhängande område
för natur, landsbygd och friluftsliv
Viktigt samband för natur,
kultur, landsbygd och friluftsliv

Viktiga förbindelser - nationella, regionala
Kommunikation, regionala
Kommunikation, kommunala

Viktigt kulturstråk att
bibehålla och synliggöra

område
KOMMUNIKATIONER
Karta medSammanhängande
den strategiska utvecklingsinriktning
för Markaryds kommun.

för natur, landsbygd och friluftsliv
Viktiga förbindelser - nationella, regionala
Viktigt samband för natur,
Kommunikation, regionala
kultur, landsbygd och friluftsliv
Viktigt kulturstråk att
bibehålla och synliggöra

Kommunikation, kommunala

Möjligheternas Markaryd
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Mark- och vattenanvändning
Grundläggande
förutsättningar för markoch vattenanvändning
En översiktsplan ska redovisa grunddragen i markoch vattenanvändningen. I detta avsnitt redovisas
det förslag till mark- och vattenanvändning som
bedöms bidra till nationella, regionala och lokala
mål på bästa sätt. Mark- och vattenanvändningen
redovisas för hela kommunen samt fördjupade
delar för orterna Markaryd, Timsfors, Strömsnäsbruk
och Traryd.
Huvudprincipen för orterna är att i första hand
förtäta inom befintlig struktur, kollektivtrafiknära.
Planberedskap för nybyggnation i samtliga orter
är prioriterat och landsbygden är viktig att fortsätta
stärka och låta utvecklas.
Översiktsplanens tidshorisont är år 2030, med
utblick mot 2050. Översiktsplanen ska vara vägled
ande för kommande satsningar.

Befolkningstillväxt
Markaryds kommun arbetar kontinuerligt med uppföljning
av statistik och prognoser för att säkerställa budget och
servicenivå. Några specifika mål för befolkningstillväxten
tas inte fram.
Utgångspunkten för befolkningstillväxten 2021-2030
grundar sig på en sammanvägning mellan tre underlag.
Utifrån dessa tre underlag har nedanstående fördelning av
bostäder föreslagits.
•

Bostadsförsörjningsprogram (Markaryds kommun
2018)

•

Befolkningsprognos 2021-2030 (Markaryds kommun
2021)

•

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2018 och
befolkningsprognos för perioden 2019-2033 (Region
Kronoberg, 2019a).
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Bostadsförsörjningsprogrammet anger att Markaryds
kommun ska planera för en befolkningsutveckling
på 25 invånare per år, vilket ger 250 invånare till
2030 och motsvarar cirka 0,2% befolkningsökning
per år. Befolkningsprognosen 2021 visar en
befolkningsutveckling på 47 invånare per år, vilket
ger 470 invånare till 2030 och motsvarar knappt 0,5%
befolkningsökning per år.
I Sverige bor det i genomsnitt 2,2 personer per hushåll.
Det skiljer sig lite mellan småhus och flerbostadshus, samt
mellan hyresrätt och bostadsrätt, men för översiktsplanen
har måttet 2,2 personer per hushåll använts. (SCB, 2018)
Antal invånare per ort

(mars 2021)

Markaryd		 4583
Strömsnäsbruk		
2451
Traryd		
762
Timsfors		
660
Råstorp		
78
Hinneryd		
52
Vivljunga		
34
övrig landsbygd
~1750
TOTALT		

10 370

Tabell med nuvarande befolkningsmängder per ort i Markaryds
kommun.
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Bostadsbehov 2021-2030

Verksamhetsbehov

Utifrån förutsättningarna under föregående rubrik
”Befolkningstillväxt” har nedanstående behov klargjorts.
Totalt beräknas 160-240 bostäder behöva byggas till
år 2030. Förtätning bör prioriteras genom att i första
hand bygga ut outbyggda detaljplaner och lediga tomter.
Mark- och vattenanvändningskartan redovisar nya ytor för
bostäder.

Markaryd är attraktivt för företag och det finns ett konti
nuerligt tryck på ny företagsmark. Utifrån den befintliga
näringslivsstrukturen och de uttryckta behoven från
företagen syns en tydlig fortsatt tillväxt.

Fördelningen av antalet tillkommande bostäder fram till år
2030 bedöms enligt nedan:

Utbyggnadsområden på längre
sikt

Markaryd
Strömsnäsbruk
Timsfors
Traryd
Landsbygd
Totalt

		
		
		

80-100 bostäder
40-60 bostäder
10-20 bostäder
10-20 bostäder
20-40 bostäder
160-240 bostäder

På kartorna på sidorna 21, 23 och 25 har ytor pekats ut
för utbyggnad av verksamheter.

På mark- och vattenanvändningskartan finns pilar som
markerar utbyggnadsriktning för längre sikt, det vill säga
bortom år 2030. Dessa är inte fastslagna i detalj, men
ligger i lägen som Markaryds kommun bedömer rimliga
på längre sikt. Det är värdefullt att signalera om detta
framförallt för invånare och verksamheter.

Det finns drygt 60 lediga tomter i kommunen, som
fördelar sig enligt nedan.
Markaryd		 10
Strömsnäsbruk 		
20
Timsfors			20
Traryd			10

Bild från Hannabadsåsen (Bild: Länsstyrelsen i Kronobergs län)
Möjligheternas Markaryd
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Kategorier för mark- och
vattenanvändningen
Mark- och vattenanvändningen delas in i sex
kategorier enligt nedanstående rubriker. Dessa har
sin utgångspunkt i Boverkets modell för översiktlig
planering. (Boverket, 2021b)
Varje kategori har generella ställningstaganden kring
pågående och/eller utvecklad användning. Ändrad
användning, det vill säga där ny mark tas i anspråk
anges med vit yta och röd kantlinje för bostäder och
vit yta med svart streckad linje för verksamheter. På
sidan 23 finns kategorierna redovisade på karta.

Mångfunktionell bebyggelse
Mångfunktionell bebyggelse innehåller bostäder, service
funktioner, handel, fritidsanläggningar, kontor med mera.
Bebyggelsen är åtskild av gator och har en kvartersliknande
struktur. Trafik- och parkeringsytor inom orterna ingår i
denna kategori. I denna kategori finns outbyggda befintliga
detaljplaner och lediga tomter som är möjliga att bebygga.
Eventuellt behöver detaljplaner ändras eller göras om.
Generella ställningstaganden för
mångfunktionell bebyggelse
•

Prioritera förtätning i kollektivtrafiknära läge. Förtäta
i första hand på outbyggda detaljplaner eller gör om
detaljplaner som inte är ändamålsenliga

•

Sträva efter och uppmuntra blandade bostadsstorlekar
och ägandeformer för att möjliggöra för en blandning
av åldersgrupper och bakgrund

•

Öka tätheten i de centrala delarna av orterna

•

Sträva efter en god gestaltning med intressant och
konstnärlig arkitektur

•

Se natur- och kulturmiljöer som en tillgång vid
planering av bostäder och verksamheter

•

Bibehåll och stärk närheten till naturen - både anlagda
parker, grönområde och natur

•

Sträva efter att placera hus, entréer och gårdar så att
människor möts på ett enkelt sätt

•

Skapa tillgängliga och trafiksäkra offentliga miljöer för
alla åldrar, med särskilt fokus på barn och äldre

•

Sträva efter en dagvattenhantering som tar hänsyn till
klimatförändringar, minimering av miljöskadliga ämnen
och som gestaltas väl

•

Verksamheter av störande karaktär som ligger inom
mångfunktionell bebyggelse bör på sikt flyttas ut i
verksamhetsområden

•

Beakta barnperspektivet och barnens perspektiv vid
utformning av bostadsområden, skolor och allmänna
platser
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Verksamheter och industri
Kategorin verksamheter och industri är sådana
verksamheter som inte kan/bör blandas med bostäder.
Det kan vara ytkrävande, transportintensiva, buller-/
luktgenererande med mera. Till viss del regleras placering
och villkor utifrån storlek på verksamheten och de
miljötillstånd som krävs.
Verksamhetsområden kräver ofta en större skala på
infrastruktur och bebyggelse. Infrastrukturen behöver
vara anpassad efter en framkomlighet för stora fordon
och samtidigt erbjuda möjligheter att gå och cykla till/från
och genom verksamhetsområdena. Därför är det samtidigt
angeläget att försöka anpassa de offentliga miljöerna och
gatorna så att det är attraktivt att röra sig i och genom
området som gående och cyklist - det gör området mer
attraktivt och trevligt för alla. Vid nya anslutningar från
verksamhetsområden till väg 15, behöver vägens funktion
beaktas.
Generella ställningstaganden för
verksamheter och industri
•

Sträva efter en god gestaltning med intressant och
konstnärlig arkitektur

•

Förtätning och komplettering av verksamhetsområde
uppmuntras där det är möjligt

•

Bostäder och störningskänslig verksamhet i eller intill
området ska inte tillåtas

•

Verksamhetsområden i närheten av bostäder anpassas
i reglering och utformning

•

Sträva efter en dagvattenhantering som tar hänsyn
till klimatförändringar, minimering av miljöskadliga
ämnen och som gestaltas väl

•

Utforma gator och offentliga miljöer omsorgsfullt så
att det blir attraktivt för gående och cyklister att röra
sig i och genom områden

•

Cykelvägar ska byggas ut till verksamhetsområden
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Transportinfrastruktur

Grönområde och natur

Inom kategorin transportinfrastruktur redovisas de
större och övergripande strukturerna. På kartan är de
byggnadsfria avstånden inlagda kring de större vägarna.
Stärkt kollektivtrafik och möjligheter till gång-/cykeltrafik
är viktigt ur ett jämställdhets- och barnperspektiv.

Grönområde och natur är både grönområden, anlagda
parker, tätortsnära rekreationsområden och naturmark.
Inom orterna Markaryd, Strömsnäsbruk, Traryd och
Timsfors redovisas gröna ytor. De kan innehålla
vandringsleder, motionsspår, övernattningsmöjligheter,
lekplatser, spontanidrottsplatser med mera. Små sjöar
och delar av sjöar kan ingå. Exploatering innebär ibland
att gröna områden tas i anspråk och av den anledningen
är det angeläget att ta fram en grönstrukturplan som
analyserar och värderar grönstrukturen.

Generella ställningstaganden för
transportinfrastruktur
• Sträva efter en trygg, trafiksäker och väl
gestaltade gång- och cykelvägar, gator och
transportinfrastruktur
•

Stärk gång- och cykelvägars koppling till hållplatser
för kollektivtrafik

•

Sträva efter en hög framkomlighet för
cykeltrafik både inom orterna samt till/från
verksamhetsområden

•

Prioritera gång- och cykelvägar som ger möjlighet till
kortare resor inom tätorter eller närliggande tätorter både inom och utom kommungräns/länsgräns.

Generella ställningstaganden för grönområde
och natur
•

Bibehåll och stärk närheten till naturen

•

Stärk och vidareutveckla gröna stråk, vandringsleder,
motionsslingor i orter och byar på landsbygden

•

Synliggör och värna ekosystemtjänster som befintlig
grönstruktur levererar

•

Sträva efter hög tillgänglighet och trafiksäkerhet
för alla, men med särskilt fokus på barn och äldre i
orternas centrala delar. I de yttre delarna av orterna
är det viktigt med trafiksäkra stråk och passager

Synliggör, bevara, utveckla och ta tillvara
kulturvärden i både grönstruktur, fornlämningar och
historiska spår

•

•

Skapa tillgängliga och trafiksäkra offentliga miljöer
för alla åldrar, med ett jämställdhetsperspektiv och
med särskilt fokus på barn och äldre

Ta fram en grönstrukturplan för kommunen och/
eller tätorterna för att identifiera viktiga grönområden
och gröna stråk

•

Skapa kreativa lekplatser och parker med konstnärlig
utsmyckning

•

Cykelvägar ska byggas ut till verksamhetsområden

•

Verka för att persontågtrafik till Halmstad startar så
snart som möjligt

•

Stärk och utveckla Markaryd som resecentrum och
bytespunkt

•

Säkerställ god framkomlighet för linjebusstrafik

•

Verka för högre turtäthet i kollektivtrafiken

•

Utveckla stråket Hinneryd - Ulvsbäck - Sjöaryd som
kulturstråk

•

Synliggör, bevara, utveckla och ta tillvara
kulturvärden i både vägar, fornlämningar och
historiska spår

•

Sträva efter trafiksäkerhet och trygghet särskilt inom
orterna och längs de utpekade vägarna för regional
cykling

•

Säkerställ yteffektiva, trygga och attraktiva
parkeringsmöjligheter i närheten av stationer och
busshållplatser i centrala Markaryd, Strömnäsbruk,
Traryd och Timsfors

•

Skapa god tillgänglighet med bil för den
omkringliggande landsbygden

•

Möjligheternas Markaryd
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Landsbygd

Vatten

Landsbygd kan innehålla flera olika användningar. För
landsbygd inryms bostäder, naturområden, kulturmiljöer
med mera. Läs vidare i tematiska ställningstaganden.

I kategorin vatten ingår både sjöar och vattendrag. Vatten
är en viktig resurs att värna både för dricksvatten och för
elförsörjning. Vattenkvaliteten ska inte försämras och
riskerna vid översvämningar och skyfall ska minimeras.

Generella ställningstaganden för landsbygd
•

Uppmuntra möjligheter att driva och utveckla
landsbygdsnäringar och areella näringar

Generella ställningstaganden för vatten
•

Säkerställ att åtgärder som görs inom sjöarnas
och vattendragens avrinningsområde samt
för grundvattentillgångarna inte försämrar
vattenkvaliteten

•

Bidra till en levande landsbygd genom en fortsatt
generös inställning till byggnation på landsbygden

•

Anpassa ny bebyggelse till landskapet, natur- och
kulturmiljöer och byggnadstraditioner

•

•

Utveckla kulturstråket från Hinneryd söderut via
sjöarna Tannsjö och Hultasjö ner till Ulvsbäck och
västerut (se karta utvecklingsinriktning på sidan 1617)

Sträva efter en god vattenkvalitet i samtliga sjöar,
vattendrag och grundvattentillgångar. Samverka över
kommun- och länsgränser

•

•

Uppdatera riktlinjer och avgränsningar för
sammanhållen bebyggelse enligt plan- och bygglagen

Inventera enskilda avlopp för att förhindra att
näringsämnen läcker ut och för att förbättra status i
sjöar och vattendrag

•

•

Värna stora opåverkade områden

•

Undvik att bebygga jordbruksmark och områden med
höga naturvärden

•

Synliggör, stöd och ta tillvara det lokala
engagemanget

Ta fram en klimatanpassningsplan som behandlar
både höga flöden, översvämning, skyfall och
skyddsåtgärder från Lagans avrinningsområde. För
att minska risken för framförallt befintlig bebyggelse
bör denna tas fram snarast

•

•

Uppmuntra utveckling av areella näringar

Dagvatten ska i möjligaste mån fördröjas och renas
lokalt

•

Uppmuntra och stöd lokala initiativ för utveckling av
service på landsbygden

•

Ny bebyggelse ska inte tillåtas i lågpunkter eller
instängda områden i landskapet

•

Synliggör, bevara, utveckla och ta tillvara
kulturvärden i både bebyggelse, fornlämningar och
historiska spår

•

Säkerställ en god drift och underhåll av ledningar och
anläggningar för vatten och avloppshantering

•

Samarbeta över kommun- och länsgränser för
vidareutveckling av landsbygden - exempelvis
förskola/skola, vård, kollektivtrafik

•

Verka för att hitta en lösning för området i norra
delen av kommunen som idag inte är anslutet till
bredbandsnät med hög överföringshastighet
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Markanvändningskarta med föreslagen mark- och vattenanvändning.
Möjligheternas Markaryd

23

308

Markaryd

Ställningstagande Markaryd

Kartan på nästa sida redovisar en inzoomad kartbild
av mark- och vattenanvändningen i Markaryds och
Timsfors tätorter.

•

Se över status på lediga tomter och arbeta aktivt för
att sälja dessa

•

Ta fram fördjupning av översiktsplanen för Markaryd
för att mer fördjupat studera och föreslå utveckling
av bostäder, verksamheter, grönstruktur och
infrastruktur

•

Ta fram en klimatanpassningsplan som behandlar
både höga flöden, översvämning, skyfall och
skyddsåtgärder från Lagans avrinningsområde.
För att minska riskerna för framförallt befintlig
bebyggelse bör denna tas fram snarast

•

Ta fram en grönstrukturplan för kommunen och/
eller tätorterna för att identifiera viktiga grönområden
och gröna stråk

Markaryd är största tätorten i kommunen och centralort.
Här finns väl utvecklad offentlig och kommersiell service.
Majoriteten av bebyggelsen är enfamiljshus och orten
skulle behöva en större blandning av bostadsstorlekar och
ägandeformer för att möjliggöra omflyttning och blandning
av åldersgrupper och bakgrund. I första hand tillkommer ny
bebyggelse genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen.
För Markaryds tätort finns behov att göra en fördjupning
av översiktsplanen för att mer fördjupat studera och föreslå
utveckling av bostäder, verksamheter, grönstruktur och
infrastruktur. På längre sikt kan det bli aktuellt att omvandla
befintliga stationsnära verksamhetsområden till bostadskvarter
och att förtäta verksamhetsområden närmast de centrala
delarna med mer personintensiva verksamheter. Kvalitet
erna som Markaryd omgärdas av - grönområden, sjöar och
vattendrag - innebär både möjligheter och begränsningar för
vidare utveckling av orten. Markaryds kommun är positiv till
att komplettera med sjönära bebyggelse på platser som är
lämpliga både ur översvämning-/skyfallsperspektiv och där en
fri passage längs vattnet är möjlig.
Det finns befintlig bebyggelse i Markaryd som ligger inom yta
för 100-årsregn och beräknat högsta flöde. Här behöver ett
arbete kring klimatanpassning göras, både kartläggning och
eventuella åtgärder för att säkra bebyggelsen vid skyfall och
översvämning.
Föreslaget bostadsområde i nordöstra Markaryd ligger i
närheten av mark som kan vara förorenad. Vid planläggning
krävs utredningar och markprovtagningar, samt eventuella
åtgärder för att förhindra spridning av befintliga
markföroreningar och för att säkerställa markens lämplighet.
Pågående detaljplan för verksamhetsområde öster om
föreslaget bostadsområde möjliggör endast för verksamheter
av icke störande art. Föreslaget bostadsområde väster om
Skärsjön ligger inom naturvårdsprogram för Kronobergs län
och lämpligheten av en bostadsbyggnation inom området
behöver utredas vidare i samband med planläggning.
Rekreationsmöjligheterna är goda i Markaryd. En grön
strukturplan skulle behöva tas fram för att identifiera viktiga
grönområden och stråk.
Antal invånare (mars 2021): 4583
Lediga tomter: ~10
Nya bostäder till 2030: 80-100
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Timsfors
Kartan på nästa sida redovisar en inzoomad
kartbild av mark- och vattenanvändningen i
Markaryds och Timsfors tätorter.

Timsfors är en småort strax norr om Markaryd. Väg
15 skiljer Markaryd och Timsfors åt. Majoriteten av
bebyggelsen är enfamiljshus och här finns viss offentlig
service. Närheten till Markaryd gör det möjligt att ta del av
den service som finns där.
För Timsfors handlar det framför allt om att komplettera
befintlig bebyggelse. Det är önskvärt att komplettera med
bostadsstorlekar och ägandeformer som kompletterar
småhusbebyggelsen och för att möjliggöra omflyttning
och en blandning av åldersgrupper och bakgrund.
Antal invånare (mars 2021): 660
Lediga tomter: ~20
Nya bostäder till 2030: 10-20

Ställningstagande Timsfors
•

Se över status på lediga tomter och arbeta aktivt för
att sälja dessa innan ny mark tas i anspråk
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Markanvändningskarta för Markaryd och Timsfors.
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Strömsnäsbruk

Traryd

Kartan på nästa sida redovisar en inzoomad kartbild
av mark- och vattenanvändningen i Strömsnäsbruks
och Traryds tätorter.

Kartan på nästa sida redovisar en inzoomad
kartbild av mark- och vattenanvändningen i
Strömsnäsbruks och Traryds tätorter.

Strömsnäsbruk är den näst största tätorten i kommunen
och serviceort. Här finns väl utvecklad offentlig och
kommersiell service. Majoriteten av bebyggelsen är
enfamiljshus och byn skulle behöva en större blandning
av bostadsstorlekar och ägandeformer för att möjliggöra
omflyttning. Att hushålla med marken är en viktig del i att
skapa ett hållbart samhälle och att i möjligaste mån använda
de ytor som redan tagits i anspråk.

Traryd är en småort strax norr om Strömsnäsbruk.
Majoriteten av bebyggelsen är enfamiljshus och här finns
viss offentlig service. Närheten till Strömsnäsbruk gör det
möjligt att ta del av den service som finns där.

I Strömsnäsbruk finns cirka 20 lediga tomter som bör
ses över och aktivt arbetas för att säljas. Det finns även
outbyggda detaljplaner med utrymme för bostäder.
Komplettering av bebyggelse bör ske både väster och
öster om Hammarsjön. Föreslagna utbyggnadsområden
väster om Hammarsjön kan ges mer lantlig karaktär och
bebyggelsen öster om Hammarsjön och kan med fördel
innehålla blandade bostadsstorlekar och ägandeformer
för att ytterligare bredda utbudet i Strömsnäsbruk.
Att komplettera bebyggelse i närheten av befintliga
motionsspår, skola, vårdcentral och kollektivtrafik skapar
möjligheter för trivsel, trygghet och därmed social
hållbarhet för invånarna i orten.
Det finns befintlig bebyggelse i Strömsnäsbruk som ligger
inom yta för 100-årsregn och beräknat högsta flöde.
Här behöver ett arbete kring klimatanpassning göras,
både kartläggning och eventuella åtgärder för att säkra
bebyggelsen vid skyfall och översvämning.
Rekreationsmöjligheterna är goda i Strömsnäsbruk. En
grönstrukturplan skulle behöva tas fram för att identifiera
viktiga grönområden och stråk.
Antal invånare (mars 2021): 2451
Lediga tomter: ~20
Nya bostäder till 2030: 40-60

Ställningstagande Strömsnäsbruk
•

Se över status på lediga tomter och arbeta aktivt för att
sälja dessa innan ny mark tas i anspråk

•

Ta fram en klimatanpassningsplan som behandlar både
höga flöden, översvämning, skyfall och skyddsåtgärder
från Lagans avrinningsområde. För att minska riskerna
för framförallt befintlig bebyggelse bör denna tas fram
snarast

•

En grönstrukturplan behöver tas fram för kommunen
och/eller tätorterna för att identifiera viktiga
grönområden och gröna stråk
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För Traryd handlar det framför allt om att komplettera
befintlig bebyggelse, gärna i form av förtätning centralt.
Det är önskvärt att komplettera med bostadsstorlekar och
ägandeformer som kompletterar småhusbebyggelsen.
I norra delen av Traryd finns en detaljplan med utrymme
för 550 nya bostäder (Tovhult). Utbyggnaden av denna är
inte påbörjad. Markaryds kommun arbetar kontinuerligt
med detta området.
Antal invånare (mars 2021): 762
Lediga tomter: ~10
Nya bostäder till 2030: 10-20

Ställningstagande Traryd
•

Se över status på lediga tomter och arbeta aktivt för
att sälja dessa innan ny mark tas i anspråk
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Markanvändningskarta för Strömsnäsbruk och Traryd.
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Tematiska ställningstaganden
I detta kapitel beskrivs inriktning och ställnings
taganden för Markaryds kommun enligt nedan
stående rubriker.
• Befolkning, boende och service
• Arbete och näringsliv
• Natur, kultur och rekreation
• Kommunikationer
• Teknisk försörjning
• Regionala och mellankommunala frågor
• Miljö- och riskfaktorer
• Regleringar; riksintressen
• Regleringar; natur- och kulturmiljöer

Bild på kanot på Lagan.
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Befolkning, boende och
service
Vi vet inte exakt hur befolkningsutvecklingen
kommer att se ut framåt. Prognoser och plan
beredskap hjälper till att skapa förutsättningar för
att antalet invånare ska kunna växa. Markaryds
kommun har inget uttalat mål om att växa med
någon viss procent eller antal invånare. Människor
flyttar i allt högre grad till en plats som är attraktiv
och kan erbjuda en god livsmiljö. Därför är det
viktigt att kommunen är tydlig med de långsiktiga
perspektiven.
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Befolkning

Boende

Markaryds kommun arbetar kontinuerligt med uppföljning
av statistik och prognoser för att säkerställa budget och
servicenivå. Några specifika mål för befolkningstillväxten
tas inte fram.

Genom bra bostäder och goda boendemiljöer påverkas
såväl tillväxten som de sociala levnadsförhållandena
positivt. Marken ska planeras hållbart, resurseffektivt
och så att människor får nära till varandra, naturen,
kommunikationer och service. Hälsosamma bostäder i
hälsosamma och trygga omgivningar ger invånarna goda
möjligheter till god hälsa.

Bostadsförsörjningsprogrammet anger att Markaryds
kommun ska planera för en befolkningsutveckling på
25 invånare per år, vilket ger 250 bostäder till 2030 och
motsvarar cirka 0,2 procent befolkningsökning per år.
Befolkningsprognosen 2021 visar en befolkningsutveckling
på 47 invånare per år, vilket ger 470 bostäder till 2030 och
motsvarar knappt 0,5 procent befolkningsökning per år.
Markaryds kommun har inget kommunalt bostadsbolag.
I Markaryds kommun bor 45 procent av befolkningen i
Markaryd, 27 procent på landsbygden och lika stor andel i
Strömsnäsbruk och Traryd.
Antal invånare per ort

(mars 2021)

Markaryd		 4583
Strömsnäsbruk		
2451
Traryd		
762
Timsfors		
660
Råstorp		
78
Hinneryd		
52
Vivljunga		
34
övrig landsbygd
~1750
TOTALT		

10 370

Under visionsarbetet har dialoger med invånarna förts
i olika sammanhang och konstellationer - för att fånga
upp invånarnas bild av sin kommun och framtiden för
densamma. Under visionsarbetet fick Markaryds kommun
2100 synpunkter som visar vilket engagemang det finns för
kommunen. Dessa dialoger bör fortsätta, i samma och nya
former. Kontinuerlig dialog med invånare, fritidshusägare
och företagare skapar relationer och idéer.
Markaryds kommun har liksom många kommuner i
Sverige en utmaning kring åldrande befolkning och
försörjningsgrad. Färre ska försörja fler samtidigt som
trycket på offentlig service ökar.

Bostadsförsörjningen är en grundläggande fråga och
arbetet med denna ska pågå kontinuerligt. Med en
lyhördhet för invånarna och bostadsbehoven kommer
kommunen att kunna planera för en fortsatt attraktiv plats
att bo på. När invånarna trivs och känner trygghet, mår
de bättre och positiva spiraler av hälsa kommer igång.
Blandade bostadsstorlekar och ägandeformer skapar en
blandning av olika sorters människor i olika skeden av
livet, som i sig bidrar till en socialt hållbar livsmiljö.
Att planera för nya bostäder i attraktiva lägen lockar
till omflyttning. I kombination med lyhördheten och
behoven hos invånarna skapas flyttkedjor som främjar
generationsskiften och därmed hushåller med mark.
Planberedskapen behöver vara god i orterna och erbjuda
ett varierat utbud av boendemöjligheter. För Markaryds
tätort finns ett behov att göra en fördjupning av
översiktsplanen för att ytterligare belysa och se möjligheter
för utveckling av bostäder och verksamheter. Att på sikt
omvandla befintliga stationsnära verksamhetsområden
till bostäder är angeläget. Kvaliteterna som Markaryd
omgärdas av - grönområden, sjöar och vattendrag innebär också begränsningar för vidare utveckling av
orten.
Markaryds kommun vill ha en fortsatt generös inställning
till byggnation på landsbygden. Att uppmuntra och stödja
brukandet av marken kan bidra till att landskapet hålls
öppet.
Markaryds kommun har under 2020 arbetat internt med
ett dokument kring arkitektur, för att öka kunskapen om
arkitektur och för att stärka arkitekturen i kommunen.
Ställningstagande boende

Ställningstagande befolkning

•

Prioritera förtätning i kollektivtrafiknära läge

•

Uppmärksamma och inled dialog med äldre kring
möjliga alternativ till villa och skapa tillsammans
förutsättningar för omflyttning

•

•

Bibehåll och vidareutveckla dialogen med de utländska
fritidshusägarna

Nya bostäder ska lokaliseras och utformas så att
attraktiva bostadsmiljöer kan erbjudas i tätorter och
på landsbygd (från bostadsförsörjningsprogram)
och för alla människor oavsett ålder, kön och etnisk
tillhörighet

•

Arbeta aktivt för att fritidsboende i kommunen övergår
till helårsboende (från bostadsförsörjningsprogram)

•

Verka för förtätning med bibehållen ortskaraktär
(från bostadsförsörjningsprogram)

Möjligheternas Markaryd
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•

Uppdatera kontinuerligt bostadsförsörjnings
programmet för att fortsätta skapa förutsättningar för
alla i kommunen att leva i goda bostäder

•

Uppdatera riktlinjer och avgränsningar för
sammanhållen bebyggelse enligt plan- och bygglagen

•

Sträva efter en blandning mellan olika ägandeformer
och bostadsstorlekar för att möjliggöra för en
blandning av åldersgrupper och bakgrund

•

Sträva efter en god gestaltning med intressant och
konstnärlig arkitektur

•

Planera bostäder så att de har goda möjligheter till
mötesplatser, rekreation, service och kollektivtrafik

•

Se natur- och kulturmiljöer som en tillgång vid
planering av bostäder och verksamheter (från
bostadsförsörjningsprogram)

•

Bidra till en levande landsbygd genom en fortsatt
generös inställning till byggnation på landsbygden
(från bostadsförsörjningsprogram)

•

Ha en planberedskap som möjliggör
nybyggnation inom samtliga tätorter (från
bostadsförsörjningsprogram)

•

Skapa förutsättningar för ett tätortsnära lantboende
utan krav på detaljplaneläggning och med
tomtstorlekar som medger eget vatten och avlopp
(från bostadsförsörjningsprogram)

•

Ta fram fördjupning av översiktsplanen för Markaryd
för att mer fördjupat studera och föreslå utveckling
av bostäder, verksamheter, grönstruktur och
infrastruktur

äldre i befolkningen. Samtidigt är vi friska längre och först
efter 80 års ålder ökar vårdbehovet. Det är framförallt
i Markaryd och Strömsnäsbruk särskilda boende finns.
Markaryds kommun ska ge förutsättningar för goda
sociala levnadsförhållanden för alla.
Kultur- och fritidsmöjligheter och anläggningar är en god
investering i utveckling och hälsa för alla åldrar. Förenings
livet är starkt i Markaryds kommun och fortsätter
utvecklas för alla oavsett kön, ålder och intresse.
Tillgången till natur är en stor kvalitet i Markaryds
kommun. Den kan med fördel synliggöras mer, det är
lätt att glömma bort att arbeta med det som upplevs som
en av de mest naturliga fördelarna kommunen har. Att
synliggöra, informera och arbeta med tillgängligheten
till naturen kan ytterligare stärka både stoltheten för
kommunen och uppmuntra till rörelse och motion.
Kommunen har begränsad rådighet att styra över
kommersiell handel och service. Däremot är
översiktsplanen vägledande och har ett långsiktigt
perspektiv som bidrar till att skapa trygghet för både
invånare, företagare och service av olika slag. Likaså har
arbete och utveckling av de offentliga miljöerna betydelse
för vilka platser som upplevs attraktiva och tillgängliga
- och därmed intressanta för kommersiell handel och
service.
Ställningstagande service
•

Samhällsservice behöver vara tillgänglig för alla.
Placera gärna kommunal och kommersiell service
vid torg, platser och viktiga stråk för att möjliggöra
möten mellan människor och för att främja
jämställdhet

•

Kartlägg och skapa en överblick över
lokalförsörjningsbehovet

•

Uppmuntra och stöd en bredd i kultur- och
fritidsutbudet

•

Verka för bevarande och utveckling av närrekreation
och att det finns tillgänglig natur för alla och över
hela året genom belysning både utmed gång- och
cykelvägar samt vandringsleder

•

Fortsätt och utveckla samverkan med universitet,
högskolor och andra utbildningsaktörer för att
möjliggöra studier för invånarna och företagen inom
kommunen

•

Kartlägg och synliggör värdefull och skyddad natur

•

Ta fram en grönstrukturplan för kommunen och/
eller tätorterna för att identifiera viktiga grönområden
och gröna stråk

Service
Att ha service av olika slag tillgängligt, i olika faser av
livet, i olika omfattning och på olika sätt är en viktig
grund i välfärden, för jämställdheten och för att ge
trygghet. Närheten handlar ibland om fysisk närhet,
ibland om att nå service digitalt, kunna ringa eller att
bara veta var man ska vända sig och när för att känna
trygghet. Ur ett jämställdhetsperspektiv underlättar det att
service, kollektivtrafik och bostäder ligger nära varandra
eftersom kvinnor och män har ofta olika resvanor,
arbetsförhållanden och fördelning av uppgifter.
Ytor och lokaler för förskolor och skolor behöver
motsvara antal elever och behov - både för undervisning,
lek och idrott. Både lokaler och transporter behöver vara
hållbara, hälsosamma och säkra.
Behovet av mark för service, exempelvis för särskilda
boenden, förväntas öka framöver med en ökad andel

30

Möjligheternas Markaryd

315

Arbete och näringsliv
Arbete och näringsliv är en viktig grund för ett
fungerande samhälle. Folk i arbete är en av de
viktigaste faktorerna för ökad välfärd. Att Markaryds
kommun skapar en närhet med företagen och
företagarna märks i det goda företagsklimatet och i
de olika rankingsystem som finns, men också i den
kontinuerliga tillväxt som pågår. Där finns möjlighet
att ytterligare utveckla detta, de närmsta åren med
att få fler i arbete - framförallt utrikes födda och
unga.

Näringslivsstruktur
De goda förutsättningarna och det goda näringslivs
klimatet i Markaryds kommun ska fortsätta utvecklas. De
senaste fem åren har Markaryds kommun haft toppresultat
i Svenskt näringslivs ranking. Att fortsätta stödja befintliga
företag, medverka till nya företag och skapa mötesplatser
och kontaktytor bidrar till en fortsatt utveckling av
näringslivsklimatet.
Kollektivtrafik med attraktiva restider, hög turtäthet samt
trygga och attraktiva stationer bidrar till en utveckling av
näringslivet. Markaryd ligger i ytterkanten av Kronoberg
och gränsar till två andra regioner, Skåne och Halland
- vilket är en utmaning för att skapa en helhet för koll
ektivtrafiken. Kollektivtrafiken möjliggör inte bara för
arbetspendling utan även för studier och utbildning i
närliggande städer.
Verksamheter av störande karaktär som ligger
inom mångfunktionell bebyggelse (se mark- och
vattenanvändningskartan på sidan 21) bör på sikt flyttas
ut i verksamhetsområden. Det är dock kostsamt och en
omfattande process att flytta ett företag.

Ställningstagande arbete och näringsliv
•

Fortsätt arbetet med näringslivsfrågor - befintliga
företag, medverka till nya företag, skapa nätverk och
mötesplatser för en fortsatt utveckling av näringslivet

•

Skapa ytterligare förutsättningar för företag i olika
branscher att etablera sig i Markaryds kommun

•

Fortsätt utveckla samverkan med näringslivet för att
skapa intresse hos barn och unga

•

Utveckla stationslägena i kommunen i samarbete med
Länstrafiken Kronoberg och Trafikverket för ökad
attraktivitet, tillgänglighet och trygghet

•

Förbättra turtätheten och verka för att förkorta
restiderna till framförallt de största pendlingsorterna

•

Samverka med grannkommunerna, Länstrafiken
Kronoberg, Hallandstrafiken och Skånetrafiken
för utveckling av kollektivtrafiken - MarkarydHelsingborg utan byte, Markaryd - Hässleholm/
Malmö/Kristianstad, Markaryd - Laholm/Halmstad/
Göteborg. Tillräckligt god turtäthet och attraktiv
restid skapar möjligheter för ökat antal resor och
ökad andel resor med kollektivtrafik

•

Verka för att stärka möjligheterna för företagande och
turism på landsbygden

•

Profilera och utveckla natur- och kulturområden för
att skapa möjligheter för besöksnäringen

•

Fortsätt och utveckla samverkan med universitet,
högskolor och andra utbildningsaktörer för att
möjliggöra studier för invånarna och företagen inom
kommunen

•

Verksamheter av störande karaktär som ligger inom
mångfunktionell bebyggelse bör på sikt flyttas ut i
verksamhetsområden

Bild på båt i Lagan.
Möjligheternas Markaryd
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Natur, kultur och
rekreation
Grön och blå struktur har betydelse för rekreations
möjligheterna, varför det är viktigt att ytterligare
uppmärksamma och synliggöra detta. Genom
att värna och skydda de värdefulla och unika
platserna samt skapa en plan för fortsatt arbete
med natur, kultur och rekreation bidrar detta till en
hållbar och attraktiv kommun.

•

Ta fram en grönstrukturplan för kommunen och/
eller tätorterna för att identifiera viktiga grönområden
och gröna stråk. Här behöver även mark som är
lämplig för att ta hand om dagvatten av både mindre
och större mängder synliggöras och skyddas

•

Barriäreffekter inom kommunen ska i möjligaste
mån motverkas, och lösningar ska tas fram för hur
barriäreffekter inom den gröna infrastrukturen kan
minimeras

Ställningstagande grönområde i tätorter

Markaryds gröna struktur

•

Markaryds kommun har värdefulla tillgångar av
grönområden och natur. Det finns en god förekomst av
parker och naturmiljöer i kommunen, och i samtliga orter
finns minst en vandringsled. Naturen ligger nära och är
lättillgänglig. Utöver det finns gröna miljöer i form av
privata trädgårdar och grönytor mellan husen. Bostäder
i närheten av motionsslingor bidrar till ökad trygghet
och kan bidra till att slingorna/lederna används mer över
dygnet.

Vid förtätning ska kvaliteten av tätorternas grönom
råden identifieras och säkerställas. Grönområdena
ska komplettera varandra för att erbjuda invånarna
en varierad grönstruktur med både sociala- och
ekologiska värden

•

Kommunen ska verka för att tätortens invånare ska
ha tillgång till grönområden med god kvalitet inom
300 meter från bostaden

•

En starkare koppling mellan kommunens tätorter
och landsbygd ska skapas med välfungerande och
tillgängliga gröna stråk i kommunen, men också med
fler cykelvägar

•

Hänsyn ska tas till det rörliga friluftslivets olika
intressen. Potentialen av de många vandringsleder
som finns i kommunens orter ska tas tillvara, då de
skapar möjligheter att lyfta fram Markaryd som en
attraktiv grön kommun. Ett välfungerande nätverk av
sammankopplade leder inom kommunen skapar en
attraktiv boendemiljö samt gynnar turismnäringen

Det är av stor vikt att kommunen skapar förutsättningar
för att naturen är fortsatt nära och där det finns en
god livsmiljö för människa, flora och fauna. För att
uppnå detta ska en väldefinierad och sammanhängande
grönstruktur säkerställas inom kommunen. Den samman
hängande grönstrukturen skapar ett grönt nätverk vilket
benämns som grön infrastruktur. En sammanhängande
grönstruktur har betydelse både ur biologiskt, socialt och
rekreativt perspektiv.
En god grön infrastruktur med korridorer av grönska
underlättar för arter att sprida och röra sig mellan större
grönområden.
Ställningstaganden för kommunens framtida arbete är
framtagna för Grön infrastruktur samt Grönområde i tätorter.
Ställningstagande grön infrastruktur
•

Säkerställa ett starkt och obrutet nätverk av
grönstruktur i kommunen för att främja rörelse för
både människa, flora och fauna

•

Verka för god kommunikation och samverkan inom
kommunen samt över kommungränser för att skapa
förutsättningar för en positiv utveckling av grön
infrastruktur

•
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Markaryds blå struktur
Markaryds kommun präglas i hög grad av sina
”blå” miljöer som sjöar, vattendrag och våtmarker.
Vattenmiljöerna länkar samman olika värdefulla gröna
delområden inom kommunen och är viktiga, både ur
biologisk synvinkel och som rekreationsområden.
Inom kommunen finns cirka femtio mil strand, där det
dominerande vattenområdet utgörs av Lagan samt dess
dämmen. Lagan är en viktig tillgång för kommunen, med
flera vattenkraftverk och industrier samt som attraktivt
besöksmål.
Inom kommunen finns en stor andel våtmarker. Aktiva
torvtäkter finns, med negativ påverkan av landskapet.
Förekomsten av utdikning av våtmarker och sumpskogar
leder till sjunkande vattennivåer och minskad variation i
landskapet och den biologiska mångfalden (Länsstyrelsen
Kronoberg 2005).
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Våtmarker är landskapets naturliga reningsverk, och
Markaryds stora andel av våtmark ställer höga krav på att
ansvara för bevarandet och, där möjligt, restaurering av
kommunens våtmarker. Detta då våtmarkernas kvalitet
även påverkar intilliggande kommuners vattennivåer och
risk för förorenade vattendrag.
Ställningstaganden för kommunens framtida arbete
är framtagna för Sjöar och vattendrag, Våtmarker samt
Grundvatten.
Ställningstagande sjöar och vattendrag
•

Verka för att vattendrag, sjöar och våtmarker ska
hållas friska och levande, med en stor variation av
arter och en naturlig reproduktion

•

Skydda sjöar och vattendrag från näringsläckage och
övergödning

•

Värna viktiga ekologiska och rekreativa värden vid
kommunens sjöar och vattendrag

•

Lyft fram och förstärk potentialen av boendemiljöer i
attraktiva sjönära lägen, samt en positiv turismnäring
med kommunens vattenmiljöer

•

Prioritera inventering av enskilda avlopp

Ställningstagande våtmarker
•

Värna våtmarker för att främja de naturliga
reningsprocesser och översvämningsbuffertar som
våtmarkerna bidrar till. Ur klimatförändrings
synpunkt är detta särskilt viktigt

•

En övergripande plan ska tas fram för att säkerställa
bevarandet och, där det är möjligt, restaurering av
kommunens våtmarker

•

Motverka torrläggning av våtmarker

•

Kalkning ska göras för att upprätthålla ett godtagbart
pH-värde i berörda sjöar och vattendrag

Ställningstagande grundvatten
•

Kommunen ska arbeta för en god kvalitet på
grundvattnet

•

Vid exploatering i kommunen ska hänsyn tas till
vikten av naturlig rening vid markvattnets väg till
grundvattnet. Naturliga reningsprocesser i landskapet
ska värnas

Landskapet
I riksintresseutredning för Markaryds kommun delas
landskapet in i tre olika typer - spricklandskapet, det små
brutna skogslandskapet och myrlandskapet. (Länsstyrelsen
Kronoberg län, 2020c)
Vattenmiljöerna i landskapet har stora naturvärden och
tillsammans med de vidsträckta skogarna i kommunen
är de attraktiva för det rörliga friluftslivet. Markaryd
har höga värden i sin natur. En stor del av naturen har
inte påverkats av exploatering och i stora delar råder
en tysthet, en tysthet som blir alltmer unik i dagens
samhälle. En kartläggning av tysta områden har gjorts och
översiktsplanen redovisar kortfattat resultatet från den
kartläggningen på sida 56 i del 1 samt sida 35 i del 2.
I Markaryds kommun är det alltid nära till naturen. Det
finns promenad- och vandringsleder och god tillgång
på varierad natur. Kommunens rekreationsområden har
flera olika upplevelsevärden så som orördhet, skogskänsla
och tystnad. Det är viktigt att så många skyddade
områden som möjligt uppnår en grundläggande nivå av
tillgänglighet.
Kommunen har intressanta kvaliteter och värden vad
gäller kulturmiljö - både i landskapet och i bebyggelsen.
Framöver är det viktigt att synliggöra, bevara, utveckla
och ta tillvara de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna som
finns. I ett första skede bör en kulturmiljöplan tas fram
för att kartlägga och värdera kulturhistoriskt värdefulla
miljöer. I länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram
lyfts sju olika miljöer fram. Samtliga av dessa
miljöer är landsbygdsmiljöer. Ställningstaganden för
kulturmiljövärden är hämtade från och baserade på
Länsstyrelsen Kronobergs läns kulturmiljöprogram
(Länsstyrelsen Kronoberg län, 2012). Riksintresseutredningen
som gjordes av Länsstyrelsen 2021 kan med
fördel användas som underlag vid framtagande av
kulturmiljöplanen.
Ställningstaganden för kommunens framtida arbete är
framtagna för Landskapstyper, Naturvärden i landskapet,
Kulturmiljövärden, Rekreationsvärden i landskapet,
Upplevelsevärden i landskapet, Hälsovärden i landskapet samt
Tillgänglig upplevelse av landskapet.
Ställningstagande landskapstyper
•

Kommunens tre olika landskapstyper ska värnas och
synliggöras i landskapsbilden
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Ställningstagande naturvärden i landskapet
•

•

De välbevarade naturområdena inom kommunen ska
i möjligaste mån sparas med bibehållen karaktär, med
särskild hänsyn till tystnaden som finns här
Vid en ökad turism och besöksnäring i
kommunens naturområden är det av stor vikt att ge
förutsättningar för att områdena nyttjas med minimal
påverkan på landskapet och att känslig natur skyddas

Ställningstagande kulturmiljövärden
•

•

En kulturmiljöplan föreslås tas fram för att
synliggöra, bevara, utveckla och ta tillvara
de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna.
Kulturmiljöplanen ska vara underlag i prövningar
om detaljplan, bygglov, markförvärv och andra
förfrågningar
Verka för att odlingslandskapets värden bevaras
genom ett aktivt jordbruk som vårdar och tar hänsyn
till landskapets jordbrukshistoriska detaljer. Ny
bebyggelse bör anpassas till ortens bebyggelsestruktur
och byggnadstradition. Äldre hus bör vårdas så att de
kulturhistoriska värdena består

•

I Gräsholma och Hannabad bör det öppna
odlingslandskapet fortsätta vara öppet och bevaras

•

I Gräsholma ska vägsystemets anknytning till
åsbildningarna bevaras för förståelsen av gångna tiders
kommunikation. Skansen vid Lagan bör vårdas

•

Skansanläggningen i Hylte bör vara föremål för
förmedlande informationsinsatser och skötsel

•

De få delar som fortfarande brukas i Koddeböke
bör även i framtiden blir föremål för jordbruksdrift.
De bevarade längorna bör vårdas på ett sätt att de
kulturhistoriska värdena består

•

I Skararp ska fornlämningarna efter Skagaholm
fortsätta vårdas

•

I Skinnersböke bör ett aktivt jordbruk, sammansatt
av åkerbruk och boskapsskötsel, eftersträvas

•

Ta fram ett kommunalt kulturmiljöprogram för att
synliggöra kulturvärdena.

Ställningstagande rekreationsvärden i
landskapet
•

Attraktiva områden för rekreation ska
pekas ut i kommunen för att kunna skapa
utvecklingsmöjligheter vad gäller friluftsliv och
rekreation utan att känslig natur skadas

•

Verka för bevarandet av närrekreation samt
varierande rekreationsmöjligheter i kommunen
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Ställningstagande upplevelsevärden i
landskapet
•

Säkerställ en variation av upplevelsevärden i
landskapet, där olika behov av naturupplevelser kan
tillgodoses

•

Utveckla kommunens potential av naturupplevelser
kopplade till den blå infrastrukturen

Ställningstagande hälsovärden i landskapet
•

Tillgängliggör naturupplevelser i kommunen, för att
främja en stark och positiv relation mellan människa
och natur

•

Värna om den alltmer sällsynta tysthet och stillhet
som finns i kommunens naturområden, då det är en
viktig källa till återhämtning och avkoppling

Ställningstagande tillgängliga upplevelser i
landskapet
•

Verka för att så många som möjligt av naturområdena
ska uppnå en grundläggande nivå av tillgänglighet

•

Arbeta för en ökad tillgänglighet av landskapets
upplevelsevärden

Ekosystemtjänster
Vi behöver förstå processerna i ekosystemen, hur
mänskliga aktiviteter och beslut påverkar dem och vad vi
kan göra för att bibehålla, återställa eller förbättra deras
funktion. Ifall inte ekosystemtjänsterna fungerar eller om
de förlorar sin förmåga riskerar det bli kostsamma åtgärder
för att ersätta dessa. Stor variationsrikedom i form av
landskap med många olika typer av ekosystem, livsmiljöer
och arter, samt stor genetisk variation inom arterna ger
ekosystem som är robusta och resilienta. Det innebär att de
är motståndskraftiga och har förmåga att anpassa sig och
vidareutvecklas trots olika störningar, vilket har betydelse
för fortsatt leverans av ekosystemtjänster.
Ställningstaganden för kommunens framtida arbete är
framtagna för Ekosystemtjänster.
Ställningstagande ekosystemtjänster
•

Verka för en kollektivt ökad förståelse för
ekosystemtjänster och de nödvändiga värden de för
med sig. Med en gemensam förståelse och strävan
kan goda beslut tas på olika plan i kommunen och
samhället

•

Arbeta för att identifiera ekosystemtjänster i
landskapet och försök ge dem ett ekonomiskt värde
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Bild på dressincykling söder om Strömsnäsbruk.
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Kommunikationer
Kommunikationer och kommunikationers kvalitet
är avgörande för både hållbar utveckling och
tillgängligheten till och från en kommun. Transporter
är det område där det finns stora möjligheter till
omställning och därmed påverkan på klimatet.
Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av
utsläppen av växthusgaser i Sverige. Vägtrafiken
står för cirka 90 procent av utsläppen, vilket beror
på att fordonen fortfarande domineras av fossila
drivmedel.

Infrastruktur
Genom att prioritera förtätning i kollektivtrafiknära
lägen, underlättas användandet av kollektivtrafik. Närhet
till station/hållplats har stor betydelse. En kilometer
fågelvägen från en station bedöms i de flesta fall som
stationsnära. Det underlättar även användandet av
kollektivtrafiken att det går att ta sig till/från stationen
trafiksäkert och tryggt, samt att stationer och hållplatser
upplevs trygga, attraktiva och lättöverskådliga.
Hållplatser/stationsområden är viktiga mötesplatser och
bytespunkter mellan olika färdsätt. Parkeringar för cykel
och bil behöver ingå i helhetsbilden, liksom gång- och
cykelvägar till/från stationen, bostadsområden och viktiga
målpunkter. Utöver detta behöver kollektivtrafiken vara
attraktiv, som handlar om restid, turtäthet, komfort och
bytesmöjligheter. Markaryds kommun behöver fortsätta
arbeta med Trafikverket, Länstrafiken i Kronoberg,
Länstrafiken i Halland och Skånetrafiken för att förbättra
kollektivtrafiken och stationsområde.

Bild på barn som cyklar.
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Det är mycket betydelsefullt för Markaryds kommun
att Trafikverket prioriterar persontågstrafik till Halm
stad. Likaså behövs förbättrade möjligheter till kollektiv
trafikresande till Helsingborg, Osby, Älmhult och till
Ljungby. Det skulle ge invånare större möjligheter för
arbetspendling och för att studera på annan ort. Bra
kollektivtrafik är avgörande för att företag i Markaryd ska
nå rätt kompetens.
En lokaliseringsutredning för en ny stambana mellan
Hässleholm och Lund är just nu under arbete. Tas beslut
om en fortsättning från Hässleholm till Jönköping behöver
Markaryds kommun aktivt delta i dessa diskussioner för
att värna de värden som finns inom kommunen samt
tillgängligheten till stationslägena i Hässleholm och
Värnamo. I dagsläget finns ingen utpekad geografisk
sträckning för den nya stambanan.
Att bygga ut gång- och cykelvägnätet skapar förut
sättningar för att öka andelen resor till fots och med
cykel vilket också har betydelse för jämställdheten
och barnperspektivet. Ett väl utbyggt gång- och
cykelvägnät möjliggör för barn att ta sig till/från skola
och fritidsaktiviteter själva - vilket bidrar till ökad andel
cykeltrafik, minskat skjutsande och ökad hälsa. Kvinnor
och män reser olika, män kör i större utsträckning
bil medan kvinnor cyklar och åker kollektivt i större
utsträckning. Belysning har stor betydelse för trygghet,
säkerhet, attraktivitet och för användning över dygnet och
årstiderna.
Cykelvägarna ska även kompletteras och byggas ut till
verksamhetsområden för att stimulera hållbart resande.
Markaryd har goda förutsättningar för ökat cyklande inom
och mellan tätorterna. Med det ökade intresset för elcyklar
utvidgas möjligheterna att cykla längre. Tillsammans med
beteendepåverkande åtgärder (så kallat mobility manage
ment) kan andelen hållbara transporter öka. Det finns
pågående diskussioner med Region Kronoberg kring
cykelväg mellan Markaryd, Strömsnäsbruk och Traryd, där
Markaryds kommun förordar att cykelvägen läggs längs
Lagastigen. På sikt kan även en cykelväg söderut längs väg
117 vara möjlig.
I enlighet med beslutad Energi- och klimatplan behöver
laddinfrastrukturen fortsätta byggas ut och antalet ladd
stolpar öka. Företag och verksamheter kan uppmuntras
att sätta upp publika laddstolpar. Markaryds kommun kan
uppmuntra lokala initiativ och trafiklösningar för lands
bygden. Det finns idag möjligheter, att med teknikens
och digitaliseringens hjälp, exempelvis utveckla mobil
samåkning. Parallellt med laddinfrastruktur arbetar
Markaryds kommun för att möjliggöra för andra
alternativa bränslen, såsom vätgas och biogas.
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Mätningar av trafikmängder (biltrafik och cykeltrafik) kan
med fördel göras på det kommunala vägnätet i utvalda
punkter och med regelbundna intervall för att kunna följa
resandeutvecklingen och för ett bra underlag för åtgärder.
Ställningstaganden för kommunens framtida arbete är
framtagna för Järnvägar, Kollektivtrafik, Gång- och cykelvägar,
Vägar, Laddinfrastruktur samt Elektronisk kommunikation.
Ställningstagande järnväg
•

Verka för persontrafik på Markarydsbanan till
Halmstad så snart det är möjligt

•

Verka för kapacitetsökning på hela Markarydsbanan Hässleholm - Markaryd - Halmstad

•

Verka för att öka andelen godstrafik på järnväg

•

Ny infrastruktur bör i första hand förläggas i
anslutning till redan befintliga stråk

Ställningstagande kollektivtrafik
•

Samverka med grannkommunerna, Länstrafiken
Kronoberg, Hallandstrafiken och Skånetrafiken
för utveckling av kollektivtrafiken - MarkarydHelsingborg utan byte, Markaryd - Hässleholm/
Malmö/Kristianstad, Markaryd - Laholm/Halmstad/
Göteborg, Markaryd - Älmhult/Osby. Tillräckligt
god turtäthet och attraktiv restid skapar utökade
möjligheter för företagens kompetensförsörjning och
invånarnas möjligheter till jobb och utbildning

•

Utveckla stationslägena och hållplatserna i
kommunen i samarbete med Länstrafiken Kronoberg
och Trafikverket för ökad attraktivitet, tillgänglighet
och trygghet

•

Förbättra turtätheten och verka för att förkorta
restiderna till framförallt de största pendlingsorterna

•

Förtäta bebyggelse i kollektivtrafiknära läge

Ställningstagande gång- och cykelvägar
•

•

•

Skapa tillgängliga och trafiksäkra offentliga miljöer
för alla åldrar, med ett jämställdhetsperspektiv och
med särskilt fokus på barn och äldre
Verka för attraktiva gång- och cykelvägar inom
orterna med god belysning för användning över hela
året, för ökad trygghet och hälsa
Inventera och åtgärda brister i gång- och
cykelvägnätet med fokus på barns möjligheter
att själva ta sig till och från skolan. Miljön kring
skolorna är särskilt viktig men också i centrala delar
av orterna, längs med genomfartsgator och kring
fritidsverksamheter

•

Komplettera gång- och cykelvägar i orterna som
bidrar till att barn, unga och äldre har en god
framkomlighet och tillgänglighet till viktiga
målpunkter

•

Disponera ytor och användning av gator och
parkeringar så att fler ytor är enkla och trafiksäkra att
använda av gående och cyklister, särskilt i orternas
centrala delar

•

Utveckla möjligheterna att cykla mellan orterna

•

Cykelvägar ska byggas ut till verksamhetsområden

Ställningstagande vägar
•

Skapa tillgängliga och trafiksäkra offentliga miljöer
för alla åldrar, med ett jämställdhetsperspektiv och
med särskilt fokus på barn och äldre

•

Transportintensiva verksamheter ska lokaliseras med
närhet till det övergripande vägnätet för att minimera
störningar inom orterna

•

Verka för en hög trafiksäkerhet och tillgänglighet
längs och över gator och vägar, med fokus på gående,
barn och äldre. Utforma gatunätet för att främja låga
hastigheter

•

Verka för en god tillgänglighet inom orterna och en
god framkomlighet mellan orterna

•

Uppmärksamma och verka för en balans mellan bilar
och lastbilars framkomlighet och tillgänglighet för
att skapa en trafikmiljö som är trafiksäker för alla
trafikslag

•

Samverka och uppmuntra till alternativa
trafiklösningar på landsbygden, exempelvis mobil
samåkning

•

Genomföra trafikmätningar av bil och cykel på det
kommunala vägnätet, i utvalda punkter och med
regelbundna intervall

Ställningstagande laddinfrastruktur för elbilar
•

Fortsätt utbyggnaden av laddinfrastrukturen

•

Öka antalet laddstolpar i kommunen

•

Fortsätt arbetet med alternativa bränslen, såsom
vätgas och biogas

Ställningstagande elektronisk kommunikation
•

Verka för att hitta en lösning för det norra området i
kommunen som idag inte är anslutet till bredbandsnät
med hög överföringshastighet (så kallat NGA-nät)
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Teknisk försörjning
Teknisk försörjning innefattar vatten och
avlopp, avfall samt energi. Här redogörs för
ställningstaganden för att säkerställa att viktiga
grundfunktioner i samhället ska fungera.

Vatten och avlopp
Markaryds kommun ska trygga vattenförsörjningen på sikt
och hushålla med de gemensamma vattenresurserna på ett
sätt som överensstämmer med nationella miljökvalitets
normer och miljökvalitetsmål.
En ny regional vattenförsörjningsplan håller på att tas
fram av Länsstyrelsen i Kronobergs län, tillsammans
med kommunerna. När den är färdigställd är det lämpligt
att Markaryds kommun upprättar en kommunal vatten
försörjningsplan för att säkerställa dricksvattenförsörjningen
på sikt. Tillgången till dricksvatten är god. Vattnet i
Markaryd håller god kvalitet, medan vattnet i Traryd
behöver infiltreras. Kontinuerlig uppföljning och anpassning
behöver ske i Traryds vattenverk där det är låg kapacitet.
Det finns tre vattentäkter i kommunen med
tillhörande vattenskyddsområden. På sikt behöver
vattenskyddsområdena uppdateras. Åtgärder är redan
påbörjade (exempelvis mätning av vattenuttag i en av
vattentäkterna för att analysera hur omgivningen påverkas).
Under 2022 ska en VA-plan arbetas fram. En VA-plan
är inget lagkrav men är en samlad strategi som omfattar
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. En VA-plan är
kopplad till hur VA-försörjningen påverkar vattnets kvalitet.
VA-planen redovisar problem och prioriteringar av åtgärder
för att kostnadseffektivt möta utmaningarna inom området.
Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt, genom
rening, fördröjning och infiltration. På det sättet motverkas
övergödning och att föroreningar sprids till recipient eller
grundvatten. Öppna dagvattensystem är mindre sårbara vid
extrem nederbörd och tillför såväl estetiska som biologiska
värden. Det finns idag ingen dagvattenstrategi. För de
detaljplaner eller andra åtgärder där dagvattenutredning
krävs, tas det och ska fortsättningsvis tas fram dagvatten
utredningar för att säkerställa att dagvattnet inte för med
sig föroreningar till recipient eller grundvatten. Lågstråk
och andra områden som identifieras som lämpliga för
omhändertagande av dagvatten ska säkerställas för detta
ändamål.
Enskilda VA-anläggningar är fastighetsägarens ansvar
att kontrollera och sköta, så att vattnet rinner undan och
renas ordentligt. Utsläpp av avloppsvatten som inte är
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tillräckligt renat kan påverka både yt- och grundvatten.
Egna dricksvattenbrunnar kan analyseras till reducerat
pris för invånare i Markaryds kommun. Livsmedelsverket
rekommenderar att detta görs regelbundet, minst vart
tredje år. Yngre barn är särskilt känsliga för vissa ämnen.
Markaryds kommun genomför, med stöd från LOVA
(Lokala vattenvårdsprojekt), en inventering av enskilda
avlopp fram till och med år 2024.
Ställningstaganden för kommunens framtida arbete är
framtagna för Kommunal VA-planering, Verksamhetsområde
för VA, VA-ledningsnät, Dricksvatten, Spillvatten, Dagvatten
samt Enskilt VA.
Ställningstagande kommunal VA-planering
•

Ta fram en VA-plan

•

Nyetableringar bör placeras och utformas så att de
inte påverkar vattentillgångens kvantitet eller kvalitet
negativt

Ställningstagande verksamhetsområden för
VA
•

Fastigheter inom verksamhetsområde för VA ska
försörjas av den kommunala VA-anläggningen.
Nya enskilda VA-anläggningar godkänns inte inom
verksamhetsområdet för VA, utom i undantagsfall

Ställningstagande VA-ledningsnät
•

Säkerställ ledningsnätens funktion och kapacitet.
Utbyte av äldre ledningar krävs samt förvaltning och
underhåll av ledningssystemet

Ställningstagande dricksvatten
•

Medverka aktivt i framtagandet av den
regionala vattenförsörjningsplanen. Bevaka
Markaryds intressen och ta fram en kommunal
vattenförsörjningsplan

•

Undersök möjligheterna för reservvattentäkter

•

Säkerställ vattentillgången i Traryd

Ställningstagande spillvatten
•

Säkerställ ledningsnätens funktion och kapacitet.
Utbyte av äldre ledningar krävs samt förvaltning och
underhåll av ledningssystemet

•

Spillvattenanläggningarnas verksamhet och fortsatta
eventuella expansion ska säkerställas. Ny bebyggelse
ska placeras med tillräckliga avstånd för att minimera
risk för lukt och buller
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Ställningstagande dagvatten
•

Prioritera lokalt omhändertagande av dagvatten, vilket
innebär att dagvattnet fördröjs och renas lokalt. Skapa
öppna dagvattensystem för estetiska och rekreativa
värden samt att de möjliggör för ekossystemtjänster
och är mindre sårbara vid extrem nederbörd

•

Sträva efter en dagvattenhantering som tar hänsyn
till klimatförändringar, minimering av miljöskadliga
ämnen och som gestaltas väl

•

Dagvattenutredningar tas fram i samband med
detaljplaner och andra lov och åtgärder där det
behövs för att säkerställa att dagvattnet inte för med
sig föroreningar till recipient eller grundvatten

•

Identifiera låglänta områden som reserveras för
omhändertagande av dagvatten i Markaryds tätort

Ställningstagande enskilt VA
•

Enskilda VA-anläggningar godkänns inte inom
verksamhetsområdet för VA, utom i undantagsfall

•

Prioritera inventering av enskilda avlopp för att
förhindra att näringsämnen läcker ut och för att
förbättra ekologisk och kemisk status i sjöar och
vattendrag

kraft i kommunen. I energi- och klimatplanen anges att
vindkraftpolicyn ska revideras. Översiktsplanen ersätter
vindkraftpolicyn med nedanstående ställningstaganden
kring vindkraftetableringar i Markaryd.
I denna översiktsplan pekas inga specifika områden
ut för vindkraft. Prövning av lämplighet ska istället
ske utifrån denna översiktsplan och generella krav på
hänsynstaganden som redovisas i denna översiktsplan.
Utbyggnaden av vindkraft i kommunen ska styras utifrån
en helhetssyn och det allmänna intresset av att få ut
effektivast möjliga elproduktion till priset av minsta
möjliga negativa påverkan. Vid bedömning och prövning
av nya områden för vindkraft ska hänsyn tas till befintliga
bostäder.
Ställningstagande energi
•

Bibehåll självförsörjningsgraden på elproduktion
via vattenkraft. Följ teknikutvecklingen för att
effektivisera och vidareutveckla elproduktionen

•

Verka för en ökad produktion av förnybar energi.
Säkerställ utrymme och expansion på befintliga
anläggningar för förnybar energi

•

Verka för en minskad energianvändning i transporter
i kommunen. Ett miljöanpassat trafiksystem bidrar
till att mindre naturresurser och energi tas i anspråk.
Transportsystemet ska bidra till att fler väljer att gå,
cykla eller åka kollektivt

•

Se över parkeringsnormer och främja bilpooler och
andra nytänkande mobilitetslösningar

Avfall
I ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv behöver vi
minska vår konsumtion och därmed vårt avfall. Markaryds
kommun har nyligen infört fyrfackssystem och har
redan ett år efterinförandet uppnått en högre grad av
återanvändning, återvinning och energiutvinning.
Ställningstagande avfall
•

Säkerställ avfallsanläggningens Alandköps (i
Strömsnäsbruk) verksamhet och eventuella
expansionsutrymme

Energi
Markaryds kommun, som geografisk enhet,
är självförsörjande på el genom vattenkraften.
Teknikutvecklingen och den fortsatta planeringen ska
främja hushållningen med energi samt en säker och
tillgänglig energitillförsel.
Kommunens energi- och klimatplan vägleder i
energifrågor och den gäller parallellt med denna
översiktsplan. (Markaryds kommun, 2020c)
Kommunens vindkraftspolicy (Markaryds kommun, 2009)
vägleder i frågor kopplade till etableringen av vind
Bild på vattenkraftverk. Vattenkraften är betydelsefull för Markaryds kommun och bidrar till att kommunen är självförsörjande på
fossilfri energi.
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•

Revidera den kommunala energi- och klimatplanen
varje mandatperiod

•

Vindkraftverk är inte lämpliga i opåverkade och
tysta områden (se vidare under avsnitt Andra
skyddsformer, s. 56) eller inom riksintresse för
totalförsvaret

•

Beakta närhet till kollektivtrafik och koppling till
gång- och cykelvägnätet vid planläggning av bostäder
och verksamheter. Byggnation i kollektivtrafiknära
lägen ska prioriteras

•

Beakta energifrågan vid planläggning så att behov av
uppvärmning/kylning tas med och så att potential för
nyttjande av solcellstak så långt möjligt säkerställs vid
orientering och placering av ny bebyggelse

•

Utvärdera och utveckla kontinuerligt gång- och
cykelvägnätet och kollektivtrafiken. Framkomlighet
för dessa trafikslag ska prioriteras, såväl inom
som till och från kommunen, för att uppnå en
god tillgänglighet på ett jämlikt och jämställt,
energieffektivt och mindre miljöbelastande sätt.
Bytespunkter mellan trafikslagen ska planeras ur ett
hela-resan-perspektiv

•

Verka för en fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet i
kommunen

•

Kommunen ska vara föregångare inom
energieffektivisering

•

Uppmuntra och stödja utvecklingen av privata
initiativ med avseende på produktion och användning
av solenergi, inte minst genom rådgivning till företag
och allmänheten

•

Bibehåll och utveckla energirådgivning till hushåll
och företag för att möta energibesparingspotential

•

Ta hänsyn till kraftledningar och regionnätsledningar
vid planering av bebyggelse intill befintliga och
planerade stamnätsledningar

Regionala och
mellankommunala frågor
Mellankommunala och regionala intressen med
koppling till mark- och vattenanvändning är
bostadsförsörjning, vattenförsörjning, vatten- och
luftkvalitet, grönstruktur, besöksnäring, trafik,
stora opåverkade områden, klimatanpassning,
riksintressen och energiproduktion. Mellan
kommunal samverkan handlar i första hand om
att ta fram gemensamma planeringsunderlag och
samordna mål för utveckling och verksamhet.

Markaryd i regionen
Markaryds kommun har ett bra geografiskt läge. De
främsta utvecklingsområdena ur ett regionalt perspektiv är
att kollektivtrafiken behöver utvecklas för att möjliggöra
ett mer hållbart resande. En attraktiv kollektivtrafik är
avgörande för företagens och invånarnas möjligheter
till jobb och utbildning. Restider till/från större
omkringliggande städer, orter med arbetsplatser och/
eller studiemöjligheter behöver förkortas och turtätheten
behöver vara attraktiv för att möjliggöra både för
arbetspendling och resor till/från studier, samt för
handel. Restid och turtäthet har stor betydelse för hur
attraktiv kollektivtrafiken upplevs. Samtidigt är det en
utmaning att försörja en tillräckligt stor andel av invånarna
i en mindre och relativt glest befolkad kommun med
attraktiv kollektivtrafik. Bilen blir därmed nödvändig som
transportmedel för de som inte har möjlighet att resa
kollektivt.

Bild på stationen i Markaryd. Att få persontrafik även västerut till
Halmstad är en viktig framtidsfråga för Markaryds kommun.
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Det pågår just nu ett arbete kring en regional vatten
försörjningsplan, där Markaryds kommun deltar aktivt.
När den är klar är det lämpligt att Markaryds kommun
tar fram en kommunal vattenförsörjningsplan för att
säkerställa dricksvattentillgången på lång sikt.

Miljö- och riskfaktorer

Grönstruktur och rekreation är ett av kommunens främsta
fördelar. Detta kan vidareutvecklas ytterligare både genom
att ta fram lokala grönplaner och för besöksnäringen.

Risker för hälsa och miljö

Markaryds kommun, som geografisk enhet, är
självförsörjande av el genom vattenkraft. Markaryds
kommun kommer aktivt att värna de stora opåverkade
områdena vilket har betydelse för eventuella förfrågningar
kring vindkraft i grannkommunerna.
Ställningstagande Markaryd i regionen
•

Verka för persontrafik på Markarydsbanan till
Halmstad så snart det är möjligt

•

Samverka med grannkommunerna, Länstrafiken
Kronoberg, Hallandstrafiken och Skånetrafiken
för utveckling av kollektivtrafiken - MarkarydHelsingborg utan byte, Markaryd - Hässleholm/
Malmö/Kristianstad, Markaryd - Laholm/Halmstad/
Göteborg, Markaryd - Älmhult/Osby. Tillräckligt
god turtäthet och attraktiv restid skapar utökade
möjligheter för företagens kompetensförsörjning och
invånarnas möjligheter till jobb och utbildning

•

Medverka aktivt i framtagandet av den regionala
vattenförsörjningsplanen. Bevaka Markaryds
intressen och utvärdera ifall en kommunal
vattenförsörjningsplan behövs

•

Profilera och utveckla natur- och kulturområden för
att skapa möjligheter för besöksnäringen

•

Vindkraftverk är inte lämpliga i opåverkade och tysta
områden eller inom riksintresse för totalförsvaret

•

Samverka med kommunerna längs Lagans
avrinningsområde avseende vattenflöden

Det finns områden där det behöver tas särskild hänsyn
till förhållanden som kan påverka miljön och/eller
människors hälsa och säkerhet.

Vid placeringen av nya verksamheter och vid planläggning
av nya industriområden ska tillräckliga skyddsavstånd hållas
till bostäder och annan störningskänslig bebyggelse, som
exempelvis skolor och särskilda boenden. Detsamma gäller vid
planering av nya områden för bostadsbebyggelse, då tillräckliga
skyddsavstånd ska hållas till verksamheter. Även transporterna
till och från verksamheter ska vägas in i bedömningen. Ibland
kan det behövas utredningar såsom bullerberäkningar.
Hänsyn ska tas till de pågående täktverksamheterna samtidigt
som miljöpåverkan ska minimeras. Ny bebyggelse intill
täkterna bör inte tillåtas då de kan störas av buller eller hindra
täktverksamheten.
Vid planering och i samband med bygglovsprövning ska
risken för att ett område kan vara förorenat beaktas på ett
tidigt stadium. I vissa fall kan det krävas undersökningar och
efterbehandlingsåtgärder. Föreslagna utvecklingsområden i
närheten av potentiellt förorenad mark ska särskilt undersökas
vid planläggning för att säkerställa markens lämplighet.
Transporter av farligt gods utgör en risk både längs med väg
och järnväg. I Markaryd är järnvägen, väg E4, 15, 120 och 117
rekommenderade vägar för farligt gods. Markaryds kommun
har under 2020 tagit fram en riskutredning för farligt gods
för järnvägen, väg E4 och 15. Riskutredningen syftar till att
förenkla kommunens arbete med fysisk planering i närheten
av rekommenderade leder för farligt gods och för att kunna
minska det bebyggelsefria avståndet i samband med planering
och bygglovgivning. (Markaryds kommun, 2020b). För väg
117 och 120 gäller de rekommenderade avstånden för leder
med farligt gods. I de fall det finns behov av att kunna tillåta
bebyggelse närmare dessa vägar krävs en riskutredning för att
klargöra om det är möjligt.
För buller och vibrationer finns riktvärden att förhålla
sig till vid planläggning, lovgivning, förhandsbesked och
anmälningsärenden. Bullerutredningar tas fram när så behövs
och gällande riktlinjer följs. Tillkommande bullerkällor bör om
möjligt förläggas nära redan befintliga. Vibrationer skapas ofta
nära järnväg och utredningar tas fram när detta är aktuellt.
Ur ett europeiskt perspektiv blir tysta områden allt mer
ovanliga. I Markaryds kommun finns en hel del områden som
upplevs relativt ostörda. Dessa områden bör fortsatt värnas.
En kartläggning av tysta områden har gjorts och redovisas på
sida 56 i del 1 samt sida 35 i del 2.
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Ställningstaganden för kommunens framtida arbete är
framtagna för Miljöfarlig och störande verksamhet, Förorenad mark,
Transport av farligt gods, Strålning, Radon samt Buller och vibrationer.

Ställningstagande buller och vibrationer
•

Tillämpa gällande riktvärden för buller från trafik
och verksamheter vid all planläggning och prövning.
Bostäder ska lokaliseras till mark som är lämplig med
hänsyn till rekommenderade bullernivåer

Ställningstagande miljöfarlig och störande
verksamhet
•

Nya verksamheter ska hålla tillräckliga skyddsavstånd
till bostäder och annan störningskänslig bebyggelse.
Transporterna ska vägas in i bedömningen

•

Kartlägg kontinuerligt trafikbullerförhållanden och
trafikbullerpåverkan och redovisa åtgärder för att
minska störningar

•

Verksamheter med tunga transporter och/eller som
berörs av transporter med farligt gods ska lokaliseras
utmed större vägar för att undvika passager vid känslig
bebyggelse

•

Värna de tystare områdena inom Markaryds kommun

•

Verka för utbyggnad av gång- och cykelvägar
och minskat bilåkande för att minska risk för
bullerstörningar

Verksamheter av störande karaktär som ligger inom
mångfunktionell bebyggelse bör på sikt flyttas ut i
verksamhetsområden som är lämpade för störande/
miljöfarlig verksamhet

•

Samverka med Trafikverket för bullerskyddsåtgärder
längs det statliga vägnätet

•

Utredning av vibrationer ska göras för planläggning,
och lovgivning nära järnväg eller planerade nya spår

•

Genomföra trafikmätningar av bil och cykel på det
kommunala vägnätet, i utvalda punkter och med
regelbundna intervall

•

Ställningstagande förorenad mark
•

•

Beakta och åtgärda förorenade områden i samband
med planläggning, lovgivning, förhandsbesked
och anmälningsärenden. Sanering ska ske efter de
åtgärder och behov som krävs utifrån resultat av
markundersökning och kommande markanvändning
Kartlägg och inventera förorenade områden som skulle
kunna användas för bostadsbebyggelse i orterna, för att
möjliggöra förtätning

Ställningstagande transport av farligt gods
•

Generella riktlinjer för avstånd mellan bebyggelse och
leder med farligt gods ska följas om inte utredning och
åtgärder kan visa på möjligheter till avsteg. I ärenden
längs järnväg, väg E4 och väg 15 används framtagen
Riskutredning farligt gods (2020)

Ställningstagande strålning
•

I samband med planläggning, lovgivning,
förhandsbesked och anmälningsärenden tas hänsyn
till Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter
och tillräckliga avstånd hålls mellan bebyggelse
och strålningsgivande objekt/ledningar och
elektromagnetiska fält

Ställningstagande radon
•

Bostäder lokaliseras och utformas så att de klarar
gällande riktvärden för radon i inomhusluft

•

Markradon hanteras i detaljplan och bygglov genom
krav på markradonundersökning och eventuella
skyddsåtgärder vid byggnation
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Klimat
En energi- och klimatplan antogs i kommunfullmäktige i
december 2020. Den hänger samman med FN:s globala
mål och Agenda 2030 samt med övriga nationella, regionala
och lokala energi- och klimatmål. Det övergripande målet
med energi- och klimatplanen är att minska utsläppen av
växthusgaser. Planen innehåller åtgärder att genomföra och
att följa upp som ger förbättrade möjligheter för klimatet.
Längs stränderna utmed Lagan finns erosionskänsliga
jordarter - svämsediment och grovsand/finsand. Med ökande
flöden i vattendragen finns risk för ras, skred och erosion.
Geotekniska säkerhetsfrågor kopplat till ras, skred och
erosion ska klarläggas i samband med detaljplanering och
bygglovgivning i riskområden. Ett förändrat klimat ska också
beaktas eftersom klimatscenarierna indikerar att nederbörden
kommer att öka och förväntas leda till ökade flöden och
förhöjda vattennivåer i mark och vattendrag vilket i sin tur
ökar riskerna för ras, skred, erosion och översvämningar.
Det finns områden i orterna längs med Lagan där befintlig
bebyggelse ligger inom gräns för 100-årsregn och för
beräknat högsta flöde. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) har tagit fram en översvämningskartering
för Lagan år 2019 som redovisar översvämningsytor vid
100-års-, 200-årsregn samt beräknat högsta flöde (Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, 2019). För att säkerställa
befintlig bebyggelse och utreda möjligheter för fortsatt
bebyggelseutveckling bör en klimatanpassningsplan eller
motsvarande tas fram, med kartläggning och eventuella

327
skyddsåtgärder. Med anledning av att befintlig bebyggelse
delvis ligger inom områden för beräknat högsta flöde kring
Lagan bör klimatanpassningsplanen prioriteras. Vissa delar
av klimatanpassningsarbetet har ett regionalt perspektiv och
därför är det viktigt med samverkan i frågan. Innan detta är
gjort kan inte lov eller planläggning medges i de områden
som ligger inom 100-årsflöde och beräknat högsta flöde. Det
är särskilt viktigt att skydda och säkerställa samhällsviktiga
verksamheter (verksamheter,
anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som bidrar
till att samhället fungerar).
Ställningstaganden för kommunens framtida arbete är
framtagna för Klimat.
Ställningstagande klimat
•

Följ upp den kommunala energi- och klimatplanen.
Aktualitetspröva den varje mandatperiod

•

Identifiera områden som inte har tillfredsställande
markstabilitet och göra förstärkningsåtgärder där det
finns risk för ras, skred och erosion. I områden med
risk för ras, skred och erosion ska försiktighet vid
byggnation iakttas. Samhällsviktig funktion bör ges en
högre säkerhetsnivå och planeras så att funktion kan
upprätthållas vid en översvämning

•

•

•
•

Ny sammanhållen bebyggelse och viktiga
samhällsfunktioner bör placeras ovanför nivån för
beräknat högsta flöde
Ta fram en klimatanpassningsplan. För att minska
riskerna för framförallt befintlig bebyggelse bör denna
tas fram snarast
Samverka med kommuner längs Lagans
avrinningsområde avseende vattenflöden
Undvik ny bebyggelse i områden där det riskerar
att översvämmas eller områden med risk för ras,
skred och erosion. Avsätt mark där det riskerar
översvämmas. Ta fram en lägsta rekommenderad
grundläggningsnivå

Miljökvalitetsnormer
Det finns idag inga kända problem med
miljökvalitetsnormen för luft och uppmätta ämnen,
kvävedioxid, PM 10 och PM 2,5 har sjunkit under
perioden 2008-2017 (Kronobergs luftvårdsförbund, 2018)
Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten och
grundvatten. Kommunen är skyldig att säkerställa
att pågående markanvändning leder till att uppfylla
miljökvalitetsnormer för vatten.
Vattenmyndigheterna har tagit fram ett åtgärdsprogram
”Åtgärder för bättre vatten” med syfte att synliggöra
de myndighetsåtgärder som miljökvalitetsnormerna för
vatten kräver. Åtgärdsprogrammen gäller de vatten som
har problem eller riskerar försämring. Målet för åtgärderna
är god ekologisk och kemisk status i vattenförekomsterna.
Åtgärderna ska genomföras enligt åtgärdsprogrammet.
Ställningstaganden för kommunens framtida arbete
är framtagna för Miljökvalitetsnormer för utomhusluft och
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster.
Ställningstagande miljökvalitetsnormer för
utomhusluft
•

Verka för att förbättra möjligheterna till hållbart
resande

•

Verka för ökad användning av fossilfria bränslen

•

Gör regelbundet uppföljning av miljökvalitetsnormer
för luft

Ställningstagande miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster
•

Nyetableringar bör placeras och utformas så att de
inte påverkar vattentillgångens kvantitet eller kvalitet
negativt

•

Prioritera lokalt omhändertagande av dagvatten. Skapa
öppna dagvattensystem för estetiska och rekreativa
värden samt att de möjliggör för ekossystemtjänster

•

Ökade flöden och förhöjda vattennivåer i mark och
vattendrag ökar även riskerna för ras, skred och
erosion. Geotekniska säkerhetsfrågor kopplat till
ras, skred och erosion ska klarläggas i samband med
detaljplanering och bygglovgivning i riskområden.

•

Dagvattenutredningar tas fram i samband med
detaljplaner och andra lov och åtgärder där det
bedöms behövas för att säkerställa att dagvattnet
inte för med sig föroreningar till recipient eller
grundvatten

•

Verka för utbyggnad av gång- och cykelvägar och
minskat bilåkande för att minska utsläppen och
därmed påverkan på klimatet

•

Genomför åtgärderna i vattenmyndigheternas
åtgärdsplan

•

Värna och synliggör de gröna och blå strukturerna
som genererar ekosystemtjänster som kan ta hand om
ökande nederbördsmängder och ökad värme

•

Prioritera inventering av enskilda avlopp
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Kartan redovisar beräknat högsta flöde i Lagan och eroderbara jordarter utmed Lagan.
44

Möjligheternas Markaryd

¯

Eroderbara jordarter utmed Lagan Utvecklingsområde översiktsplan

1

2

3

4

5

km

329

Regleringar: riksintressen
Översiktsplanen ska redovisa riksintressen, visa hur
kommunen förhåller sig till dessa samt hur de ska
tillgodoses. Kommunen ska tolka värdena och ta
ställning till om förslaget till översiktsplan riskerar att
påverka eller påtagligt skada riksintressena.
Markaryds kommun betraktar sina riksintressanta
värden som en resurs. Kommunen delar i huvudsak
länsstyrelsens uppfattning om de riksintressen
som finns i kommunen. Kommunen kommer att
bevaka och tillgodose intressena i samband med
detaljplanering och prövning.

Riksintresse för naturvården
Områden av riksintresse för naturvård ska skyddas
för att bevara biologisk mångfald, landskapsbild och
naturupplevelser.
Ställningstagande för säkerställande av
riksintresse naturvård
•

Markaryds kommun avser att undvika åtgärder
som kan innebära påverkan eller påtaglig skada på
riksintresset

•

Områdena ska skyddas från åtgärder och ingrepp som
innebär att riksintressets riksvärden försämras eller
försvinner

•

Om exploatering och ingrepp ska ske, ska det genom
föras med särskild hänsyn till värdet i riksintresset
och med möjlighet att stärka riksintresset. Om och
när sådan åtgärd är aktuell ska det tydligt beskrivas
och vid behov utredas, att ingen negativ påverkan
kommer att ske på riksintresset

Natura 2000
För alla Natura 2000-områden finns bevarandeplaner med
bevarandemål och vad som kan påverka området negativt.
Rönnö är förutom Natura 2000 även riksintresse för
naturvård och naturreservat. Genom naturreservatet finns
ett formellt skydd - något som saknas i området Ulvsbäck.
Det bör därför utredas möjligheterna till ett sådant
formellt skydd. I Ulvsbäck finns även nyckelbiotop men
de har ingen juridisk innebörd och saknar lagskydd.
Ställningstagande för säkerställande av Natura
2000
•

Markaryds kommun avser att undvika åtgärder
som kan innebära påverkan eller påtaglig skada på
riksintresset

•

Områdena ska skyddas från åtgärder och ingrepp som
innebär att riksintressets riksvärden försämras eller
försvinner

•

Ta fram naturreservat för Ulvsbäck för att säkerställa
skydd för området

•

Om exploatering och ingrepp ska ske, ska det
genomföras med särskild hänsyn till värdet
i riksintresset och med möjlighet att stärka
riksintresset. Bevarandeplanerna ska användas som
stöd i bedömningen och det ska tydligt beskrivas
och vid behov utredas, att ingen negativ påverkan
kommer att ske på riksintresset

Riksintresse för kommunikationer
Riksintresset innebär att det ska skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet
av anläggningen. Ny bebyggelse får inte påverka vare
sig nuvarande eller framtida möjligheter att nyttja
anläggningen.
Markaryds kommun ligger inom det utpekade
utredningsområdet för framtida höghastighetsjärnväg.
Utredningsområdet saknar geografisk sträckning. För
närvarande pågår ingen ytterligare utredning. Markaryds
kommun värnar de opåverkade och tysta miljöerna.
(Åtgärdsvalsstudie Jönköping-Malmö, 2018)
Ställningstagande för säkerställande av
riksintresse kommunikationer
•

Markaryds kommun avser att undvika åtgärder
som kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av
anläggningen

•

Det utökade byggnadsfria avståndet utmed väg E4
och väg 15 ska respekteras och följas vid byggnation

•

Vid eventuella nya anslutningar till väg 15 ska vägens
funktion beaktas

•

Eventuell utveckling av stationsområdet i Markaryd
kommer att ske i samråd med Trafikverket,
Länstrafiken Kronoberg och fastighetsägare

•

Markaryds kommun värnar de opåverkade och tysta
områden som pekats ut i denna översiktsplan. Ny
infrastruktur bör i första hand förläggas i anslutning
till redan befintliga stråk

•

Om planläggning eller lovgivning medger högre
byggnation än tjugo meter ska Luftfartsverket,
Försvarsmakten och berörda flygplatser höras. Finns
det behov av flyghinderanalys ska en sådan göras och
skickas till berörda flygplatser
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Riksintresse för vattenförsörjning
Bolmentunneln utgör riksintresse för vattenförsörjning
och skyddas med en yta på marken om femton meter
på vardera sidan från tunnelns centrum. I samband med
detaljplaneläggning, prövning av miljöfarlig verksamhet
eller andra åtgärder som kan komma att påverka
tunneln ska den skyddas. Huvudmannen Sydvatten har
skyldighet att skydda vattnet, riksintresset gäller tunneln
som anläggning. Ansvarsförhållandena är klargjorda
i vattendomar och mark-och miljööverdomstolen.
Sydvatten begärde prövningstillstånd till mark-och
miljööverdomstolen utan framgång den 23 maj 2011.

i stor utsträckning enskilda verksamhetsutövare samt
kommunens gymnasieskola. I översiktsplanen redovisas
endast att detta är ett pågående arbete, här tas ingen
ställning till förslaget.
Markaryds kommun har inte lämnat något remissyttrande
på förslaget till ändrade riksintressen för väg 117. Beslut
förväntas tas av Trafikverket under 2022. Beslutet
gäller de nya kriterierna för riksintresseutpekandet och
förväntas tas efter att regeringen antagit ny nationell
transportinfrastrukturplan 2022-2033.
Ställningstagande riksintresse under utredning

Ställningstagande för säkerställande av
riksintresse vattenförsörjning
•

•

Markaryds kommun avser att undvika åtgärder som
påtagligt kan försvåra möjligheten att nyttja tunneln,
exempelvis schaktning, borrning, sprängning
Vid planering och byggnation i närheten av Bolmen
tunneln tas kontakt med Sydvatten som har underlag
och vägledning vid planering och byggnation i
tunnelns närhet

Riksintresse för totalförsvarets
militära del
Riksintresset för totalförsvarets militära del har företräde
före andra riksintressen. Delar av riksintresset redovisas
öppet, andra delar inte.
Ställningstagande för säkerställande av
riksintresse totalförsvarets militära del
•

Markaryds kommun avser att undvika åtgärder
som kan innebära påverkan eller påtaglig skada på
riksintresset

Riksintressen under utredning
Markaryds kommun har tagit del av länsstyrelsens
pågående riksintresseutredning avseende kulturmiljövård
och har under hösten 2021 yttrat sig över den.
Därefter beslutar länsstyrelsen om man ska gå
vidare med riksintresset eller inte. Slutligen är det
Riksantikvarieämbetet, som i samråd med Boverket,
fattar ett slutligt beslut i frågan. Markaryds kommun
anser generellt att riksintressena, tillsammans med
övriga begränsningar av mark- och vattenanvändningen,
har en stor påverkan på kommunens och enskilda
markägares rådighet över sin mark. De två områden
för kulturmiljövården som är under utredning, berör
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•

Markaryds kommun har tagit del av länsstyrelsens
riksintresseutredning avseende riksintresse för
kulturmiljövård. Markaryds kommun har avstyrkt
förslaget till nytt riksintresse.

•

En kulturmiljöplan föreslås tas fram för att
synliggöra, bevara, utveckla och ta tillvara
de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna.
Kulturmiljöplanen ska vara underlag i prövningar
om detaljplan, bygglov, markförvärv och andra
förfrågningar
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Regleringar: natur- och
kulturmiljöer
Det finns gott om natur- och kulturmiljöer i
Markaryds kommun. Vissa är skyddade genom
paragrafer i miljöbalken. Den övergripande
inriktningen är att synliggöra och sammanställa
dessa för att sedan skydda och värna de utifrån
vilken kvalitet och unikitet respektive område har.
Det har betydelse vid förhandlingar och avtal att ha
antagna strategier, mål och planer.

Skydd av naturmiljöer
Strandskyddade områden har ett starkt skydd och syftar
till att allmänheten ska ha tillgång till stränderna och
bevarande av livsvillkor för växt- och djurlivet. Strand
zonen har även betydelse för rening av kväve och fosfor
genom att dessa ämnen tas upp av växtlighet och avsätts
i sedimentet. Strandskyddet är generellt 100 meter från
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Vid en sjö,
Hannabadssjön, är det ett utökat strandskydd om 200
meter.
För samhällsviktiga verksamheter som redan idag ligger i
strandskyddat område, kan det finnas skäl att möjliggöra
expansion och utveckling.
Markaryds kommun menar att strandskyddslagstiftningen
behöver bli enklare och att kommunerna bör få stärkt
rådighet över strandskyddet. Markaryds kommun anser
att strandskyddet i högre grad ska behandlas inom
ramen för den översiktliga planeringen i kommunen
med en avvägning gentemot andra nationella, regionala
och lokala restriktioner, mål och underlag. Liksom för
andra tematiska frågor skulle strandskyddets syften i
kombination med förslag till utveckling avvägas gentemot
andra intressen. Genom att behandla strandskyddet i
översiktsplanen skulle därmed invånarna få möjlighet att
yttra sig över eventuella utvidgningar/minskningar av
strandskyddet.
Ställningstaganden för kommunens framtida arbete
är framtagna för Naturreservat, Biotopskyddsområde,
Naturminnen, Naturvårdsavtal, Nyckelbiotop, Strandskydd samt
LIS-områden, landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Ställningstagande naturmiljöer
•

Tillgängliggör lämpliga naturmiljöer för allmänheten,
både fysiskt och med information

•

Naturmiljöer med skydd ska undantas från exploa
tering. Skulle det ändå bedömas tänkbart ska
kompensation genomföras

•

Kartlägg och synliggör värdefull och skyddad natur skapa naturreservat eller andra skydd för de områden
som bedöms skyddsvärda

•

Ta fram en grönstrukturplan för kommunen och/eller
tätorterna för att identifiera viktiga grönområden och
gröna stråk

Ställningstagande strandskydd
•

Fortsätt påverkansarbetet om att förenkla
strandskyddslagstiftning och för att öka kommunens
rådighet över strandskyddet

LIS - landsbygdsutveckling i
strandnära lägen
I översiktsplanen har områden för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen pekats ut. I de utpekade områdena har
Markaryds kommun bedömt det lämpligt att pröva dispens
och upphävande av strandskyddet. I samtliga fall rör det
sig om att stimulera den lokala utvecklingen, attrahera
människor att flytta till platsen och i olika grad bidra till
att upprätthålla service lokalt eller i närliggande orter.
Strandskyddets syften ska fortsättningsvis, i enlighet med
miljöbalken, kunna tillgodoses långsiktigt.
Inget av föreslagna områden ligger nära större tätorter, då
ingen ort i Markaryds kommun kan anses som en större
tätort. Hela kommunen tillhör enligt Sveriges kommuner
och regioner (2016) ”Pendlingskommun nära mindre stad/
tätort”. Kommunen är glest befolkad, år 2019 bodde det
tjugo personer per kvadratkilometer. Jämför med Växjö
med 56,5 personer per kvadratkilometer och Uppvidinge
med 8,2 personer per kvadratkilometer. (Länsstyrelsen 2020a)
Markaryds kommun präglas av mycket skog, sjöar och
vattendrag som har betydelse både för boende, turism,
rekreation och friluftsliv. Kommunen har därmed möjlighet
att vidareutveckla ett attraktivt och sjönära boende med
möjligheter att bibehålla passage närmast stranden och
utan att strandskyddets syfte behöver riskeras. Kommunen
vill fortsätta ha en generös inställning till byggnation på
landsbygden för att bidra till en levande landsbygd.
Utpekandet av LIS-områden öppnar möjligheter för
att i viss mån stärka befolkningsunderlaget genom att
lokalisering av bostäder, fritidshus, semesterboenden
och besöksmål till attraktiva, sjönära lägen underlättas.
Arbetstillfällen inom olika verksamheter som service,
handel och turism kan skapas, och fler bostäder och
fritidshus samt en ökad besöksnäring kan förbättra
underlaget för lokala servicefunktioner särskilt i de mindre
orterna. Behovet av service varierar för olika funktioner;
permanentboende är i högre grad beroende av service
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inom rimligt avstånd än exempelvis en stugby för tillfälligt
boende.
Utpekade LIS-områden kan gynna en utveckling som
innebär ianspråktagande av värdefull mark, ett ökat
resande och annat som står i konflikt med de allmänna
miljömålens strävan mot ett hållbart samhälle. Men
det kan även innebära ett förbättrat underlag för lokala
servicefunktioner samt fler som väljer att bo kvar.  
Etablering med anknytning till turism och friluftsliv
innebär arbetstillfällen, lockar besökare och gynnar
det lokala näringslivet i sin helhet. Tillgängligheten till
attraktiva naturområden kan ökas, och fler människor
får möjlighet att vistas i skog, mark och vid vatten inom
rimligt avstånd från hemorten istället för att behöva söka
rekreation på längre avstånd.
Ytterligare utredningar kommer att behövas som underlag
för bedömningen inom samtliga föreslagna LIS-områden.
Det finns i de utpekade områdena motstående intressen
och restriktioner. Nedan listas områden som bedöms vara
lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Syftet med de LIS-områden som pekas ut är att erbjuda
attraktivt boende. Områdena har god tillgång till service
genom närheten till Markaryd centrum samt att Råstorp
har viss service.
Möjligheterna till motion, idrott och friluftsliv är
goda. Tånneryds vandringsled börjar och slutar vid
Tånnerydsdammen, längs med leden finns det en
spång. I utvecklingsinriktningen som återfinns i början
av dokumentet markeras ett stråk från norra delarna
av kommunen, ett kulturstråk som bland annat berör
Tånnerydsdammen. Stråket är viktig för ökad kontakt
mellan kommunens centralort och landsbygd.
Vid utpekat LIS-område vid Råstorp finns ett skogligt
biotopskyddsområde. Vid upphävande av strandskyddet
till förmån för landsbygdsutveckling i dessa områden är
det särskilt viktigt att hänsyn tas till dessa intressen. Delar
av området Råstorp ligger inom område som berörs
av beräknat högsta flöde från Lagan och bebyggelsen
behöver vid en eventuell exploatering anpassas till det.
Analys
Motiv

Tånnerydsdammen med precisering Råstorp Örnafälla - Ulvsbäck
Tånnerydsdammen sträcker sig längs Råstorp, Örnafälla
och områden nära Ulvsbäck. Närheten mellan de tre
områdena samt utblickarna över sjön gör området
runt Tånnerydsdammen till en viktig plats för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Markaryds
kommun.
Råstorp är en liten ort sex kilometer nordväst om
Markaryd vid väg 15. I området finns ett mindre antal
småhus och ett köpcentrum. Örnafälla ligger öster om
Råstorp och även här finns enstaka småhus. Ulvsbäck
ligger norr om Lagan. Lagan är ett vattendrag med stora
natur- och kulturvärden. Bebyggelsen i Råstorp och
Örnafälla ligger nära vattnet.
Ulvsbäck är ett av två Natura 2000-områden enligt
fågeldirektivet inom Markaryd kommun och omfattas
även av art- och habitatdirektivet. Området innehåller
två naturtyper som ska bevaras - trädklädd betesmark
med en unik samling av gamla ekar, samt ett fuktigt parti
(fuktäng) intill ån Lagan. Bevarandevärdena är knutna till
kulturlandskapet med trädklädda betesmarker som brukas
så att områdets biologiska mångfald kan bibehållas och
utvecklas. Det främsta syftet är att bibehålla hävden på
betesmarkerna samt bibehålla gamla grova ekar och gynna
yngre ekar till förmån för vedlevande arter (Länsstyrelsen
Kronoberg 2018).

Områdena ger möjlighet till komplettering med enstaka
hus i anslutning till befintlig bebyggelse och kan bidra till
ett förbättrat underlag för service i Råstorp.
Friluftsliv, intressen

En utbyggnad enligt förslaget bedöms inte påverka
friluftslivets intressen negativt. Friluftslivets intressen finns
runt Tånnerydsdammen.
Växt- och djurliv

Ulvsbäck berörs av biotopskyddsområde, spridda
djur- och växtskyddsområden och är ett Natura 2000
område. Det är av betydelse att bevara livsmiljöer för
nationellt hotade arter och små skyddsvärda naturtyper i
skogs- eller jordbrukslandskapet, dels för att arterna kan
fortleva i livskraftiga bestånd och att naturtyperna bevaras
långsiktigt. I området finns även ett mindre område
med ädellövsskog som är utpekat som naturvärde av
Skogsstyrelsen.
För att säkerställa att värdefulla naturvärden skyddas
avgränsas LIS-områdena till tre mindre områden (enligt
markering på karta).
Fria stränder, tillgänglighet

Tillgängligheten till vattnet påverkas inte.
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Karta med LIS-område Tånnerydsdammen, med Råstorp, Örnafälla och Ulvsbäck.
Landskapsbild

För Råstorp och Örnafälla är landskapet redan påverkat av
befintliga småhus. Ny bebyggelse placeras in i landskapet
och anpassas till miljön, topografin och till befintlig
bebyggelse. Utbyggnaden underordnar sig omgivande
natur. Väganslutningar och övriga markarbeten måste
också utföras med omsorg för att undvika sår i landskapet.
Det är viktigt att hänsyn tas till förutsättningarna på
platsen. Exploatering bör ske med hänsyn till värdet
i riksintresset och med ambition att försöka stärka
riksintresset. Bevarandeplanerna ska användas som stöd i
bedömningen och det ska säkerställas så att ingen negativ
påverkan kommer att ske på riksintresset samt på växtoch djurlivet.
Slutsats Tånnerydsdammen med Råstorp, Örnafälla
och Ulvsbäck

Föreslagen utbyggnad bedöms möjlig eftersom fokus
ligger på att lokalisera ny bebyggelse i anslutning
till befintlig bebyggelse samt att placeringen och
utformningen ska ske med största hänsyn till terräng och
vegetation.Område med ädellövskog vid Ulvsbäck ska
undantas från eventuell exploatering.
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Inom utpekat LIS-område vid Råstorp finns ett skogligt
biotopskyddsområde. Vid upphävande av strandskyddet
till förmån för landsbygdsutveckling i dessa områden är
det särskilt viktigt att hänsyn tas till dessa intressen. Det
är även viktigt att LIS-områdena är av ett sådant slag och
har en begränsad omfattning att strandskyddets syften
fortfarande tillgodoses långsiktigt.
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Karta med LIS-område Tannsjö/Hultasjö.
Tannsjö/Hultasjö
Tannsjö och Hultasjö ligger mellan Markaryd centrum
och Hinneryd. Enstaka befintlig bebyggelse förekommer
i den östra delen längs vägen. Syftet med LIS-området är
att erbjuda attraktivt boende vid Tannsjö och Hultasjö i
anslutning till det område som är bebyggt, vilket är längs
vägen vid östra delen av sjön.
Analys
Motiv

Området ger möjlighet till komplettering med enstaka
hus i anslutning till befintlig bebyggelse och kan bidra till
att kommunens utvecklingsriktning gällande kulturstråket
förstärks. Kulturstråket som kommer att binda ihop de
olika områdena inom kommunen med varandra och
öppna möjligheter för kulturupplevelser och aktiviteter.
Friluftsliv, intressen

Utvecklingsinriktningen kulturstråket kommer att
förstärka det rörliga friluftslivet och tillkommande
bebyggelse kommer inte att påverka friluftslivets intressen
negativt.
Växt- och djurliv

bebyggelse skapas förutsättningar för att naturen är
fortsatt nära och att strandlinjen kan hållas fri från
bebyggelse.
Fria stränder, tillgänglighet

Planerad bebyggelse placeras ungefär i samma läge som
befintlig bebyggelse i förhållande till stranden. Tillgången
till fria stränder är god i övrigt.
Landskapsbild

Ny bebyggelse placeras in i landskapet och anpassas
till miljön, topografin och till befintlig bebyggelse.
Utbyggnaden underordnar sig omgivande natur.
Väganslutningar och övriga markarbeten måste också
utföras med omsorg för att undvika sår i landskapet.
Slutsats Tannsjö/Hultasjö

Föreslagen exploatering ligger i ett område på östra
sidan av sjön som i viss uträckning redan är påverkad av
bebyggelse. Påverkan på riksintressen och landskapsbild
bedöms inte vara påtaglig och det västra området kan
tillsammans med badplatsen öka attraktiviteten för det
rörliga friluftslivet.

Genom att föreslå utbyggnad tillsammans med befintlig
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Karta med LIS-område Hinneryd.
Hinneryd

Analys

Hinneryd är en by på landsbygden som omfattar området
nordväst om Traryd. Väg 514 binder ihop Hinneryd
med Tannsjö och Markaryd. Avståndet till Vivljunga är
cirka en mil, till Traryd cirka 1,5 mil och till Markaryd
via Tannsjö är det cirka två mil. Hinneryds främsta
attraktionskraft är Hinnerydssjön och närheten till naturen
med goda möjligheter till friluftsliv. Fokusområde för
landsbygdsutvecklingen är området längs vägen vid sjön
(markerat på kartan).

Motiv

Bebyggelsen består främst av hus och gårdar. Större delen
av bebyggelsen är etablerad i den norra delen och längs
den östra delen av sjön, längs vägen. Syftet med att peka ut
Hinneryd som LIS- område är dels för att kunna erbjuda
attraktivt boende vid områden nära vatten, dels för att
möjliggöra utbyggnad av befintlig bebyggelse i samma
område.
Väster om Hinneryd finns fotbollsplan vilket ger goda
möjligheter till idrottsutövande och motion. Det finns goda
möjligheter till friluftsliv med bland annat vandringsleder.
I utvecklingsinriktningen anges ett kulturstråk från
Markaryd norrut via Hinneryd, som kommer att utgöra
en möjlig ökad kontakt mellan kommunens centralort och
landsbygden.
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Utbyggnad av området kring Hinnerydssjön längs vägen
kan förstärka och öka kontakten mellan kommunens
centralort och dess landsbygd. Kulturstråket som är
kommunens utvecklingsinriktning, kan bidra till att länka
samman Hinneryd med Markaryd.
Friluftsliv, intressen

Föreslagen utbyggnad bedöms inte påverka riksintressen
eller friluftslivet. Väster om Hinnerydssjön finns
stora skogsområden. Inga kulturlämningar berörs av
utbyggnaden.
Växt- och djurliv

Biologiskt fungerar de blå stråken och vattenmiljöerna
som spridningskorridorer för flora och fauna. Genom att
föreslå utbyggnad tillsammans med befintlig bebyggelse
skapas förutsättningar för att naturen är fortsatt nära och
att strandlinjen kan hållas fri från bebyggelse.
Fria stränder, tillgänglighet

Ny bebyggelse placeras på ett sätt som inte påverkar
tillgängligheten till strandzonen. Fri passage ska finnas
längs vattnet. Det finns tillgängliga stränder även i söder.
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Karta med LIS-område Grönö.
Landskapsbild

Ny bebyggelse placeras in i landskapet och anpassas
till miljön, topografin och till befintlig bebyggelse.
Utbyggnaden underordnar sig omgivande natur.
Väganslutningar och övriga markarbeten måste också
utföras med omsorg för att undvika sår i landskapet.
Slutsats Hinneryd

Exploateringen bedöms möjligt med enstaka hus i
nära anslutning till befintlig bebyggelse utan påtaglig
påverkan på landskapsbilden. Tillgängligheten till sjön
påverkas inte och gällande lagar och föreskrifter för
vattenskyddsområde ska beaktas. Gemensam lösning
för vatten och avlopp krävs. Vid mindre utbyggnad kan
planutredning inklusive VA-utredning ligga till grund för
prövning av lov och dispens.

Grönö
Landsbygdsutveckling i Grönö omfattar området nordväst
om Traryd. Avståndet till Markaryd är mindre än två mil.
Närheten till Traryd centrum och Markaryd centrum samt
utbudet av den kommersiella servicen är fokusområdets
främsta tillgångar. Översiktsplanens huvudprincip är att
förtäta inom befintlig struktur. Syftet med LIS-området
är att erbjuda attraktivt boende och verksamheter inom
besöksnäringen.
Området berörs av ett vattenskyddsområde men det ligger
inte inom det område som påverkas av beräknat högsta
flöde från Lagan.
Området har god tillgång till service genom närhet till
Traryd och Strömsnäsbruk. Bussförbindelser finns mellan
Markaryd och Traryd både på vardagar och på helger, var
dagar med högre turtäthet.
Det finns goda möjligheter till motion och idrott i Traryd.
Analys
Motiv

En utbyggnad av området och närheten till Traryd bedöms
kunna bidra till en förstärkning av det offentliga och
kommersiella serviceunderlaget.

Möjligheternas Markaryd
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Friluftsliv, intressen

Den föreslagna exploateringen bedöms kunna genomföras
utan att påverka friluftslivets intressen negativt.
Växt- och djurliv

En utveckling av området bedöms kunna ske utan påverkan
på förutsättningarna för djur- och växtliv om fortsatta stråk
för spridning och förflyttning mellan vattnet och omkring
liggande naturmiljöer säkras i samband med utbyggnad. Ny
bebyggelse placeras så att fria passager till vattnet skapas
mot befintliga fastigheter.

Exen
Exen är en sjö belägen i gränsen mellan Markaryd och i
Ljungby kommun. Sjön ingår i Lagans huvudavrinnings
område. Det utpekade LIS-området ligger sydväst om
sjön. Området omfattar den befintliga campingen samt ett
område för att möjliggöra för en framtida utvidgning av
campingområdet.

Ny bebyggelse placeras på ett sätt som inte påverkar
tillgänglighet till strandzon.

Området är intressant för landsbygdsutveckling för
besöksnäring och för utbyggnad av fritidshus. Det finns
goda möjligheter till ny bebyggelse och utvidgning av
campingen. Campingen är liten och ligger avskilt. Området
är populärt för kanotister och det finns möjlighet till fiske i
området.

Landskapsbild

Sjön Exen uppnår god ekologisk status.

Fria stränder, tillgänglighet

Inom området finns viss bebyggelse. Tillkommande ny
bebyggelse bedöms inte ha någon påverkan på landskaps
bilden. Exploatering av bebyggelse i den östra delen av
Grönö bedöms påverka landskapsbilden i positiv riktning.
Ny bebyggelse bedöms skapa bättre sammanhang åt
omgivande infrastruktur.
Slutsats Grönö

Föreslagen exploatering i västra delen av Grönö bedöms
kunna genomföras utan negativa konsekvenser för
riksintressen, för landskapsbilden eller för friluftslivet.
Utbyggnad med bostäder i väster bedöms möjlig under
förutsättning att ny bebyggelse placeras in i landskapet och
anpassas till miljön, topografin och till befintlig bebyggelse
samt kraftstationen.

Bild på Getesjön, Markaryd. (Bild: Robert Melkersson)

54

Möjligheternas Markaryd

Analys
Motiv

Exen är av stor betydelse för friluftslivet och för turism
inom kommunen. Det utpekade LIS-området kommer
ytterligare öppna upp möjligheter för landsbygdsutveckling.
Det är angeläget att området kan utvecklas i enlighet med
översiktsplanen.
Friluftsliv, intressen

Utbyggnaden ökar områdets attraktivitet och gynnar
turismen och det rörliga friluftslivets intressen. Det finns
befintliga stigar och vandringsleder.
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Karta med LIS-område Exen.
Växt- och djurliv

Campingen är en mindre camping. Växt- och djurlivet
bedöms inte medföra påtaglig skada. Inom LIS-området
finns ett mindre område med ädellövsskog som är utpekat
som naturvärde av Skogsstyrelsen.
Fria stränder, tillgänglighet

Slutsats Exen

Området har goda förutsättningar att utvecklas vidare på
för turism och friluftsliv. Det finns potential för att stärka
besöksnäring, boendemöjligheter och serviceunderlaget.
Området med ädellövskog ska undantas från eventuell
exploatering

Området är och kommer även fortsättningsvis vara
tillgängligt för allmänheten.
Landskapsbild

Ny bebyggelse placeras in i landskapet och anpassas
till miljön, topografin och till befintlig bebyggelse.
Utbyggnaden underordnar sig omgivande natur. Hänsyn
ska tas till särskilt värdefull kulturmiljö och eventuella
fornlämningar. Väganslutningar och övriga markarbeten
måste också utföras med omsorg för att undvika sår i
landskapet.

Möjligheternas Markaryd
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Andra skyddsformer

Det finns skydd i lagstiftningen för andra aspekter med
koppling till naturmiljöer eller användningen av mark- och
vattenområden.
Stora opåverkade områden ska enligt 3 kap 2 §
miljöbalken så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan påverka områdenas karaktär. Områdena ska
redovisas i översiktsplanen. Kommunen har inom ramen
för översiktsplanen tagit fram förslag på avgränsning av
dessa områden. Se karta på nästa sida.
Stora opåverkade områden är i ett nationellt och
internationellt mått alltmer ovanligt när samhället
blir allt tätare och allt mer ljudstört. Dessa större
landskapsområden har ett värde som livsmiljö, för areella
näringar, för jakt, fiske, friluftsliv och naturvård.
I Markaryds kommun söker både permanentboende och
fritidshusboende denna ostördhet och tysthet. Dessa om
råden är en kvalitet och därför viktiga att skydda. Stora
opåverkade områden behöver vara tillräckligt stora för
att uppfattas som just stort och opåverkat. Vissa av de
utpekade områdena ligger i kommungränsen och kommer
därför ha betydelse ur ett mellankommunalt perspektiv.
Det finns idag verksamheter inom de utpekade
opåverkade områden - såsom motorbanor, skogsbruk,
jordbruk, kraftledningar, sågverk, skjutbanor, täkter
med mera. Dessa verksamheter kan trots utpekandet,
fortgå på samma plats och ska kunna utvecklas. Vissa
verksamheter är även viktiga och naturliga inslag på lands
bygden. Däremot är det viktigt att etableringen av nya
verksamheter av störande karaktär prövas mot värdet i
de stora opåverkade områdena. Inriktningen bör vara att
nya verksamheter i första hand placeras i anslutning till
verksamhetsområden eller i redan störda områden där det
idag finns verksamheter av störande karaktär, alternativt i
närheten av väg E4, väg 15, väg 117 eller väg 120.
Avgränsningen är inte en absolut gräns vare sig geografiskt
eller kring vad som kan tillåtas inom ett utpekat område.
Utpekade ytor ska ses som en uppmaning att överväga
lämpligheten i att placera en störande verksamhet i dessa
områden. Det övergripande värdet som ska värnas är just
rofylldheten och tystnaden.
I delar av de utpekade områdena finns andra skydd som är
starkare än miljöbalkens reglering av stora opåverkade om
råden. Det finns exempelvis riksintresse för totalförsvaret
inom de nordvästra delarna av kommunen, riksintresse
naturvård och Natura 2000.
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Markaryd har en stor andel sammanhängande skogsmark
som kompletteras av ett mindre småbrutet landskap med
brukningsvärd jordbruksmark. Jordbruksmarken har
minskat avsevärt mellan 1999-2018 och vuxit igen och/
eller planterats med skog. Markaryd ligger i en del av
Kronoberg med begränsade förutsättningar för rationell
livsmedelsproduktion. (Länsstyrelsen, 2020b) Samtidigt
finns det ofta brukningsvärd jordbruksmark i utkanten
på orter och att endast exploatera med förtätning skapar
sällan ett hållbart samhälle ur ett helhetsperspektiv det
heller. Det behöver alltid tydliggöras och övervägas om
och när det kan finnas skäl att ta jordbruksmark i anspråk
för bebyggelse.
Markaryds kommun har gjort en kartläggning av tysta
områden 2022, som visat att kommunen består av
30 procent tysta områden. De bullerfria områdena
finns huvudsakligen i nordvästra delen av kommunen.
Utredningen innehåller beräkningar av buller från väg,
spår och verksamheter. Majoriteten av bullret kommer
huvudsakligen från trafik. Se karta i del 2, sidan 35.
Ställningstaganden för kommunens framtida arbete är
framtagna för Stora opåverkade områden, Jord- och skogsbruk,
Artskydd samt Invasiva arter.
Ställningstagande stora opåverkade områden
•

Avgränsningen är översiktlig och ska ses som en
ind ikation för att pröva lämpligheten av en aktuell
åtgärd eller verksamhet

•

Pågående verksamheter inom stora opåverkade
områden kan fortsätta bedrivas och utvecklas; såsom
motorbanor, kraftledningar, sågverk, skogsbruk,
jordbruk, skjutbanor, täkter med mera

•

Lättare industri, jordbruk, skogsbruk eller andra
verksamheter som bedöms höra till landsbygden ska
ej begränsas av utpekandet

•

Nya verksamheter av kontinuerligt störande art och
som inte faller inom ovan beskrivna verksamhetsslag,
bedöms mindre lämpliga att etablera inom de
utpekade områdena

•

Nya verksamheter som generar stora mängder tung
trafik eller stora infrastrukturprojekt är exempel på
verksamheter bedöms mindre lämpliga att etablera
inom de utpekade områdena

•

Nya större landskapspåverkande eller landskaps
förändrande anläggningar och åtgärder, nya kraft
ledningsstråk, kommunikationsanläggningar och
liknande kan placeras inom de utpekade områdena
under förutsättning att det görs med särskild hänsyn
till värdet

•

Värna och skydda de tysta områdena
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Ställningstagande jord- och skogsbruk
•

Brukningsvärd jordbruksmark ska undvikas att tas i
anspråk för bebyggelse. Den får endast tas i anspråk
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen

Ställningstagande artskydd
•

Värdefulla och sällsynta växter och djur ska i första
hand skyddas och bevaras. Kompensation kan
undantagsvis vara aktuellt när relevanta skäl för det
kan finnas

Ställningstagande invasiva arter
•

Arbetet mot invasiva arter ska fortsätta. Med
information och uppmuntran till allmänheten att
anmäla förekomster kan fler arter upptäckas och
bekämpas tidigare

Kommunen har intressanta kvaliteter och värden vad
gäller kulturmiljö - både i landskapet och i bebyggelsen.
Framöver är det viktigt att synliggöra, bevara, utveckla
och ta tillvara de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna som
finns. I ett första skede bör en kulturmiljöplan tas fram
för att kartlägga och värdera kulturhistoriskt värdefulla
miljöer i kommunen. Kulturmiljöer innefattar både
landskap, bebyggelse, vägar, vattenmiljöer, grönområden
med mera. Stråket Hinneryd - Tannsjö/Hultasjö Ulvsbäck - Tånnerydsdammen - Örnafälla – Råstorp är i
utvecklingsinriktningen utpekat som ett viktigt kulturstråk
att förstärka. Stråket härrör från den riksintresseutredning
som togs fram av länsstyrelsen under 2020. Stråket kan
vidareutvecklas och bör ingå i kulturmiljöplanen för
att visa på hur detta kan göras på lämpligt sätt. Den
riksintresseutredning som gjordes av Länsstyrelsen i
Kronobergs län 2021 kan med fördel användas som
underlag.
Ställningstagande skydd av kulturvärden

Skydd av kulturvärden
Vid planläggning och lovgivning ska alltid hänsyn tas
till förekomster av fornlämningar. Då krävs arkeologisk
utredning och ifall fornlämningen ska tas bort behöver
en arkeologisk förundersökning och arkeologisk
undersökning genomföras. Påträffas fornminnen vid
arbete, ska arbetet alltid omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen kontaktas.

Bild på gårdsmiljö i Hinneryd (Bild: Länsstyrelsen i Kronobergs län)
58

Möjligheternas Markaryd

•

En kulturmiljöplan föreslås tas fram för att
synliggöra, bevara, utveckla och ta tillvara
de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna.
Kulturmiljöplanen ska vara underlag i prövningar
om detaljplan, bygglov, markförvärv och andra
förfrågningar.
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Inledning
Läsanvisning
På din skärm eller i din hand håller du Del 2 Markaryd idag
som är en del av granskningshandlingen till den kommun
omfattande översiktsplanen för Markaryds kommun.
En översiktsplan ska enligt lag redovisa grunddragen i
användningen av mark- och vattenområden och hur de
bör användas i framtiden samt hur den byggda miljön
ska användas, utvecklas och bevaras. Av planen ska också
framgå hur kommunen avser att tillgodose och följa gällande
miljökvalitetsnormer samt redovisa sådana områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen där strandskyddet
kan komma att upphävas. Sedan den 21 juli 2004 ska alla
översiktsplaner miljöbedömas enligt miljöbalken. Förutom
miljö, hälso- och hushållningsaspekter bör, enligt plan- och
bygglagen, även sociala och ekonomiska aspekter beskrivas
eftersom dessa är grunden för en hållbar utveckling - vilket är
ett övergripande mål för samhällsutvecklingen.
För att underlätta läsningen är dokumentet uppdelat i
olika delar. Fakta och underlag är sammanställt i Del 2
Förutsättningar. I Del 1 Planförslag finns strategier för utveckling.
Översiktsplanens konsekvenser redovisas samlat i Del 3
Konsekvenser. Del 4 Synpunkter samråd och granskning redovisar
synpunkter och kommentarer som kommit in under
samråd och granskning samt de revideringar som gjorts i
dokumenten för att beakta dessa synpunkter.
Del 2 Förutsättningar innehåller en tematisk redovisning av de
planeringsunderlag som legat till grund för översiktsplanens
förslag till mark- och vattenanvändning som redovisas i Del
1 Planförslag. Kapitelindelningen i Del 1 och 2 följer i stort
varandra för att underlätta läsningen. Indelningen har gjorts i
nedanstående avsnitt:
• Befolkning, boende och service
•

Arbete och näringsliv

•

Natur, kultur och rekreation

•

Kommunikationer

•

Teknisk försörjning

•

Regionala och mellankommunala frågor

•

Miljö- och riskfaktorer

•

Regleringar: riksintressen

•

Regleringar: natur- och kulturmiljöer

I kapitlen redovisas både förutsättningar och geografiska
anspråk som olika intressen har på mark- och
vattenanvändningen i kommunen.
8
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Översiktsplanens
dokument
Denna översiktsplan ersätter i sin helhet ÖP 2010 från
2011, vilken aktualitetsprövades av kommunfullmäktige
den 28 maj 2018. Delar av innehållet i tidigare
översiktsplan har överförts till denna plan.

Del 1 Planförslag
De långsiktiga strategierna för kommunens utveckling
samlas i detta dokument som är en viktig del av
kommunens översiktsplan. För varje delområde presenteras
en övergripande vision och de strategier som kommunen
har valt för att uppfylla denna. De strategier som redovisas
är oftast exempel på åtgärder eller utredningar som ligger
nära i tiden, och som i första hand ska aktualiseras varje
mandatperiod.

Del 2 Förutsättningar
I denna del sammanställs viktiga planeringsunderlag
och fakta. Här redovisas planeringsförutsättningar som
miljö- och riskfaktorer, kommunikationer, infrastruktur
och regionala frågor men även områden med skydd i
lagstiftningen.

Del 3 Konsekvenser
En bedömning av översiktsplanens förslag till
förändringar i mark- och vattenanvändningen har
gjorts och samlats i denna del. I den analyseras planens
konsekvenser utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska
aspekter.

Del 4 Synpunkter samråd och
granskning
Under samråd och granskning inkom synpunkter på
översiktsplanen. Synpunkterna har sammanställts och
kommenterats i en samrådsredogörelse (efter samråd) och
särskilt utlåtande (efter granskning). Sammanställningarna
redovisar även de revideringar som gjorts i översiktsplanen
till följd av synpunkterna.
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Planprocessen
Processen för en översiktsplan styrs av plan- och
bygglagens tredje kapitel. Innan kommunen antar en
översiktsplan ska förslag till översiktsplan ha genomgått
ett samråd och en granskning. Nedan beskrivs skedena
kortfattat.

Länsstyrelsen bevakar statliga intressen, som till exempel
hälsa, säkerhet och miljökvalitetsnormer, och lämnar i
detta skede ett skriftligt samrådsyttrande.
De synpunkter som kommer in sammanställs och
kommenteras i en så kallad samrådsredogörelse och finns i
Del 4 Synpunkter samråd och granskning..

Inför arbetet med översiktsplanen har en parlamentarisk
sammansatt grupp tagit fram en vision för hur Markaryds
kommun ska se ut och uppfattas år 2030. Till grund för
arbetet ligger de inkomna synpunkter som förts fram av
allmänheten under de medborgardialoger som hölls på
olika platser i kommunen under vintern 2019. Visionen
trädde i kraft vid årsskiftet 2020/2021 efter beslut i
kommunfullmäktige.

Granskning

Samråd

Inkomna synpunkter redovisas i Del 4 Synpunkter samråd
och granskning. Efter granskningsskedet får inga större
ändringar göras, i så fall krävs ytterligare en granskning
innan översiktsplanen kan antas. I detta skede kommer
inga stora ändringar att göras i planen.

När ett förslag till översiktsplan upprättas, ska kommunen
samråda och föra en dialog med kommuninvånarna,
länsstyrelsen, regionplaneorgan, myndigheter och andra
kommuner som berörs av förslaget. Syftet med samrådet
är att ge möjlighet till insyn och påverkan och på det sättet
få fram ett bra beslutsunderlag.
Under samrådet ges det möjlighet att komma med syn
punkter på översiktsplanens innehåll och på hur samhälls
intressen har vägts mot varandra. Under samrådstiden kan
samrådsmöten arrangeras för att informera om översikts
planens innehåll och för att öppna upp för diskussion
kring översiktsplanens visioner. Under samrådsskedet kan
synpunkter lämnas skriftligen.

Utifrån inkomna synpunkter i samrådet justeras
översiktsplanen. Planförslaget ska sedan ställas ut för
granskning under minst två månader. Då finns återigen
möjlighet att lämna sina synpunkter och dessa ska lämnas
skriftligen. Länsstyrelsen lämnar i detta skede ett skriftligt
granskningsyttrande.

Antagande
I antagandeskedet görs endast mindre justeringar utifrån
granskningsskedet. Därefter skickas översiktsplanen
för godkännande till kommunstyrelsen och slutligen till
kommunfullmäktige för antagande. Översiktsplanen
planeras vara redo för antagande av kommunfullmäktige
under sommaren 2022.

Samråd

Granskning

Antagande

sommar
2021

höst/vinter
2021

vår/sommar
2022

Illustration över planprocessen.

Inledning
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Planeringsförutsättningar
I kapitlet klargörs lokala, regionala och nationella
mål och underlag som bedömts vara relevanta
för översiktsplanen. Här beskrivs också Markaryds
kommuns historik samt landskapets och kommunens
utveckling.

Styrdokument, mål och
underlag
En översiktsplan ska visa hur hänsyn tas till relevanta
nationella och regionala mål och underlag av betydelse för
en hållbar utveckling. Förutom plan- och bygglagen och
miljöbalken så styrs arbetet med översiktsplanen av politiskt
förankrade mål, visions- och policydokument samt planer.
Markaryds kommun har integrerat dessa mål och underlag i
arbetet med framtagandet av översiktsplanen.
Plan- och bygglagens portalparagraf påvisar vikten av
helhetssyn och de grundläggande kraven på varför planering
är viktigt:
1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av
mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar
till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet,
främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö
för människorna i dagens samhälle och för kommande
generationer.

Kommunala styrdokument, mål
och underlag
De kommunala underlagen utgör en viktig grund för
arbetet med översiktsplanen. En del underlag är framtagna
nyligen för att utgöra ett underlag till översiktsplanen,
andra underlag utifrån lagkrav. I vissa fall är de kommunala
underlagen tillkomna för att konkretisera nationella och/
eller regionala mål och underlag. Nedan namnges de
kommunala dokument och underlag som bedömts vara
särskilt relevanta för översiktsplanen.
Utvecklingsplan 2030
Vision 2030
Agenda 2030, Markaryds kommuns plan för arbete med
hållbarhetsfrågor 2020
Bostadsförsörjningsprogram 2018
Bredbandsutbyggnad i Markaryds kommun
Digitaliseringsstrategi, 2020
Energi- och klimatplan, 2021-2030
Integrationsstrategi
Kapacitetsutredning VA Markaryd, 2020
Radonplan för Markaryds kommun, 2019

10

Planeringsförutsättningar

Riskutredning farligt gods, 2020
Strategi för arkitektur och byggande, ej antaget

Regionala styrdokument, mål och
underlag
På regional nivå har Länsstyrelsen (LST) och Region
Kronoberg (RK) omsatt nationella mål och underlag till ett
regionalt perspektiv. Nedan namnges de regionala dokument
och underlag som använts vid framtagandet av denna
översiktsplan.
Sammanfattande redogörelse för Kronobergs län 2019-05-14 reviderad
version, LST
Bostadsmarknadsanalys 2020 Kronobergs län, LST
Regionala miljömål i Kronobergs län 2013-2020, LST
Vägen framåt - Åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025, LST
Brukningsvärd jordbruksmark - ett kunskapsunderlag för Kronobergs
län 2020-12-03, LST
Regionalt kulturmiljöprogram, LST
Kulturmiljöstrategi 2016-2020 för Kronobergs län, LST
Regional vattenförsörjningsplan 2012, LST
Regional handlingsplan för klimatanpassning, 2016, LST
Riksintresseutredning Markaryds kommun, 2020-12-31, LST
Kronobergs naturvårdsprogram, LST
Gröna Kronoberg - Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län
2019-2025, RK
Kulturgeografisk analys, 2017, RK
Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2025, RK
Trafikförsörjningsprogram 2016-2025, RK
Integrerad landskapskaraktärsanalys för Kronobergs län, 2019, RK
Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län, RK
Stationssamhället som regional resurs, RK

Nationella styrdokument, mål och
underlag
De nationella och internationella dokument och underlag
som har betydelse för hållbar utveckling kopplad till fysisk
planering är namngivna nedan.
Nationella miljömål
De globala hållbarhetsmålen
Folkhälsopolitiska mål
Transportpolitiska mål
Nationell transportplan 2018-2029
Nationellt mål för jämställdhetspolitiken
Nationellt mål för funktionshinderpolitiken
Nationella friluftsmål
Nationella kulturmiljömål
FN:s barnkonvention
Nationell strategi för en hållbar vindkraft
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
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Historik
Människan var tidigt på plats i Markaryds kommun.
Lämningarna visar på att jägar- och samlarkulturer
verkat i området sedan stenåldern. Lagan,
pappersbruken, järnvägen, myrmarkerna och
läget som gränsbygd har haft stor betydelse för
Markaryds utveckling.

Landskapet formas
Liksom övriga Kronobergs län är hela Markaryds
kommun belägen över högsta kustlinjen (HK) – den nivå
som havet nådde som högst efter den senaste istiden.
Men till skillnad mot övriga Kronobergs län som präglas
av ett flackt landskap är Markaryds kommun kuperat.
Landskapet har här en egen karaktär med en mer
dramatisk topografi och större relativa höjdskillnader
som fortsätter in i Halland. Sprickdalslandskapet, Det
småbrutna skogslandskapet och Myrlandskapet är de tre
landskapstyperna som dominerar i Markaryd – vart och ett
med sin karaktär och uttryck. Dessa finns beskrivna både i
Region Kronobergs “Integrerad landskapskaraktärsanalys
för Kronoberg” från 2020 och i “Riksintresseutredning
Markaryds kommun” från 2021. (Region Kronoberg, 2019c)

Människans intåg
Det finns tidiga lämningar som visar att jägar- och samlar
kulturer funnits i kommunen sedan stenåldern. Den
första bofasta bebyggelsen i kommunen är från 1000- till
1100-talet, vid Lagans dalgång. De första kyrkorna är från
1100- och 1200-talet - Markaryd, Traryd och Hinneryd.
Lagastigen har haft stor betydelse för Markaryd. Det är
den enda omnämnda vägen från Lund till Jönköping, i en
förteckning av vägar från 1400-talet och Lagastigen var
den viktigaste förbindelsen mellan Danmark och Stock
holm under lång tid. I början av 1600-talet kom även den
första svenska postförbindelsen med utlandet via Mark
aryd, Helsingör och till Hamburg. När bilismen ökade
under 1920-1930-talet ökade Lagastigens betydelse igen
för transporter Helsingborg – Ljungby – Jönköping –
Stockholm. Under 1990-talet och tidigt 2000-tal tillkom
motorvägen i sin nuvarande sträckning.
Järnframställningen har varit särskilt viktig i Markaryds
kommun, även i jämförelse med övriga länet. Den fasta
bosättningen uppkommer under äldre medeltid och det
tydliggörs genom ortsnamn som slutar på -ryd och -hult.
Järnframställningen hänger samman med de många myr
marker som är dominerande i landskapet i Markaryd. De
omfattande myrmarkerna har gjort att torvindustrin varit
väletablerad i kommunen från 1800-talets slut och fram
till idag. En torvskola anlades i Markaryd år 1912, ledd
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av den internationellt framgångsrike torvingenjören Aleph
Anrep. Torven hade stor betydelse i det äldre jordbruket
som torvströ, med sin goda uppsugningsförmåga och
därmed användning i ladugårdarna för urin och gödsel. År
1912 flyttade Svenska statens torvskola till Markaryd från
Emmaljunga. Skolan lades ner på 1920-talet och togs över
av en lantmannaskola som drevs där till 1950-talet, vilken
övertogs av Markaryds folkhögskola, även den med en stark
koppling till Markaryds starka skogs- och pappersindustri.
Företaget NIBE etableras under 1900-talets andra hälft
och växer ännu idag. Torvbrytning pågår fortfarande i
kommunen.
Markaryds kommun har även en lång historia som gräns
bygd under konflikterna mellan Danmark och Sverige
under 1400-, 1500- och 1600-talen. Även här var Lagastigen
en viktig härväg för trupperna. Det finns flera spår från
dessa tider i form av skansar (system av bastioner, murar,
jordvallar, vallgravar, byggnader med mera).
Gästgiverier fanns i Markaryd, Kylhult från 1500-talet och
i Traryd från mitten av 1600-talet. Gårdarna fungerade,
förutom som inrättning för resande, som växlingsstationer
för post och föranledde senare även till milstolparnas
tillkomst. I slutet av 1800-talet var Markaryd en viktig
knutpunkt för postförbindelserna genom att fyra viktiga
postvägar möttes i Markaryd – diligenslinjen från Jönköping
mot söder och diligenslinjen mellan Kristianstad och
Halmstad.
Behovet av en förbindelse mellan de medeltida socknar
na Markaryd, Hinneryd och Torpa gav upphov till
ett kyrkligt stråk. Stråket löper uppe på en höjdrygg,
slingrande, med utblickar över det småskaliga, högt
belägna odlingslandskapet. Vattendragen har haft stor
betydelse för bondebefolkningen i skogsbygden och det
finns lämningar efter kvarnplatser i de små vattendragen.
Industrianläggningar är främst lokaliserade till de större
vattendragen Vänneån och Hinnån.
Liksom torvindustrin har pappersbruken haft stor
betydelse för utvecklingen av Markaryds kommun. Dessa
tillkom under slutet av 1800-talet i Strömsnäsbruk och
Timsfors och när järnvägen sedan kom kunde utvecklingen
fortsätta ytterligare. Järnvägsnätet utvecklades i slutet av
1800-talet till Lagans dalgång, vilket minskade resandet
på Lagastigen som tappade sin nationella betydelse.
Med järnvägen kunde råvara och produkter säljas till en
nationell och internationell marknad från det ökande antalet
industrierna – massa-/pappersbruk, trähantering, sågverk,
möbelindustri. Järnvägen, i kombination med den goda
tillgången till vattenkraft, skog och torv, blev den starkaste
orsaken till industriernas och orternas snabba utveckling i
framförallt Markaryd, Strömsnäsbruk, Timsfors och Traryd.
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Flertalet kvarn- och sågplatser samt elkraftverk visar också
på vattenkraftens grundläggande betydelse.
Markaryd blev köping 1916 och år 1921 togs den
första stadsplanen för köpingen fram. I Vivljunga och
Hinneryd har de längre avstånden till järnvägsorterna
kring Lagan skapat behov av egna centrumfunktioner.
Mejeri, missionshus, bykvarn, skolhus och bostadshus
från 1900-talets första hälft präglar dessa småorter. I
Vänneböke och Vivljunga har den starka väckelserörelsen
satt sina avtryck i form av missionshus.
(Länsstyrelsen, 2020c)

När järnvägen anlades mellan Åstorp och Jönköping
samt från Hässleholm till Halmstad, i slutet på 1800-talet,
möttes dessa järnvägar i Markaryd. Industrin växte fram i
Markaryd, baserad på verkstads- och skogsbruksföretag.
Rikspappersskolan placerades i Markaryd (idag KCM,
kunskapscentrum Markaryd). Rikspappersskolan var
till för utbildning inom massa- och pappersindustrin.
Markaryd var nationellt centrum för utbildning inom
torvindustrin samt skogs- och pappersindustrin.
(Länsstyrelsen, 2020c)

Kommunens framväxt

Ortens framväxt hänger samman med järnvägens
tillkomst och utveckling av storskaliga pappersbruk.
Järnvägen Skåne-Småland blev färdig 1894, där stopp
i Strömsnäsbruk ingick. Stationen i Strömsnäsbruk
öppnades 1897 och utgjorde poststation. Etableringen av
järnvägen möjliggjorde både att industri-, bostads- och
centrummiljöerna utvecklades. Grunden för tillkomsten
av massaindustrin var vattenkraften. När bruket var
som störst – på 1960-talet – hade det över 800 anställda
och var då Kronobergs största arbetsgivare. Från
Strömsnäsbruk fanns även ett stickspår till Delary, där det
också fanns ett massabruk. Stationsmiljön är välbevarad.
(Länsstyrelsen, 2020c)

Markaryds kommun bildades vid kommunreformen 1971
av Markaryds och Traryds köpingar. Kommunen ingick
från bildandet till 2005 i Ljungby domsaga och kommunen
ingår sedan 2005 i Växjö domsaga.

Historik kommunens tätorter
Markaryd
Markaryd har vuxit fram som en knutpunkt i vägnätet.
Från Jönköping gick Lagastigen söderut och delades
i Markaryd med en sträckning mot Lund och en mot
Helsingborg. Ortsnamnet Markaryd har hittats i ett
kyrkligt brev från 1342, men orten har troligen funnits
sedan tidigt på 1200-talet. Under många år var Markaryd
en viktig gränsort för Sverige i krigen mellan Danmark
och Sverige under 1400- till 1600-talen. År 1620 anlades
Markaryds första postkontor, redan sex år innan det
svenska postverket grundades. Samtidigt inrättades en
postlinje mellan Stockholm, Markaryd och Hamburg.
Efter freden i Brömsebro 1642 förlorade Markaryd
rollen som postort, men 1862 flyttades postkontoret
i Vittsjö till Markaryd och blev återigen betydelsefull
för postförbindelserna. När Skåne 1658 blev svenskt,
minskade ortens strategiska betydelse.

Strömsnäsbruk

Traryd
Sockencentrumet i Traryd har utvecklats som strategisk
kommunikationsnod vid Lagan. Under 1700- och
1800-talen var gästgiveriverksamheten en av de mest
omfattande i trakten. Det finns en skansanläggning
(befästningsanläggning) som anlades nära kyrkan under
de danska krigen 1657 – 1660. Skans och sockencentrum
på samma plats påvisar intressekonflikterna mellan
Kronan och gränsbygdens folk i 1600-talets krigstider.
Sockencentrats utveckling under 1800-talet visar på
Traryds fortsatta betydelse som kommunikationsnod i
landskapet. Järnvägen Skåne-Småland blev färdig 1894,
där stopp i Traryd ingick. Stationen utgjorde poststation.
Vid Lagan finns Traryds kraftverk som stod klart 1945.
(Länsstyrelsen, 2020c)
Timsfors

Bild på äldre byggnad längs Södra vägen som fungerade som
postkontor 1865-1873. (Bild: Länsstyrelsen i Kronobergs län)

Timsfors har lång kontinuitet som bruksmiljö,
med järnbruk redan i slutet av 1700-talet. Liksom i
Strömnäsbruk möjliggjorde järnvägens tillkomst även
i Timsfors att ett storskaligt pappersbruk etablerades
och utvecklades. Järnvägen Skåne-Småland blev
färdig 1894, där stopp i Timsfors ingick. Stationen
utgjorde poststation. Etableringen möjliggjorde ortens
framväxt och påverkade både industri-, bostadsoch centrummiljöerna. Grunden för tillkomsten av
massaindustrin var vattenkraften. (Länsstyrelsen, 2020c)
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Planberedskap
I Markaryds kommun finns ett 60-tal planlagda
men obebyggda småhusfastigheter. Många av
småhustomterna har funnits under lång tid. Det finns
enstaka lediga industrifastigheter men även en hel
del industrimark som ännu inte är markberedd eller
VA-ansluten.

Planlagda och obebyggda tomter
(kommunägd mark)

Markaryd
18

- nio lediga småhustomter

Planlagda men ännu ej
markberedda eller VA-försörjda
områden (kommunägd mark)
Markaryd
19

Traryd
1

Vid väg 120

2

Traryds stationssamhälle/Hallandsvägen

- en ledig fastighet för bostäder/verksamheter/handel

Torggatan 18-22

- tre lediga småhustomter
4

20

21

22

6

Kv. Holländaren

- två lediga fastigheter för bostäder/handel/kontor
7

Västra Strömgatan 8

- en ledig småhustomt
8

Klint Västregård

Pågående planarbeten
Markaryd
23

Omkring Kronobergsgatans norra del

- fyra lediga småhustomter
10

Söder om Rishultsvägen

- tre lediga småhustomter
11

Söder om Rishultsvägen

- en ledig tomt för allmänt ändamål.
12

Kv. Släggan och Skidan

- två lediga småhustomter.
13

Kylhultsområdet

- en ledig småhustomt
14

Kylhultsområdet

- en ledig industrifastighet.
Timsfors
15

Norra delen av Timsfors

- tre lediga småhustomter
16

Bruksvägen, södra delen

- två lediga småhustomter
17

Timsfors söder och öster om Timsfors skola

- fjorton lediga småhustomter
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DP - Misterhult 3:17 m.fl.

Inom detaljplanen planeras för verksamheter med en
flexibel användning.

- åtta lediga småhustomter
9

Nordväst om kv Orion

Område för 15 småhustomter. Låglänt område som
måste fyllas upp. Området är på 6 ha. Planbeteckning
P 11/4.

Del av Skafta 1:47 och 1:6

- en ledig industrifastighet på 10 hektar, lämpad att
styckas till 2-4 mindre fastigheter

Misterhult 2:35

Industrimark norr om väg 15, väster om E4. Området
är på 5,9 ha. Planbeteckning P06/4.

Strömsnäsbruk
5

Åmot 3:3

Industrimark öster om väg 514, norr om väg 15. Området är på 10 ha. Planbeteckning P13/1

Område vid Blagsparken

- fyra lediga småhustomter

Misterhult 2:18

Industrimark norr om väg 15, öster om E4. Området
är på 42 ha. Planbeteckning P12/2.

- sex lediga småhustomter
3

Getesjön östra

24

Gamla järnvägsvallen

Inom området planeras för utveckling av befintlig
industriverksamhet.
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Kartan visar planberedskapen inom kommunen avseende lediga tomter eller ej fullt utnyttjad planlagd mark. På kartan redovisas även områden
med pågående planläggning.
Planeringsförutsättningar
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Befolkning, boende och service
Befolkning
Markaryds kommun hade år 2020 10 373 invånare. År 1976
hade kommunen 12 009 invånare. Därefter var det en period
med stadigt sjunkande befolkningsmängd tills trenden bröts
år 2014 när befolkningsmängden vände uppåt från 9 477.
Under 2020 hade kommunen en nettoinflyttning på 70
personer - 722 personer flyttade till Markaryds kommun och
652 flyttade ifrån kommunen. Många flyttar till eller från en
annan kommun i länet men något fler flyttar till eller från
övriga delar av landet eller utomlands.
Idag bor omkring 45 procent av kommunens befolkning
i Markaryds tätort. Omkring 27 procent av befolkningen
bor på landsbygden och lika stor andel i tätorterna
Strömsnäsbruk och Traryd.

97
91
85
79
73
67
61
55
49
43
37
31
25
19
13
7
1

Markaryds kommun har en idag förhållandevis jämn fördel
ning (med vissa variationer) mellan olika åldersgrupper. Det
finns dock en viss övervikt på åldersgruppen 55 – 75 åringar.

Figur som redovisar fördelningen av män (blått) och kvinnor (rött) i
Markaryds kommun, fördelat på ålder.

Prognosen för 2021-2030 visar att Markaryds kommun
kommer att öka med 470 invånare till år 2030. Det skulle
innebära en ökning med cirka 47 personer per år, som
motsvarar cirka 0,5 procent. Detta skiljer sig något från
det bostadsförsörjningsprogram som togs fram 2018, där
det anges a tt k ommunen ska planera för en befolknings
utveckling motsvarande 25 invånare per år (=0,2 procent).
(Befolkningsprognos 2021 och Bostadsförsörjningsprogram 2018)

14 000

Markaryds kommun är populärt hos danska, men även tyska
och holländska invånare, vilka sammantaget har en stor andel
av fritidshusägandet i kommunen (63 procent av fritidshusen
ägs av utländska invånare, där danskar utgör 90 procent
utav de utländska ägarna). En del av fritidshusägarna väljer
att flytta till Markaryd. Markaryds kommun har aktivt och
regelbunden dialog och forum med dessa fritidshusägare,
exempelvis genomfördes en separat dialog med just denna
grupp under visionsarbetet 2019.
16

Befolkning, boende och service

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016
2020
2024
2028
2032
2036
2040

Åldersstrukturen kommer att ändra sig något framöver.
Antalet personer i åldersgruppen 0-25 kommer att öka,
25-35 åringar kommer att minska, 35-50 åringar öka, 50-60
åringar minska, 60-70 åringar öka, 70-80 åringar minska och
80-100 åringar kommer att öka. Genomsnittsåldern beräknas
fortsätta vara 44 år (cirka 2-3 år högre än genomsnittet i
Sverige). Antalet barn kommer öka marginellt medan antalet
ungdomar beräknas öka något, liksom antalet vuxna (19-64
år). Dock är åldersgruppen 19-24 år prognostiserad att hålla
sig på en ganska jämn nivå. Antalet äldre 65-79 år beräknas
minska något, medan åldersgruppen 80 år och äldre
beräknas öka. (Befolkningsprognos 2021)

12 000

Figur som visar befolkningsutveckling och prognos i M
 arkaryds 
kommun 1968-2040. Den heldragna linjen visar befolkningsutvecklingen 1968-2020 och den prickade linjen visar en befolkningsprognos
för åren 2021 till 2040 (med en årlig befolkningstillväxt på 0,5 procent).
Antal invånare per ort

(mars 2021)

Markaryd		 4583
Strömsnäsbruk		
2451
Traryd		
762
Timsfors		
660
Råstorp		
78
Hinneryd		
52
Vivljunga		
34
övrig landsbygd
~1750
TOTALT		

10 370

361

Boende

orterna åt. Bostadsbebyggelsen består till största delen av
småhus men här finns även förskola, skola, Folkets hus,
kapell. Det finns ett tjugotal lediga tomter i Timsfors.

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande
kvaliteter som påverkar såväl tillväxten som välfärden i
kommunen.

Strömsnäsbruk
Strömsnäsbruk ligger cirka 1,5 mil norr om Markaryd, längs
med väg E4. En majoritet av invånarna bor i småhus (65
procent) och det finns en del flerbostadshus. Det finns ett
tjugotal lediga tomter för bostäder i Strömsnäsbruk.

Utbud och efterfrågan
I kommunen fanns år 2019 enligt Statistiska centralbyrån
5021 bostäder. 66 procent var småhus, 28 procent
flerbostadshus och övriga 5 procent special- eller övrig
bostad (exempelvis studentbostad eller någon form av
boende för äldre). 35 procent av bostäderna var hyresrätter
och knappt 4 procent bostadsrätter. Resterande 61
procent var äganderätter. I kommunen har det mellan år
2010 och 2019 byggts 79 småhus och 60 nya lägenheter i
flerbostadshus. Flerbostadshusen har framförallt byggts
från 2018 och framåt. (Statistiska centralbyrån, 2021)

Traryd
Traryd ligger strax norr om Strömsnäsbruk, intill väg E4.
Bostadsbebyggelsen består främst av småhus, med inslag av
flerfamiljshus framförallt i de centrala delarna. Det finns ett
tiotal lediga tomter för bostäder i Traryd.

Råstorp

Totalt finns det 66 lediga tomter för bostäder i kommunen.

Råstorp är en liten ort sex kilometer nordväst om Markaryd
vid väg 15. Här finns ett mindre antal småhus.

Markaryd

Hinneryd

Markaryd är kommunens centralort. Järnvägsstationen
ligger centralt i orten. Bostadsbebyggelsen består till största
del av småhusbebyggelse. Längs med Drottninggatan som
löper genom hela Markaryd från norr till söder finns några
flerbostadshus i 2-4 våningar. Längs med Drottninggatan
finns också en del handel och service. Det finns ett tiotal
lediga tomter för bostäder i Markaryd.

Hinneryd är liksom Råstorp en liten ort cirka 1,8 mil norr
om Markaryd. Bostadsbebyggelsen består främst av småhus
och gårdar.

Vivljunga
Vivljunga är liksom Råstorp och Hinneryd en liten ort cirka
1,8 mil nordväst om Markaryd. Här finns ett mindre antal
småhus och gårdar.

Timsfors
Timsfors ligger norr om Markaryd, där väg 15 skiljer

Antal nyproducerade bostäder under perioden 1990-2019
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Sammanhållen bebyggelse

Förskolor

I plan- och bygglagen (PBL) anges att sammanhållen
bebyggelse omfattar minst tre byggnader, på minst två
tomter och som gränsar till varandra eller skiljs åt endast
av en väg, gata eller parkmark. Områden som utgör
sammanhållen bebyggelse omfattas av bygglovsplikt, precis
som den bygglovplikt som finns inom detaljplanelagda
områden.

Det finns åtta förskolor i Markaryds kommun. I Markaryd
och Strömsnäsbruk finns tre förskolor, i Timsfors och
Traryd en förskola per ort. I Markaryd och Timsfors finns
även dagbarnvårdare.

Bebyggelse på landsbygden

Gymnasium

Förutom ovan nämnda orter och byar, finns även ett antal
mindre byar och sammanhållen bebyggelse i kommunen.

I Markaryds kommun finns en gymnasieskola,
Kunskapscentrum Markaryd, KCM. Här finns åtta olika
program att välja mellan.

Service

Vuxenutbildning

Kommun eller stat har huvudansvar för offentlig service,
exempelvis barnomsorg, utbildning, äldreomsorg,
omsorg funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.
Kommunen bedriver även kultur- och fritidsverksamhet.
Den kommersiella servicen består framför allt av handel.

Utbildning
Skolor och fritidshem
I Markaryds kommun finns fyra kommunala grundskolor,
inklusive förskoleklass och fritidshem. En av skolorna har
integrerad grundsärskola.
F-6
Markaryds skola, Strömsnässkolan, Timsfors
skola och Traryds skola
7-9
Markaryds skola och Strömsnässkolan
Det finns för närvarande (2021) ingen fristående skola i
Markaryds kommun.

Bild på lekande och klättrande barn.
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Det finns öppna förskolor i Markaryd och Strömsnäsbruk,
vilka är kompletterande förskoleverksamhet för barn 0-6 år
i föräldrars sällskap.

Det finns tre skolformer för vuxenutbildning, kommunal
vuxenutbildning, särskild vuxenutbildning och utbildning i
svenska för invandrare (SFI). Samtliga tre skolformer finns
i Markaryd. Utöver det finns yrkeshögskoleutbildning (kyloch värmepumpstekniker) och uppdragsutbildningar.
Högre utbildning
I kommunen finns ingen högskola. Närmaste högskolor
och universitet finns i Halmstad, Helsingborg och Växjö.
I Ljungby finns Campus Ljungby med både akademiska
utbildningar och yrkeshögskola inom ett flertal områden.
I Hässleholm finns eftergymnasiala yrkesutbildningar och
lärlingsutbildningar inom olika områden.
Folkhögskola
Markaryds folkhögskola finns i Markaryd och Bjärnum,
med olika kurser och utbildningar.

363

Vård och omsorg
Primärvård
I Markaryds kommun finns primärvård via de tre vård
centralerna - två i Markaryd (Gränsbygdskliniken Vård
AB och Vårdcentralen Markaryd) och en i Strömsnäsbruk
(Strömsnäsbruk Vårdcentral).
Omsorg om personer med funktionshinder
I Markaryds kommun finns fem gruppbostäder, tre i
Markaryd samt två i Strömsnäsbruk. I Markaryd finns
även ett serviceboende.
Äldreomsorg
I Markaryds kommun finns olika möjligheter inom äldre
omsorgen - särskilda boenden, korttidsboende, hemtjänst
i ordinärt boende, trygghetsboende, servicelägenhet,
matdistribution, sociala träffpunkter och väntjänst.
Det finns fyra särskilda boenden, två i Markaryd (Sjö
gården och Utsikten) och två i Strömsnäsbruk (Ekliden
och Fyrklövern). På ett boende i Strömsnäsbruk,
Ekliden, finns korttidsboende. Sociala träffpunkter finns
i Strömsnäsbruk och Markaryd. På Fyrklövern i Ströms
näsbruk finns dagverksamhet för de med demenssjukdom.

Kommersiell service och handel

Bild på en äldre dam som får hjälp av vårdpersonal.

Kulturverksamhet
Bibliotek

I Markaryd finns tre dagligvarubutiker, centrumhandel,
restauranger, pizzerior med mera. Det mesta ligger
koncentrerat längs eller i närheten av Drottninggatan. Vid
trafikplats Markaryd södra finns Rasta.

I Markaryds kommun finns bibliotek i fyra av kommunens
orter - Markaryd, Strömsnäsbruk, Traryd och Hinneryd. I
två av biblioteken (Markaryd och Strömsnäsbruk) används
tjänsten ”Meröppet” vilket innebär självbetjäning som
komplement till vanlig öppettid med personal. Hinneryd
är utlämningsställe med självbetjäning.

Strömsnäsbruk

Musikhuset

Markaryd

I Strömsnäsbruk finns en dagligvarubutik, pizzerior,
frisörer, second hand och lite andra mindre butiker.
Traryd

I Markaryd finns Musikhuset som innehåller musikskola
och har plats för konserter.

I Råstorp finns ett köpcentrum med sällanköpsvaror.

Kulturhus
Centralt i Markaryd finns kulturhuset med teater, biograf,
konsthall, bibliotek, idrotts- och vävskedsmuseum samt
lokaler i olika storlekar.

Övriga orter

Kyrkor

I Traryd finns en dagligvarubutik.
Råstorp

I de övriga orterna i kommunen är den kommersiella
servicen begränsad.

I Markaryds kommun finns kyrkor i flera orter. Markaryd,
Traryd, Strömsnäsbruk, Hinneryd. Kapell finns i Timsfors,
Markaryd

Befolkning, boende och service
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Fritidsverksamhet
Badhus
I Markaryd finns ett badhus, Hannabadet.
Badplatser och friluftsbad
I Markaryds kommun finns sex kommunala badplatser Getesjön, Hannabadssjön, Hinnerydssjön, Klintbadet, Loka
sjön och Tovhultsbadet. I Strömsnäsbruk finns ett friluftsbad
- Strömsnäsbadet.
Föreningsverksamhet

olika längd. I flera av orterna finns mer än en promenad-/
vandringsled och i Markaryd och Strömsnäsbruk finns
Hälsans stig. Pilgrimsleden Nydalaleden går genom
kommunen. Det finns två elljusspår, ett i Markaryd och ett i
Strömsnäsbruk, som drivs av föreningar.
Ridanläggning
Det finns två ridanläggningar i kommunen, en i Markaryd
(Hylte) och en i Strömsnäsbruk (Tjushult).
Kanot

Det finns 96 registrerade föreningar i Markaryds kommun
(mars 2021).

Det finns möjlighet att paddla kanot längs Lagaleden.
Längs med leden finns både kanotuthyrning och
lägerplatser.

Sport- och idrottsanläggningar

Fiske

Det finns flera anläggningar för sport och idrott. Sport
hallar finns i Markaryd (två stycken, Hunehallen och Spar
bankshallen) samt Strömsnäsbruk (Ball Hall). Gymnastiksalar
finns i Markaryd (två stycken, Haga, KCM), Timsfors, Traryd
och Strömsnäsbruk.
Idrottsplatser finns i Markaryd (Skärsjövallen och Sparbanks
parken), Hinneryd, Råstorp, Traryd, Strömsnäsbruk och
Timsfors.
Utegym finns i Markaryd, Hinneryd, Strömsnäsbruk och
Traryd.
I Markaryd finns två padelhallar, tennisbanor, bangolf och en
bowlinghall.
Koloniområde
I Markaryd finns ett koloniområde, med femton odlings
lotter. En koloniförening sköter området.
Motionsslingor
Naturen är nära och tillgänglig i samtliga av kommunens orter
och det finns markerade promenad- och vandringsleder i

Bild på fisk i solnedgång. Det är alltid nära till fiske i Markaryd.
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Det finns sju fiskevårdsområden - Exen, Hammarsjön,
Lagan/Hamneda/Traryd, Markaryd, Tannsjö/Hultasjön,
Torpa socken, Vänneån.
Skytte
Det finns fyra skjutbanor i kommunen - Tormansbygd,
Hinneryd, Bråthult och Tjushult.
Vattensport
I Hammarsjön (Lagan) i Strömsnäsbruk finns möjlighet
till vattenskidåkning.
Golf
Nordost om Traryd finns ett planlagt men ej utbyggt
område för golf.
Motorsport
Det finns en motorsportbana, Strömsnäsbanan
(motocross).
Uthyrning fritidsprylar
På fritidsgården Overground i Markaryd och på
fritidsgården Hålan i Strömsnäsbruk finns möjlighet att
låna sportartiklar gratis till fritidsaktiviteter.
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Arbete och näringsliv
Näringslivsstruktur
Näringslivets förutsättningar är viktiga för kommunen. Varje
år rankar organisationen Svenskt Näringsliv landets kommuner
efter hur gynnsamt företagsklimatet anses vara i kommunen.
Undersökningen baseras delvis på enkätsvar från företag
i landet och delvis på statistik från bland andra Statistiska
centralbyrån (SCB). Markaryds kommun kom på plats 16 av
Sveriges 290 kommuner i 2020 års undersökning. Kommunen
har ofta placerat sig högt på listan och även haft topplacering
vid två tillfällen, 2015 och 2016.
I Markaryds kommun finns några tongivande företag med
många anställda men även många småföretag av betydelse
för arbetsmarknaden i stort. Markaryds kommun är största
offentliga arbetsgivare i kommunen med 848 anställda (885,66
årsarbetare) (Markaryds kommun, 2021b). På den privata sidan
är NIBE störst med 925 anställda.
(Ekonomifakta, 2021)
Småföretagen utgör en stor majoritet av företagandet i komm
unen. Här finns över 300 företag med minst en anställd.
Nio av tio företag i kommunen är så kallade mikroföretag
med färre än 10 anställda och 95,5 procent har färre än 50
anställda. (Företagarna, 2018)
Näringslivsstrukturen har under de senaste decennierna

karaktäriserats av att tillverkningsindustrin utgjort den klart
dominerande näringsgrenen. Det går att se att fördelningen av
arbetstillfällen efter näringsgren skiljer sig åt mellan Markaryds
kommun och Sverige i stort. Av grafen nedan kan utläsas att
Markaryds kommun har en jämförelsevis stor andel arbets
platser inom tillverkning och utvinning (43 procent). Vård,
omsorg och sociala tjänster har en andel kring 12 procent och
handel täcker in 10 procent. (Statistiska centralbyrån, 2016)
Andra stora kategorier är utbildning och byggverksamhet på
knappt 8 procent vardera. Övriga branscher är förhållande
vis små, såsom transport och magasinering (4,6 procent) och
jordbruk, skogsbruk och fiske (3,2 procent). (Kolada, 2021)

Arbetskraft och pendling
Omkring 77 procent av kommunens befolkning mellan
20-64 år förvärvsarbetar. Andelen är något lägre än Sverige i
genomsnitt. En stor andel av dessa arbetar inom det privata
näringslivet (4 300). Inom kommunal, regional eller statlig
förvaltning arbetar knappt 1 200 personer och omkring
100 personer inom övriga organisationer och offentliga
institutioner. (Företagsklimat, 2019)
Markaryd ingår i en gemensam arbetsmarknadsregion och en
så kallad funktionell analysregion (FA-region) med Ljungby
kommun. Indelningen baseras i grunden på arbetspendling
över kommungräns. (Region Kronoberg, 2019e)

Figuren visar fördelningen av arbetstillfällen efter näringsgren. I grafen jämförs fördelningen av arbetstillfällen i Markaryds kommun (orange
färgade staplar) med ett genomsnitt i Sverige (grå staplar). (SCB, 2016)
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Omkring 2130 personer pendlar dagligen till sina arbeten i
kommunen. Motsvarande pendling ut från kommunen är
omkring 1120 personer. Kommunen har en nettoinpendling
på cirka 1000 personer. (Statistiska centralbyrån, 2019)

Tillverkningsindustri
Inom kategorin tillverkningsindustri och förädlingsindustri
ingår verksamheter som omvandlar råvaror till produkter.
Dit hör bland annat verkstadsindustri och processindustri.
I kommunen finns ett 30-tal företag registrerade inom trä-,
metall- och övrig maskinindustri.

Bygg och anläggning
Inom kategorin inryms en bredd av verksamheter inom
byggande, konstruktion och markarbeten. I kommunen
finns ett femtiotal registrerade företag inom kategorierna
byggentreprenörer och specialiserade bygg- och
anläggningsentreprenörer.

Handel och kommersiell service
Handelsföretag utgörs av verksamheter där man utbyter
varor, tjänster och kapital utan att dessa bearbetas (till
skillnad från tillverkningsföretag). I kommunen finns
cirka 70 registrerade handelsföretag, inom detaljhandel,
partihandel och handel med motorfordon. Här finns även
omkring 100 företag inom övrig servicesektor såsom
transport, restaurang, fastighetsförvaltning, juridik med
flera.

Offentlig service
I offentlig service ingår barnomsorg, utbildning, bibliotek,
fritid, äldreomsorg, omsorg funktionshinder samt individoch familjeomsorg. Den offentliga sektorn är mindre i
Markaryds kommun i jämförelse med genomsnittet i riket.

Turism och besöksnäring
I kommunen finns inga stora turistanläggningar utan det
är istället de många små projekten som bildar underlaget
för besöken i kommunen. Markaryd med omnejd erbjuder
gott om friluftsaktiviteter. Vackra vandringsleder går genom
fantastisk naturskog med ett rikt växt-, djur- och fågelliv.
Många vackra sjöar inbjuder till bad, avkoppling och
paddling. Kommunens vattendrag attraherar ett stort antal
fiske- och kanotintresserade.
Närheten till Danmark skapar ett stort intresse för
att hyra eller förvärva fritidshus inom kommunen.
Antalet fastigheter som ägs av utländska medborgare
uppgår till över 600, eller 60 procent, av det samlade
fritidshusbeståndet inom kommunen.
Företagen som är verksamma i besöksnäringen är grunden
till turismens intäkter, men turismen ger även betydande

underlag för handeln i kommunen. En tidigare genomförd
turistekonomisk utredning visar att besöksnäringen skapar
drygt 100 arbetstillfällen.

Areella näringar
Areella näringar är ett samlingsbegrepp för näringar som
använder biologiska och naturgeografiska resurser på land
och i vatten. Hit räknas framförallt jordbruk, skogsbruk, och
fiskerinäringen.
Skogsbruk
I Markaryds kommun utgör skogar cirka 80 procent av
kommunens yta. I kommunen finns elva registrerade skogs
bruksföretag (2019) men långt fler skogsägare. Skogsråvaran
förädlas primärt utanför kommunens gränser där den blir till
byggmaterial och papper.
Jordbruk
I Markaryds kommun utgör jordbruksmarken knappt
fyra procent av kommunens totala areal. I denna skogs
dominerade kommun har jordbruksnäringen alltid varit
begränsad. Enligt kommunens näringslivsregister finns i
dagsläget inga inregistrerade jordbruk i Markaryds kommun.
Fiskerinäring
I Strömsnäsbruk finns ett företag som specialiserat sig på
odling av sibirisk stör för framställandet av svart kaviar.
Odlingen av fisk sker i bassänger på land.
Näringslivet kopplat till fiske är i övrigt framförallt
kopplat till fritidsfisket i kommunens sjöar och vattendrag.
Fritidsfisket utgör en del av besöksnäringen i kommunen.
Sju fiskevårdsområden är bildade vilket ger mycket goda
förutsättningar för ett utvecklat sportfiske.

Täktverksamhet
I kommunen finns berg-, grus-, morän- och torvtäkter med
tillstånd enligt miljöbalken. Det finns även ett antal mindre
täkter, avsedda för så kallat husbehov. Näringslivet kopplat
till dessa täkter är begränsad i kommunen.

Planlagda handels- och
verksamhetsområden
Markaryds kommun har ett bra geografiskt läge längs
med väg E4 och Markarydsbanan. I kombination med
kommunens företagsklimat kommer det kontinuerligt
förfrågningar och behov av att utveckla ytterligare verksam
hetsmark. I kommunens tätorter finns planlagda handelsoch verksamhetsområden som i olika utsträckning redan är
fullutvecklade. Det finns några tillgängliga industritomter
i södra kommundelen vid Misterhult, öster om väg E4.
I den norra kommundelen finns industritomter vid
Hinnerydsvägen och Brånavägen.
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Markaryds gröna struktur
En väldefinierad och sammanhängande grönstruk
tur är viktig både för den biologiska mångfalden
och för människans livskvalitet. Grönstrukturen
påverkar i hög grad hur invånare och besökare
upplever Markaryds kommun. Enligt en enkät som
gjordes under 2019 svarade många av kommunens
invånare att naturen är det bästa med att bo i
Markaryds kommun. (2030 - Tillsammans mot framtiden)

Grön infrastruktur
Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till
fungerande livsmiljöer för växter och djur samt för
människors välbefinnande. Den kan beskrivas som ett
sammanhängande nätverk av ”naturliga” ytor i varierande
skala, funktion och karaktär. Dessa naturytor kan ha ett
biologiskt, ekologiskt, kulturellt, ekonomiskt, rekreativt
eller socialt värde, oberoende av vem som förvaltar
marken.
Inom begreppet grönstruktur ryms allt från trädgårdar,
parker, koloniområden, kyrkogårdar, grönområden,
stränder, skog, naturmark, landsbygd och dess inbördes
samband. Jordbruksmark ingår nödvändigtvis inte i
begreppet grönstruktur men blir ändå viktig att ta hänsyn
till i sammanhanget då åkermark ofta ansluter till övriga
gröna element i landskapet.
Grönstrukturens kvaliteter och funktioner har en
inbyggd sårbarhet då den lätt kan skadas i samband
med exploatering och byggandet av infrastruktur.
Även ett intensivt jord- och skogsbruk med ett allt mer
homogeniserat landskap som följd, kan medföra att
landskapets särdrag och karaktär förloras.
Klimatförändringar är en annan viktig faktor att beakta,
för att förebygga oönskade effekter på grönstrukturen.
Likaså kan grönstrukturen användas för att mildra de
konsekvenser klimatförändringarna kan komma att få.
För att kunna utveckla grönstrukturen är det en
förutsättning att kommunen samverkar med markägare
och boende på landsbygden. Om samverkan också
kopplas till resurser kan en god grund för en utveckling av
grönstrukturen skapas. På samma sätt är det viktigt med
samverkan över kommungränserna.
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E4:an som sträcker sig tvärs genom kommunen samt
väg 15 och väg 117 tillsammans med Markarydsbanan
är de stora barriärerna i kommunen som kan hindra och
försvåra för framförallt större djur att förflytta sig fritt i
naturen.

Grönområden i tätorter
Grönområdena i tätorterna hänger samman, och bildar en
helhet oberoende av vem som äger eller förvaltar marken.
Grönstrukturen bidrar exempelvis till ett gott närklimat,
en bättre luftmiljö och för att rena dagvatten.
Olika typer av och storlekar på grönområden fyller
olika behov. Därför behövs olika grönområden som
kompletterar varandra för att maximera sina potentiella
sociala- och ekologiska värden. Tätare bebyggelse ökar
behoven av parker och grönområden.
När det gäller grönområden i kommunens tätorter finns
god tillgång till parker och naturmiljöer. I samtliga orter
finns minst en vandringsled. Naturen ligger nära och är
lättillgänglig. Utöver det finns gröna miljöer i form av
privata trädgårdar och grönytor mellan husen.
Parker, trädgårdar och alléer är också en del av
bebyggelsens kulturarv. De ger möjligheter till upplevelser,
avkoppling och olika aktiviteter då de fungerar som
informella mötesplatser, arena för konserter, teater,
utställningar eller manifestationer.
Närheten till grönområden är viktig - forskning visar
att de som bor inom 300 meter från en park vistas mer
ute. Likaså visar studier att besökare är mer benägna att
ägna sig åt fysisk aktivitet om grönområdet är stort och
innehåller flera funktioner, exempelvis träningsmöjligheter,
picknickmöjligheter med mera. Särskilt barn och äldre
gynnas av att grönytorna ligger nära.
Kyrkogårdarna fyller en viktig funktion som grönstruktur
och för stillhet. Kyrkogårdarna i Markaryd, Traryd och
Hinneryd har tillsammans en yta på drygt sexton hektar.
Sammanhängande korridorer av grönska underlättar för
arter att sprida och röra sig mellan större grönområden.
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Markaryds blå struktur
Markaryds kommun präglas i hög grad av sina blå miljöer
som sjöar, vattendrag och våtmarker. Vattenmiljöerna är
viktiga, både ur biologisk synvinkel och som rekreations
områden. De bidrar dessutom till att länka samman olika
värdefulla gröna delområden inom kommunen.
Biologiskt fungerar de blå stråken och vattenmiljöerna
som spridningskorridorer för flora och fauna. Socialt
utgör de ett mål i landskapet för människor. De blå
stråken ger tillgång till kvalitativa områden för ett rörligt
friluftsliv i kommunen.

Sjöar och vattendrag
Inom kommunen finns cirka 50 mil strand, där det
dominerande vattenområdet utgörs av Lagan samt dess
dämmen. Tongivande sjöar i landskapet utgörs av:
•

Sjöarna kring Markaryd (Lokasjön, Getesjön och
Byasjön)

•

Hannabadsjön (söder om Markaryd)

•

Köphultasjön

•

Kraxasjön

Det finns även flera mindre sjöar och gölar som är
populära fiskevatten.
I kommunen finns även flera större vattendrag vilka hyser
stora natur- och kulturvärden:
•

Lagan (sträcker sig genom kommunen och passerar
Traryd, Strömsnäsbruk, Timsfors och Råstorp)

•

Vänneån (å i kommunens västra del.)

•

Lillån (biflöde från Lagan ner till sjöarna runt
Markaryd)

Lagan både är och har varit en viktig tillgång för komm
unen. Längs ån finns flera vattenkraftverk och industrier.
Lagan är också ett viktigt besöksmål, både för fiskare
och kanotister. Gränszonerna mellan själva vattendrag
en och omgivande landskap kan tänkas vara mer tåliga
ur exploateringssynpunkt än själva ådalarna i sig. Vatten
systemen inom kommunen har höga natur-, rekreationsoch landskapsbildsmässiga värden. De är ofta känsliga
för en alltför hög exploateringsgrad ur natursynvinkel.
Intressen som styr inom naturtypen är riksintresse, Natura
2000 och strandskydd.

Våtmarker
Kommunens yta består till cirka 17 procent av våtmarker
vilket är mycket för att vara i södra Sverige. Den flacka
topografin gör att nederbörden avrinner långsamt och
våtmarker kan därför lätt uppstå. De flesta myrarna utgörs
av fattigkärr och välvda mossar. (Länsstyrelsen, 2005)
De norra delarna av kommunen är vattenrikt och har stora
våtmarksområden med öppna myrar och sumpskogar.
Tidigare var stora delar av området täckt med ljunghedar
och under sent 1800-tal planterades barrskogen.
Den ekologiska betydelsen av våtmarker är stor. Floran
och faunan i en våtmark är anpassade till de speciella
fuktiga förhållanden som råder permanent eller säsongs
vis. (Region Kronoberg, 2019c)
I kommunen finns några aktiva torvtäkter. Torvtäkter har
negativ påverkan på växt- och djurliv, på vattenkemin och
på landskapsbilden. Dessutom påskyndas avrinningen vid
hög nederbörd. (Länsstyrelsen, 2005)
I Kronobergs län har nära 30 procent av arealen torvmark
och våt fastmark dikats någon gång. Våtmarkstyper med
hög produktionsförmåga för skog, till exempel sump
skogar med översilande grundvatten, är påverkade av
dikning i högre grad än magrare typer, som sumpskogar
på torvmark. Utdikning av våtmarker och sumpskogar
som leder till sjunkande vattennivåer minskar variationen
i landskapet och den biologiska mångfalden. (Länsstyrelsen,
2005)

Grundvatten

När det gäller den blå strukturen är det också viktigt att
ta hänsyn till grundvattnet. Det ytliga grundvattnet går i
dagen i källsprång och våtmarker, och formar landskapet
och floran ”underifrån”.

Som helhet erbjuder vattensystemen inom hela kommun
en tilltalande vyer, perspektiv och överraskningsmoment i
landskapsbilden.
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Bild på Getesjön, Markaryd. Markaryds kommun är en både skog- och sjörik kommun. (Bild: Robert Melkersson)
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Landskapet
Enligt den naturgeografiska indelningen i Norden ingår
hela Markaryds kommun i det Sydsvenska höglandets
och smålandsterrängens västsida. Gnejser och små inslag
av basiska bergarter bygger upp området och de bildar
en jämn slätt med enstaka restberg. Det finns rikligt med
isälvsbildningar och den vanligaste jordarten är morän.
Kalt berg är mycket ovanligt. Nederbörden är över 800
mm/år vilket bidrar till de många grunda sjöarna och
myrarna. Karaktäristiska drag i vegetationen är rikedomen
på gräs och halvgräs. (Länsstyrelsen, 2005)
Kommunen ligger över högsta kustlinjen vilket innebär att
jordarna till övervägande del består av osorterad morän.
Karaktäristiskt för kommunen är de många myrmarkerna.
(Region Kronoberg, 2019c)
Landskapet i Markaryds kommun kan delas in i tre huvud
kategorier; sprickdalslandskap, småbrutet skogslandskap och
myrlandskap. (Se karta på sida 28).

Landskapstyper
I riksintresseutredningen för Markaryds kommun delas
landskapet in i tre olika typer - spricklandskapet, det små
brutna skogslandskapet och myrlandskapet.
Sprickdalslandskapets karaktärsdrag
Sprickdalslandskapet utgörs av ett funktionsblandat
landskapsavsnitt med både skogsmarker och odlings
marker som industriområden, tätortsområden och
infrastrukturlandskap. Blandningen av verksamheter beror
till stor del på Lagans betydelsefulla roll som utgångspunkt

för kommunikationer. Från Lagastigen under tidig medel
tid, via järnvägsnätets etablering kring sekelskiftet 1900 till
Riksettan och E4.
På en framträdande plats i Lagans dalgång ligger Marka
ryds sockenkyrka. Kyrkomiljön framträder i landskapet
som knutpunkt för kommunikationer snarare än som en
agrar miljö. (Länsstyrelsen, 2020c)
Uttryck som hör till sprickdalslandskapet

•

Lägre landskapsparti/dalgång där Lagan och flera
större sjöar breder ut sig.

•

Förhistoriska gravlämningar som visar på enstaka
bebyggelse under neolitikum och bronsålder (Skafta
och Lokasjön).

•

Gravfält från järnålder vid Lokasjön söder om
Markaryd.

•

Bebyggelselägen i randen av skogspartier med
åkermarkerna förlagda i ådalens sluttningar.

•

Lagastigen, järnvägsnätet och ortsbildningarna

(Länsstyrelsen, 2020c)
Det småbrutna skogslandskapets
karaktärsdrag
Det småbrutna och småkuperade skogslandskapet defi
nieras av höglänta moränhöjder och moränåsar ovan
de djupa sprickdalarna. De högsta delarna av terrängen
uppgår till drygt 180 meter över havet. Kontrasterna är
stora till dalgångarna kring de mindre åarna Vänneån
och Hinnån samt till de lågt liggande myrarna som bryter
igenom skogslandskapet.

Bild på Tormansbygd - i sprickdalslandskapets gränsland. (Bild: Länsstyrelsen i Kronobergs län)
Natur, kultur och rekreation
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Landskapstypen rymmer en begränsad odlingsbygd med
enstaka byar, ensamgårdar och dubbelgårdar som öppnar
upp det annars slutna skogslandskapet och skapar dess
småbrutenhet. På gårdarnas historiska inägor bedrivs
vallodling eller bete av hästar, får och kor medan omgivande
utmarker är stadda under igenväxning. Odling av spannmål
är ovanligt i landskapet. (Länsstyrelsen, 2020c)
Uttryck som hör till det småbrutna och småkuperade
skogslandskapet

•

Högre beläget, småskaligt odlingslandskap med
omgivande tät skog.

•

Uppstickande moränhöjder där åkermarken
är väl samlad som öar i det annars skogs- och
myrdominerade landskapet.

•

Öppna ytor i det småbrutna odlingslandskapet
stämmer ofta överens med de historiska inägornas
utbredning.

•

Små gårdsgrupper, oftast ensamgårdar eller två gårdar
bredvid varandra.

•

Sjöar och vattendrag som öppnar upp landskapet.

•

Lågtekniska järnframställningsplatser utgör de äldsta
lämningarna.

•

Indikerar att fast bebyggelse huvudsakligen tillkommit
under medeltid.

•

Ett skogligt kyrkostråk löper uppe på en höjdrygg och
passerar sockencentrat i Hinneryd.

•

Bykvarnar i Vivljunga, Hinneryd och Vänneböke
(raserad).

(Länsstyrelsen, 2020c)
Myrlandskapets karaktärsdrag
Myrmarkerna bildar tillsammans den landskapstyp som här
kallas Myrlandskap. Myrlandskapen förekommer tämligen
frekvent i kommunen. Myr är samlingsterm för blötmarker
av vitt skilda ursprung, där huvudtyperna är kärr och mosse.
Myrar har utvecklats i olika riktningar sedan sjöar börjat
växa igen, mycket beroende på topografin. På grund av
torvtillväxten har området blivit allt fattigare på växtnäring
och ibland helt skurits av från fastmarkens grundvatten så att
det enda vattentillskottet sker i form av regn och snö. Sådana
myrar kallas mossar.
I kommunen finns idag några utbredda öppna torvtäkter som
berättar om en betydande verksamhet än idag.
(Länsstyrelsen, 2020c)

Karta med landskapstyper inom Markaryds kommun. (Karta hämtad ur: Länsstyrelsen, 2020c)
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Naturvårdsverket har tillsammans med Länsstyrelsen,
år 2007, fastställt en så kallad myrskyddsplan. Här har
gjorts ett urval av myrområden som bör prioriteras för
skyddsåtgärder. Planen syftar till att ge landets mest
värdefulla myrar ett långsiktigt skydd. Genomförandet av
myrskyddsplanen hänger samman med miljökvalitetsmålet
Myllrande våtmarker och är en indikator för målet. Myren
i nordvästra delen av kommunen, Rönnömosskomplexet,
sammanfaller med riksintresseområde naturvård,
Natura 2000-området och naturreservat. Myren väster
om Strömsnäsbruk, Porssjömyren, sammanfaller med
riksintresse naturvård. (Naturvårdsverket, 2007)
Uttryck som hör till myrlandskapet

framförhållning skapas. Planen är inte bindande men är tänkt
att underlätta och styra arbetet.
I Markaryds kommun pekas följande områden ut (se karta på
nästa sida):
•

Lindhult/Bergshult - Ädellövskog (nyckelbiotop)

•

Porssjömyren - Myr. Porssjömyren utgörs av en
koncentrisk mosse, sluttande mossar och en svagt
välvd mosse som avgränsas av kärrstråk och bäckar. I
mossarnas höljor växer vitag, kallgräs och flytvitmossa.
Orörd tallskog finns i myren och är noterade som
nyckelbiotoper.

•

Myr norr om Boalt (huvuddel i Skåne län) - Myr

•

Öppna myrmarker som bryter upp det slutna skogs
landskapet.

•

Grönö - Ädellövsskog (nyckelbiotop)

•

Myrmarkerna har varit bestämmande för hur väg
dragningar har hamnat i landskapet samt har fungerat
som barriärer mellan bygder.

•

Knaplet - Ädellövsskog (nyckelbiotop)

•

•

Den i kommunen utspridda agrara bebyggelsestruk
turen med närhet till intilliggande myrmarker. Ett
samband som avspeglar myrmarkernas betydelse
för tillgången till järn vilket varit grundläggande för
bebyggelsens etablering under medeltiden.

Hannabad. Hannabadssjöns omgivningar domineras
av isälvsavlagringar med variationsrika former. Sjön
har övervägande sandiga stränder med notblomster,
strandpryl och braxengräs. Väster och sydväst om
Hannabadssjön bildar Hannabadsåsen stora, delvis
parallella ryggar och kullar. Hannabadsåsen är en för
länet ovanligt hög och välbevarad rullstensås bevuxen
med äldre bok- och blandskog.

•

Bebyggelsens samband med myrmarker avspeglar också
den omfattande torvbrytningen i landskapet under
1900-talet.

(Länsstyrelsen, 2018)

Öppna torvtäkter i skogslandskapet visar fortsatt på en
pågående torvbrytning än idag.

Ett naturvärdesobjekt avser ett skogsområde med på
tagliga naturvärden, utan att objektet når upp till kvali
teten nyckelbiotop. Ofta kan de beskrivas som ”framtida
nyckelbiotoper” eller biotoper som befinner sig i ett vänteläge
för att inom ett antal år utvecklas till nyckelbiotoper.

•

(Länsstyrelsen, 2020c)

Naturvärden i landskapet

Naturvärdesobjekt

Naturvärdena i landskapet finns framförallt runt de stora
myrområdena samt kring Lagans dalgång. Vattenmiljöerna
hyser stora naturvärden.

I Markaryds kommun har Skogsstyrelsen registrerat ett
stort antal mindre naturvärdesobjekt spridda runt om i
kommunen. (Skogsstyrelsen, 2021)

Sjöarna och de vidsträckta skogarna i kommunen är attraktiva
för det rörliga friluftslivet. I de odlingsintensiva kommunerna
i södra Skåne finns endast små plättar av allemansrättslig
mark kvar, något som framgent kommer att öka behovet av
att kanalisera besökare så att känslig natur kan skyddas.

Sumpskogar
Sumpskogar är samlingsnamnet för all skogsklädd våtmark.
Det finns tre huvudtyper; myrskog, fuktskog och strandskog.

Den till stora delar orörda naturen och tystheten som råder
lockar många utländska fritidsboende till kommunen.

I Markaryds kommun finns ett stort antal sumpskogar
utpekade, exempelvis talldominerande mosseskogar,
fuktskogar med tall och glasbjörk och kärrskog med
blandskog av löv och barr. (Skogsstyrelsen, 2021)

Värdefull natur

Ängs- och betesmarker

Länsstyrelsen i Kronobergs län har tagit fram planen: Plan
för skydd av värdefull natur i Kronobergs län under perioden 2018
- 2022. Planen visar vilka områden som Länsstyrelsen och
kommunerna bör utreda för formellt skydd främst gällande
naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal.
Syftet är att presentera hur aktuella miljömål ska kunna nås
samtidigt som nödvändiga prioriteringar, en öppenhet och

Ängs- och betesmark rymmer stora värden för naturvården,
friluftslivet och kulturmiljövården. De har tidigare omfattat
en betydande del av det svenska odlingslandskapet.
Ängs- och betesmarkerna i Markaryds kommun har
inventerats av Länsstyrelsen och Jordbruksverket sedan
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2002. Enligt inventeringen finns ett stort antal värdefulla
naturbetesmarker i kommunen. Resultatet från inventeringen
finns samlat i databasen TUVA på Jordbruksverkets hemsida.
(Jordbruksverket, 2021)

Odlingslandskapets värden består främst av små öppna
lotter avgränsade med stenmursliknande röjningsrösen. I
den norra delen av området ligger en av Lagadalens många
skansanläggningar.

Kulturmiljövärden i landskapet

2. Gåsarp och Nåthult

Kulturmiljövärden kan finnas på flera olika plan och i en
variation av former. Fornlämningar och så kallade övriga
kulturhistoriska lämningar är objekt som tillsammans med sitt
närområde skyddas i lag. Det kan röra sig om boplatser under
mark, gravar, äldre vägar, husgrunder med mera.

Området ligger i ett kuperat landskap och består av småskalig
åkermark samt öppna hagmarker. Även partier av uppodlad
våtmark förekommer. Odlingsmarkerna omges i huvudsak
av granskog, men det förekommer även lövvegetation på
igenväxta marker. En äldre byväg löper genom området.
Bebyggelsen är utspridd.

Fornlämningarna är endast en komponent i kulturlandskapet.
Det finns ofta en nära koppling mellan höga naturvärden
och kulturlandskapet, inte sällan är arterna spår efter äldre
markanvändning; efter ängs- och hagmark, skogsbete, odling
eller trädgårdar. De utgör då det vi kallar det biologiska
kulturarvet.

Byarna härstammar från medeltiden och har behållit ett
småskaligt och rikt odlingslandskap. Området har många
lämningar i form av odlingsrösen, stentippar och stenmurar
och i skogsområdena finns fornlämningsområden med äldre
odlingar. I Nåthults västra del finns två välbevarade parstugor.

Även byggnader, deras placering och verksamheter – i byar,
ensamgårdar, längs med vägar, i brukssamhällen – utgör en
del, så även vägar och gränser mellan åkrar, fastigheter, gårdar
eller byar. Knutet till detta finns inte sällan ett immateriellt
kulturarv till exempel i form av ort-, gårds- och marknamn
som ibland har tusenåriga traditioner.
Särskilt värdefulla kulturmiljöer
Ett regionalt kulturmiljöprogram publicerades av
Länsstyrelsen i Kronobergs län för första gången år 1981.
Programmet är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag
med utvalda bevarandevärda områden och övergripande
riktlinjer. Det är sedan upp till kommunerna att ta
ställning till dessa miljöer och själva ta fram riktlinjer och
skyddsbestämmelser.
I Markaryds kommun lyfts sju miljöer fram som samtliga
är landsbygdsmiljöer och kännetecknas av bland annat en
särartad bebyggelse, med byggnadsinfluenser från Skåne
och områdets historiska egenskap som gränsbygd och
järnproduktionens betydelse för bebyggelsens tillkomst.
(Länsstyrelsen, 2012)
1. Gräsholma

Odlingslandskap och fornlämningsmiljö i en kuperad terräng.
Miljön genomkorsas av en ås vars sträckning följer den
intilliggande Lagan. Den glesa gårdsbebyggelsen kopplas till
åsen med jordbruksmarker på båda sidor. Detta utgör en i
huvudsak öppen miljö men delar av den gamla inägomarken
är bevuxen med lövvegetation.
Gräsholma utgör en värdefull bymiljö intill Lagan där åsens
topografi har lett till en anpassad bebyggelsestruktur. Det har
haft betydelse för både kommunikationer och militärstrategisk
kontroll under historisk tid.
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3. Hannabad och Hylte

Hannabad ligger i en kuperad terräng där odlingslandskapet
består av uppsplittrade åkrar. Området har en spridd
bebyggelsekaraktär med både gårdbebyggelse och villor
från 1900-talets början och senare. I den södra delen ligger
Hannabadsåsen som är en av de högsta rullstensåsarna i länet.
Hannabad etablerades antagligen under medeltiden, men med
tidigare mänskliga nedslag sannolikt även under stenåldern.
Åkermarken var uppdelad i smala tegar (bandparceller) på ett
för Kronobergs västra delar typiskt sätt. Det finns spår kvar av
detta i odlingslandskapet.
Området ligger också i ett strategiskt viktigt läge,
uppmarschområdet mellan Sverige och Danmark. Under
1600-talet anlades det en skans i Hylte för att förhindra danska
trupper att förflytta sig vidare upp i Sverige.
4. Koddeböke

Koddeböke är en småskalig jordbruksby som ligger i ett
svagt kuperat landskap. Det finns småskaliga åkrar både på
höjdpartier och i uppodlade våtmarker och gårdsbebyggelsen
är med några undantag väl samlad.
I områdets omedelbara närhet finns lämningar efter
järnframställning som kan härstamma från medeltiden.
Det är i övrigt främst bebyggelsen som ger byn dess egna
karaktär med den nordskånska längan som inom länet är en
mindre vanlig byggnadstyp.
5. Skararp

Skararp ligger bredvid Bolmåns utlopp i Lagan. Närmst
vattendragen är området flackt men blir mer småkuperat i
byns centrala delar. Det finns två typer av odlingsmarker i
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Skararp. Dels de traditionella åkrarna intill bebyggelsen på
höglänta delar av terrängen som omges av betade hagmarker.
Men också de lågt liggande odlingarna intill vattendragen
som har möjliggjorts genom utdikning och regleringar av
vattensystemet under 1800-talet. De utnyttjas än idag för
höproduktion och markeras av ett antal bevarade ängslador.
Bebyggelsen har en spridd karaktär men har i de
södra delarna utseende av klungbykaraktär. Skararps
bosättningshistoria anses börja redan under jägarstenåldern.
Även från järnåldern finns tydliga spår från bosättningar
exempelvis genom gravanläggningar och fynd från
järnproduktion.
Byn blev verkligt betydelsefull när kronan valde att placera
en fogdeborg, Skagaholm, på en udde i sjön Exen. När
anläggningen kom till är oklart men dess glanstid var under
1400-talet. Idag är Skagaholm områdets mest framträdande
fornlämning med vallgravar och två husgrunder.
6. Skinnersböke

Skinnersböke ligger i kuperad terräng med karaktären
av ett småskaligt odlingslandskap. Bebyggelsestrukturen
är gles där gårdarna ligger på landskapets höjdpartier.
Barrskogsvegetation och myrmarker omgärdar de öppna,
brukade delarna.
Den fasta bebyggelsestrukturen i Skinnersböke tillkom under
medeltid eller senare. Boskapsskötseln dominerade under
historisk tid medan åkerbruket alltid har varit av småskalig
karaktär. Markerna dominerades istället av slåttermark som
idag i huvudsak är skogbevuxna.
Det öppna odlingslandskapet har många odlingsrösen,
stenmursliknande röjningsanläggningar och stentippar. I
bykärnan finns det landskapsformer som har ålderdomliga
namn som Annes backe, Bengts backe och Smörhålan.

Bild på hagmarker i Skararp. (Bild: Länsstyrelsen i Kronobergs län)
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7. Tormansbygd

Tormansbygd ligger i ett småbrutet och varierat landskap.
Åkermarken är främst belägen på mindre höjder men även
uppodlade mossmarker förekommer. Åkrar och betesvallar
utgör ett öppet intryck och landskapet är rikt på stenmurar
och röjningsanläggningar. Området har en i huvudsak väl
samlad bebyggelse där ”nordskånska” längor skapar områdets
egenart.
Tormansbygd är den sista byn innan gränsen mot Halland
vilket historiskt sett därmed har varit mot Danmark. Byn
etablerades troligen under medeltiden på grund av de goda
förhållandena att producera järn i det myrrika området.
Det finns idag lämningar från järnproduktioner i form av
slaggvarpar.

Rekreationsvärden i landskapet
Den goda tillgången på varierad natur ger kommunen goda
rekreationsmöjligheter. Populära aktiviteter är fiske, vandring,
cykling och paddling. Allemansrätten gör det möjligt för alla
att utöva friluftsliv och röra sig fritt i naturen. För att nyttja
allemansrätten och vistas i naturen behövs hänsyn tas till natur
och djurliv, markägare och andra besökare.
Lagan och dess omgivande natur har höga rekreationsvärden
både för den som väljer att paddla kanot eller vandra
längs med stranden. Lagaleden är en 150 kilometer lång
kanotled som sträcker sig från sjön Bolmen ut till havet i
Laholmsbukten. Längs leden finns ett 30-tal lägerplatser.
Gällande närrekreation har boende i kommunens orter alltid
nära till natur- och vattenområden med vandringsleder.
Badplatser
De många sjöarna bjuder in till bad nästan var du än befinner
dig i kommunen. Kommunala badplatser finns vid sjöarna
Hannabadssjön, Lokasjön, Getesjön, Hinnerydssjön samt
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två längs Lagan, Tovhultsbadet precis norr om Traryd och
Klintbadet väster om ån i Strömsnäsbruk.
Vandringsleder
I Markaryds kommun är det alltid nära till naturen och till
promenad- eller vandringsleder. Se även karta i avsnittet
Befolkning, boende och service på sidan 21.
Hannabadsåsens naturreservat - En vandringsled
på åsarnas ryggar och med möjlighet att ta sig ner till
Hannabadssjön.
Sjöarundan i Hinneryd - En led längs med Hinnerydssjön.
Leden har en nästan 200 meter lång spång, Bjurspången.
Hälsans stig Markaryd - En led genom lövskogar, sjöar och
vattendrag samt ett rikt kultur- och djurliv.
Hälsans stig Strömsnäsbruk - Vandring i de södra delarna
av Strömsnäsbruk.
Elljusspår vid Graal-stugan, Strömsnäsbruk - Småkuperat
i skogsterräng. Även skidspår vid snötillgång.
Sjöarundorna i Markaryd - Fyra olika leder, Byasjörundan,
Ryenrundan, Sjöarundan och Spångenrundan. Lederna går
omkring sjöarna väster om Markaryd.
Elljusspår vid Sparbanksparken - Slinga i terräng mellan
Markaryd och Timsfors. Även skidspår vid snötillgång.
Jetesjön runt - Går ut mot Misterhult från Jetesjöns camping
och viker sedan av mot Anderslövs fritidsområde. Leden går
på vägar och stigar genom skog och över åsar.
Rönnö naturreservat - Vandringsleder längs stigar och
grusvägar i område med orörd myr och gammal naturskog.

Örnafällarundan - En bred stig där besökaren kommer nära
Lagan till fots. Den största delen av rundan går jämsides med
Lagan.
Nydalaleden (Markaryd-Ljungby) - pilgrimsled som följer
Riksettan (föregångaren till väg E4) i stora drag.
Camping
Camping är Sveriges näst vanligaste kommersiella boendeform
för turism och står för cirka en tredjedel av alla gästnätter.
Campingar ligger ofta naturskönt och möjliggör därför
naturupplevelser och rekreation för de som gästar en camping.
Sommartid erbjuds ofta viss service. Det finns två campingar i
kommunen:
Sjötorpets camping - ligger vid Getesjön bara ett stenkast
från Markaryds centrum.
Exen camping - en mindre privat camping vid sjön Exen i
norra delen av kommunen. Populär för kanotister.

Upplevelsevärden i landskapet
Människor har olika förväntningar för besök i naturen.
Ibland söks efter den orörda, mystiska urskogen och ibland
efterfrågas det öppna landskapets fria vyer. Genom att förstå
vilka kvaliteter olika rekreations- och naturområden har utifrån
upplevelsevärden, kan arbetet med utvecklingen av områdena
mer aktivt med att värna och utveckla dem.
I Markaryds kommun finns följande upplevelsevärden i
rekreationsområdena:
•

Orördhet

Kvarnaholmsrundan- En led runt Hammarsjön i
Strömsnäsbruk. Rundan går utmed västra sidan av sjön till
Kvarnaholms kraftverk och sedan tillbaka genom samhället.

•

Skogskänsla

•

Tystnad

Kylhultsrundan - Startar vid Strömsnäsbadet i
Strömsnäsbruk vidare upp i skogen och kommer ut ovanför
idrottsplatsen, Strömsborg.

Hälsovärden i landskapet

Bokelundsrundan - Kulturvandring i skogsmiljö i östra
delen av Traryd.
Grönörundan - Går genom hembygdsparken i Traryd
och följer Tovhultssjön mot kraftverket. Leden går över
kraftverket till den västra sidan om ån Lagan som man sedan
följer.
Kvinnhultsrundan - Runda som går på mindre vägar öster
om Traryd.
Tovhultsrundan - Runda i Traryd som går genom djurparken
upp på åsen längs med ån Lagan till båtbryggan och sedan
tillbaka förbi gamla järnvägsstationen.
Tånneryd - Vandringsled på stigar och skogsvägar. Leden
börjar och slutar vid Tånnerydsdammen och längs med leden
finns det en spång och en hög punkt, 137 meter över havet.

Forskning visar att vistelse i natur eller närhet till grönområden
kan ha en positiv effekt för människors fysiska hälsa,
välbefinnande och livskvalitet. Människor tenderar att röra
sig mer i naturliga miljöer, vilket i sin tur kan ge förbättrad
kondition, ökad koncentrationsförmåga, minskad stress och
sänkt blodtryck. Att bara vistas i grönområden kan också stärka
välbefinnandet och inge ett lugn som påverkar våra sinnen på
ett positivt sätt. Gröna miljöer har också ett socialt högt värde
för exempelvis lek, rörelse, möten och naturupplevelser.
Markaryds kommun består till cirka 30 procent av tysta
områden och de bullerfria områdena finnes huvudsakligen i
nordvästra delen av kommunen. Markaryds har miljöer med
en tystare ljudbild utöver det samhälleliga brus som alltmer tar
över. Dessa miljöer är något vi måste värna då det blir mer och
mer eftertraktat ur rekreationsperspektiv både lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt - men även ur boendeperspektiv.
(Markaryds kommun, 2019a)
Natur, kultur och rekreation
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Kartan redovisar fruiluftslivets anspråk genom vandringsleder, kanotled, badplatser och campingplatser. Även övrig natur med skogar och sjöar
fyller en viktig roll för friluftslivet inom kommuynen.
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Kartan redovisar kartläggningen som gjorts över tysta områden. För mer information om kartläggningen, se kommunens utredning för tysta
områden.
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Bild på kanoter i Lagan.

Tillgänglig upplevelse av
landskapet
För människor med funktionshinder är naturen ofta svår
att nå. Skogsmark innebär ofta oöverstigliga hinder med
exempelvis rötter som slingrar sig fram över smala, gropiga
stigar. Runt om i landet finns exempel där naturupplevelser
tillgängliggörs.
Det finns krav och vilja för att samhället ska bli mer till
gängligt för alla. Det gäller även skyddade natur- och kultur
miljöer. Både staten och kommunerna har ett särskilt ansvar
för att det blir så. Skyddade områden ska kunna besökas av
fler. Ökad tillgänglighet kan bidra till måluppfyllelse inom
både folkhälso-, frilufts-, funktionshinders, integrationsoch kulturpolitiken. När fler får tillgång till information om
och kan uppleva skyddade områden finns det också goda
chanser att förståelsen, kunskapen och respekten för vårt
gemensamma natur- och kulturarv ökar.
Enligt Folkhälsoinstitutet har var femte invånare en bestå
ende funktionsnedsättning. Tillgänglighetsåtgärder kan
vara oumbärliga för den enskilda individen, men gynnar i
praktiken många fler. En tumregel är att det som är nöd
vändigt för 10 procent är underlättande för 40 procent och
bekvämt för 100 procent. Regeringen skriver att natur- och
kulturmiljöer är till för alla. Så många skyddade områden
som möjligt bör därför uppnå en grundläggande nivå av
tillgänglighet. Alla skyddade natur- och kulturmiljöer kan
och ska inte göras tillgängliga för alla besökare, men ett
område kan alltid göras tillgängligt för fler besökare.
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Ekosystemtjänster
Ett ekosystem kan bidra med olika typer av ekosystem
tjänster, så kallad mångfunktionalitet. Grönområden,
grönska och vatten i en stad tillhandahåller ekosystem
tjänster som kan ge bättre luftkvalitet, bättre lokalklimat,
bullerdämpning och möjlighet till närodlad mat och
naturupplevelser. En skog kan bidra med vattenreglering,
kolbindning, pollinering, natur för upplevelser och
produktion av livsmedel, träråvara och bioenergi.
Ekosystemtjänsterna är ofta beroende av varandra. Genom
att skapa fungerande grön infrastruktur förbättras förut
sättningarna för leverans av ekosystemtjänster. Detta är
lika relevant i bebyggd miljö som i landskapet i stort. Grön
infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande
livsmiljöer och spridningsvägar för växter och djur samt
som rekreationsstråk för människor.
Stor variationsrikedom i form av landskap med många olika
typer av ekosystem, livsmiljöer och arter, samt stor genetisk
variation inom arterna ger ekosystem som är robusta och
resilienta. Det innebär att de är motståndskraftiga och har
förmåga att anpassa sig och vidareutvecklas trots olika
störningar, vilket har betydelse för fortsatt leverans av eko
systemtjänster.
Slår vi ut ekosystemens förmåga att leverera
ekosystemtjänster får det konsekvenser för oss människor.
Vi behöver förstå processerna i ekosystemen, hur mänskliga
aktiviteter och beslut påverkar dem och vad vi kan göra för
att bibehålla, återställa eller förbättra deras funktion.
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Infrastruktur
Kommunikation sker ofta genom en infrastruktur
som kräver stora investeringar, och som används
dagligen av samhället. Framför allt avses i detta
avsnitt olika system för transport av varor, personer
och information.
Närhet till en station eller hållplats för tåg eller buss
har betydelse för det hållbara resandet. Stationsnära
handlar både om fysiskt avstånd och upplevelsen av
vad som är stationsnära. Upplevelsen av vad som är
attraktiv kollektivtrafik är också olika - det handlar
om restid, turtäthet, komfort och bytesmöjligheter. En
attraktiv kollektivtrafik är avgörande för företagen i
Markaryds kommun.

Flygtrafik
Markaryds kommun har fyra flygplatser inom en timmes
resväg; Halmstad, Ängelholm, Kristianstad och Växjö.
Dessutom nås den internationella flygplatsen Kastrup i
Köpenhamn på mindre än två timmar.

Järnvägar
Markarydsbanan sträcker sig mellan Hässleholm och
Halmstad. I nuläget trafikeras sträckan HässleholmMarkaryd med persontrafik (sedan 2013) och tar cirka 25
minuter.

Busslinjer som går utomläns och trafikeras dagligen
finns mellan Markaryd och Örkelljunga (linje 521) med
timmestrafik (drygt 30 minuters restid). Sträckan Markaryd
och Hässleholm (linje 532) trafikeras med fem avgångar
per dag (cirka 45 minuters restid). Mellan Markaryd och
Halmstad (linje 325) finns en till två avgångar per vardag
och sträckan har en restid på drygt en timme.
Inom länet finns busslinjer som dagligen trafikerar
sträckan mellan Markaryd och Ljungby (linje 150/850).
Linje 850 är en snabblinje mellan orterna som går tre
gånger per dag och tar 45 minuter jämfört med cirka en
timme för linje 150 som stannar på fler hållplatser och
orter längs vägen. Det finns även en linje mellan Traryd
och Älmhult som räknas som skoltrafik och trafikeras två
gånger per dag på vardagar och inte på skolloven. Till och
från Osby saknas kollektivtrafik.

Gång- och cykelvägar
Markerade cykelvägar och cykelfält finns mellan Markaryd
och Timsfors samt mellan Strömsnäsbruk och Traryd.
Inom tätorterna Markaryd, Timsfors, Strömsnäsbruk och
Traryd finns utbyggt gång- och cykelvägnät.
Region Kronoberg har pekat ut ett cykelstråk i kommunen
med utvecklingspotential, stråket Markaryd - Timsfors -

Enligt en medborgarenkät som kommunen gjorde under
2020 finns det önskemål om tåg även till Halmstad.
Banan mellan Markaryd och Halmstad planeras öppna
för persontrafik år 2027 med ett tåg varje timme, med
nya stationer i Veinge och Knäred (Laholms kommun).
Åtgärdsvalsstudie och avsiktsförklaring har tagits fram.
Denna koppling är betydelsefull både ur ett lokalt
perspektiv för Markaryds kommun och i ett regionalt
perspektiv för resor Skåne - Kronoberg - Halland. Hela
sträckan Hässleholm - Halmstad trafikeras idag med
godstrafik.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken inom kommunen bedrivs av Länstrafiken
Kronoberg och Skånetrafiken. Cirka 85 procent av befolk
ningen i kommunen bor inom en kilometer fågelvägen från
en hållplats som trafikeras någon gång under dygnet.
Pågatåg trafikerar dagligen mellan Markaryd och Hässle
holm och går ungefär varannan timme.

Bild på Pågatåg i Markaryd. Persontrafik på järnvägen är viktig
för arbetspendling och studier.
Kommunikationer
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Kartan visar en översikt över kollektivtrafikens kopplingar till angränsande kommuner.
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Strömsnäsbruk - Traryd. Här ser även Markaryds kommun
ett behov av ett sammanhängande cykelstråk, men i en
lite annan dragning än vad Region Kronoberg föredrar.
Markaryds kommun önskar dra denna längs gamla
Riksettan, väg E4:s föregångare.

Vägar
De viktigaste regionala stråken för Markaryds kommun är
E4 (Helsingborg - Torneå, Finland), riksväg 15 (Karlshamn
- Halmstad), väg 120 (Traryd - Örsjö, i Nybro kommun)
samt riksväg 117 (Markaryd - Hässleholm). Trafikverket
är huvudman för dessa vägar samt vägar mellan tätorter,
genomfarter genom orterna och några mindre vägar i
kommunen. Kommunen är huvudman för vägnätet inom
Markaryds tätort, Timfors, Råstorp, Strömsnäsbruk och
Traryd. Övriga småvägar är enskilda vägar.
Enligt Trafikverkets klassificering ”Funktionellt prioriterat
vägnät” är E4:an en nationellt och internationellt viktig väg.
Väg 15 är en regionalt viktig väg. Väg 502 (strax söder om
Köphult, mot Örkelljunga - upp till Markaryd), väg 520
(Hässleholmsvägen/Drottninggatan genom Markaryd
och vidare upp till Traryd - gamla riksettan) och väg
120 (Traryd, avfart vid E4 och mot Älmhult) utgör alla
kompletterande regionalt viktiga vägar.
E4:an har motorvägsstandard genom hela kommunen.
E4:an är en av Sveriges mest trafikerade vägar och är
klassad som riksintresse. Den ingår även i det transeuro
peiska nätverket för transporter, så kallat TEN-T-vägnät.
Dessa utgör viktiga länkar för flöden av personer och gods
i Europa.
Rekommenderad led för farligt gods är E4, väg 15 från
Markaryd mot Halmstad (inte mot Osby), väg 117 och väg
120.
Våren 2017 beslutade riksdagen att införa en ny bärighets
klass för tunga fordon på det vägnät som är öppet för de
tyngsta transporterna. Vägar med bärighetsklass 4 tillåter
fordonskombinationer med upp till 74 tons bruttovikt på
ett utpekat vägnät.

Resvanor

Markaryds kommun är relativt glest befolkat och med
relativt långa avstånd mellan orterna inom kommunen
och till omkringliggande städer. Den senaste resvane
undersökningen att tillgå för Småland-Blekinge gjordes
2012 och bedöms svår att relatera till med hänsyn till
aktualiteten. Däremot visar statistik från Statistiska
centralbyrån från 2020 att den genomsnittliga körsträckan
för fordon i Kronobergs län är 10 355 kilometer, för
Markaryd är siffran 12 629 kilometer.

Inpendlingen är större än utpendlingen i Markaryds kommun
och ökar. Störst inpendling år 2017 var från Hässleholms
kommun, följt av Laholm, Örkelljunga och Ljungby. Störst
utpendling var till Ljungby, följt av Älmhult, Hässleholm
och Laholm. Ungefär 25% av invånarna i Markaryd arbetar
i en annan kommun (Region Kronoberg, 2019e). Den stora
inpendlingen till kommunen indikerar att Markaryd har ett
väl utvecklat näringsliv.

Laddinfrastruktur för elbilar
Markaryds kommun har uppfört 10 laddstolpar varav
sex stolpar är avsedda för kommunens egna bilar. De
publika stolparna finns vid busstationen i Strömsnäsbruk,
kommunhuset i Markaryd samt vid järnvägsstationen i
Markaryd. Det finns även privata företag som erbjuder
laddmöjligheter i Markaryd.
En genomförd enkät med invånare 2020 gav indikation på att
det i dagsläget inte finns stor efterfrågan på laddstolpar. Med
en ökad försäljning av elbilar kommer dock efterfrågan öka,
framförallt längs med de större vägarna.
Parallellt med laddinfrastruktur arbetar Markaryds kommun
för att möjliggöra för andra alternativa bränslen, såsom
vätgas och biogas.

Elektronisk kommunikation
Tillgång till en säker och kapacitetsstark internetupp
koppling blir allt viktigare för allt fler medborgare och för
näringslivsutveckling. Det kan gälla allt ifrån att ta del av
information till att kunna arbeta och studera på distans.
Markaryds kommun har en bredbandsstrategi från 2016 som
innehåller övergripande målsättningar och ställningstaganden
för hur digitala tjänster ska bli tillgängliga och komma
till användning i Markaryds kommun. I strategin anges
målsättningen att fibernätet ska vara utbyggt så att det når 98
procent av invånarna år 2020. (Bredbandsstrategi, 2016)
Post och telestyrelsen (PTS) genomför årligen kartlägg
ning av bredbandsinfrastrukturen i Sverige. Enligt Post och
telestyrelsen (PTS) har 86 procent av invånarna i Markaryds
kommun ”tillgång till, inklusive absolut närhet till bredband”.
I Markaryds kommun är det Telia och två fiberföreningar
(Hannabad och Västra Skogsbrynet) som är nätägare (2021).
Markaryds kommun arbetar framförallt med marknaden
för att hitta en lösning för det norra området i kommunen
som idag inte är anslutna till bredbandsnät med hög
överföringshastighet (så kallat NGA-nät). Det rör sig om
strax under 200 hushåll med permanent boende, som nu
utreds för att erbjudas en lösning med annan teknik.

Kommunikationer

39

384
till
Ljungby

LJUNGBY
KOMMUN
Exen

Klausön
Ramshult
Ilesjö

Stavsjön

k
äc

Hö
kh
ul

Fagraböke

ta
b

Vännesjö

Ramshultasjön

Knaplet
Båxhult

Buskhult HINNERYD
Hundsjön

Gåsarp

Hinnerydssjöarna

Ingershult

Ekeryd

Hamra
Skrubberyd

VIVLJUNGA
Vivhult

ke
n
äc

Trarydsmagasinet

Björkeberg

Linneryd

Svenshult

Ör
sb

E4

Beterås

Grysshultasjö

120

Göshult

TRARYD

Vänn eå

n

S Fägerhult

Norradal

Lidhultasjö

Risasjö

S k af t ab äc k en

Fagerdala
Stockhult

LAHOLMS
KOMMUN

Tannsjö

n

äc
ke

Altaböke

l ån

ar
ed
sb

Altaböke Sjö

Lil

S jö

STRÖMSNÄSBRUK

Kvarnaholmsmagasinet

Hultasjön

Bergshult

Hyltenasjö

till
Älmhult

Kvinnhult

Lindhult

Alandsköp

Bråthult
Ängabäcks
Dämningsområde

Majenforsmaga

till
Halmstad

en

Snörsjö

TIMSFORS

15

Andsjön
Klocksjön
Skärsjön

Ripe

Björkholmen

520

RÅSTORP
Ugglehult

Laga n

k
äc

Lokasjön

Fjärholma

en
äc k

ÄLMHULTS
KOMMUN

Vekaboda
Getesjön

eb

Bo
m

b

na
ar
Kv

Flässeryd

S an
ds
jö
b

äc

ke
n

Sjöaryd

m

Fägerhult

Grytsjön

15

MARKARYD

Holma
Tormansbygd
Månstorp
R öd
a
ådra
n

Till
Osby

Hannabadsjön

117

E4

OSBY
KOMMUN

Päddegyl

Köphult
502

Köphultasjö

Kraxasjön

Hulabäckskog

HÄSSLEHOLMS
KOMMUN

ÖRKELJUNGA
KOMMUN
till
Helsingborg

till
Hässleholm

¯

Kommungräns
Länsgräns
Gång- och cykelväg

0

1

2

3

4

5

km

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Kartan redovisar gång- och cykelvägar samt övriga vägnätet inom kommunen.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Markaryds kommun ansvarar för drift och under
håll av kommunens vatten- och avloppsanlägg
ningar (VA-anläggningar), samt Trafikverkets
pumpstationer längs E4:an genom kommunen.
Närmre 7500 invånare är anslutna till de kommunala
anläggningarna och övriga har enskilda dricks
vattenbrunnar och avloppsanläggningar.

Kommunal VA-planering

Markaryds kommun har ingen framtagen VA-plan. Under
2022 kommer en VA-plan att tas fram. Det har tidigare gjorts
en kapacitetsutredning för fyra områden inom Markaryds
tätort. Det finns en god kunskap om kapacitet och behov i
anläggningarna.
Lagen om allmänna vattentjänster
Lagens uppgift är att säkerställa att vattenförsörjning och
avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Enligt
vattentjänstlagen är det kommunerna som är skyldiga att
ordna vattentjänster. Vattentjänstlagen reglerar förhållandet
mellan kommunen och brukaren. Det finns rättigheter och
skyldigheter för alla parter.
De regler som gäller för användandet av Markaryds
kommuns vatten- och avloppsanläggning finns i de styrande
dokumenten ”Information till fastighetsägare om allmänna vatten
och avloppstjänster” samt ABVA, Allmänna bestämmelser för
brukande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen i kommuner
i Kronobergs län”.

Verksamhetsområden för VA
Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och
avlopp är ett avgränsat område inom vilket vatten- och
avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VAanläggningar.
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets
gränser och det ska tydligt framgå vilka fastigheter som ingår.
Kommunen är skyldig att förse samtliga fastigheter inom
ett verksamhetsområde med vatten- och avloppsförsörjning
om fastigheten har behov av detta. Fastigheter för
bostadsändamål anses till exempel alltid ha behov av vatten
och avlopp.
Nyetablering av enskilda VA-anläggningar godkänns inte
inom verksamhetsområdet. Försörjningen ska ske via den

kommunala VA-anläggningen. Endast i undantagsfall kan
befintliga enskilda VA-anläggningar godkännas.
Utanför ett verksamhetsområde för VA har kommunen ingen
skyldighet att förse fastigheter med vatten och avlopp. Det
innebär att fastigheter utanför ett verksamhetsområde för VA
måste anlägga enskilda (egna) VA-anläggningar för vatten- och
avloppsförsörjning enligt gällande lagstiftning.

VA-ledningsnät
Enheten VA/Gata Park ansvarar för vattenförsörjning med
leverans av friskt dricksvatten och rening av avloppsvatten för
abonnenter anslutna till den kommunala VA-anläggningen.
Den kommunala VA-anläggningen omfattar sammanlagt tre
vattenverk, tre avloppsreningsverk, 21 större pumpstationer
och cirka 33 mil ledningsnät. VA-ledningsnätet är i delar
relativt föråldrat och behöver både förbättras och förnyas.

Dricksvatten
Vattenförsörjning
Vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser.
Det ställer höga krav på varsamt och långsiktigt hållbart
nyttjande samt skydd mot verksamheter och åtgärder
som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt.
Vattenbrist riskerar att bli en samhällsutmaning framöver.
Vattenförekomster utgör en angörande men sårbar del av
vattenförsörjningen. Se vidare i kapitel Miljö- och riskfaktorer
för mer information om vattenförekomsterna i kommunen.
Det finns interna arbetsmaterial kring vattenförsörjningen,
men inget politiskt beslutat underlag. En ny regional vatten
försörjningsplan håller på att tas fram av Länsstyrelsen i
Kronobergs län, tillsammans med kommunerna.
Egna dricksvattenbrunnar kan analyseras till reducerat pris
för invånare. Livsmedelsverket rekommenderar att detta
görs regelbundet, minst vart tredje år. Yngre barn är särskilt
känsliga för vissa ämnen.
Vattenverk
Det finns fyra vattenverk i Markaryds kommun, två i
Markaryd (Hylte vattenverk och Östergatan), ett i Traryd
och ett i Vivljunga. Dessa förser knappt 7500 invånare med
dricksvatten. Övriga invånare och fritidsboende hämtar sitt
vatten ur enskilda brunnar.
Hylte vattenverk tar vatten både från Hannabadsjön
(ytvattentillgång) och Ljungbyåsen Hannabad, där vattnet
hämtas ur fyra grusbrunnar, som finns parvis på varsin sida av
Hannabadsjön. Det finns god tillgång på vatten av hög kvalitet
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Kartan redovisar en översikt över kommunens fastställda verksamhetsområden för vatten, avlopp och dagvatten. På kartan redovisas även
vattenskyddsområden samt kommunens avloppsreningsverk och vattenverk.
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och det finns utrymme att koppla på fler bostäder och
verksamheter. Vattenverket på Östergatan drivs och förvaltas
av en förening. Vattenverket i Traryd (Grönö vattenverk) tar
vatten från Lagan. Vattenverket har låg kapacitet. I Vivljunga
finns ett litet vattenverk där kapaciteten bedöms tillräcklig.
Vattentäkter
En vattentäkt är en ytvattentäkt eller grundvattentäkt som
används för vattenförsörjning.
Det finns tre allmänna vattentäkter i Markaryds kommun Markaryd (grundvatten i jord), Vivljunga (grundvatten i jord)
och Strömsnäsbruk (ytvatten/grundvatten i jord). I Markaryd
finns också en vattentäkt som drivs och förvaltas av en
förening (Östergatan). Grönö är en vattentäkt i berg som
förses med vatten från Trarydsmagasinet.
Bolmentunneln, som går från sjön Bolmen till Ringsjöverket
i Skåne, går rakt genom kommunen i nord-sydlig riktning. Av
sekretesskäl redovisas inte sträckningen på kartan.
Vattenskyddsområden
Vattenskyddsområden är geografiskt avgränsade områden
till skydd för en vattenförekomst med betydelse för
vattentäkt (existerande eller framtida vattentäkt). Inom
vattenskyddsområdet finns föreskrifter för vattnet så att
det kan användas som vattentäkt. Vattenskyddsområden
bildas för att skydda grund- och ytvatten. Det kan finnas
vattenskyddsområden för vattentäkterna, som är beslutade av
Länsstyrelsen och kommunen. Den myndighet som beslutat
om vattenskyddsområdet ansvarar för tillsynen.
Det finns sju vattenskyddsområden av olika storlek inom
Markaryds kommun. Se karta på sida 42.

Vattenkvalitet
Dricksvatten klassificeras som livsmedel och vattenverken
drivs som en livsmedelsindustri. Vattenkvaliteten i Markaryds
vattenverk Hylte är av god kvalitet, medan vattnet från
vattenverket i Traryd behöver behandlas innan det distribueras
till konsumenterna.
Grundvattnet som pumpats upp ur brunnarna har ofta en bra
kvalitet men kan ändå behöva behandlas innan det används
som dricksvatten.
Vattenhårdhet
Vattnet i Markaryds kommun har överlag en hårdhet på 2-3
°dH (Grad deutscher Härte) vilket innebär att det är mjukt.
Potentiellt förorenade områden inom
grundvattenmagasin
Inom ett par områden (Vivljunga och Norra Misterhult) finns
det inom vattenskyddsområdet potentiellt förorenade områden
som är registrerade i EBH-stödet (=efterbehandlingsstödet,
en nationell databas där förorenade områden i hela landet
registreras). Inget av områdena är riskklassade. I Vivljunga är
de potentiellt förorenade områdena före detta bensinstationer,
bilvårdsanläggning/bilverkstad/åkeri, avfallsdeponi,
avloppsreningsverk. Inom Norra Misterhult är det mobila
oljegrus-/asfaltverk.

Spillvatten
Reningsverk
I Markaryd finns två större avloppsreningsverk, Ribersdal och
Kvarnaholm, samt två mindre reningsanläggningar.

Bild på Lagan. Vatten är en resurs på många sätt i kommunen och behöver skyddas från både övergödning, föroreningar och skadliga intrång.
Teknisk försörjning
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Ribersdals avloppsverk renar avloppsvatten från Markaryd,
Timsfors och Råstorp. Reningsverket har viss reservkapacitet.
Kvarnaholms reningsverk i Strömsnäsbruk renar
avloppsvatten från orterna Strömsnäsbruk och Traryd. Det är
nyligen utbyggt och har god kapacitet.
I Vivljunga och i Hinneryd har kommunen små renings
anläggningar med begränsad kapacitet. Avloppsanläggningen
i Hinneryd utgörs av markbäddar och bedöms ha tillräcklig
kapacitet. Anläggningen i Vivljunga har tillräcklig kapacitet
och slammet tas om hand av vassbäddar.
Avloppsslammet
Avloppsslammet från Markaryds kommun återanvänds. Det
omhändertas och efter hygienisering, rötning och lagring
bildas biomull som sedan återanvänds inom jordbruket.
Slam från enskilda avlopp hämnas och lämnas i en container
för rening för att sedan vidare transporteras till Markaryds
reningsverk.

Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från
hårdgjorda ytor (tak, gator, parkeringar, gårdar) och för med
sig föroreningar från hustak, tomtmark, vägar och gator.
Vid en marköversvämning som sker inom ett förorenat
område finns det en risk att föroreningar frigörs och
transporteras till recipienten eller infiltrerar i marken till
grundvattnet.

Enskilt VA
Alla hushåll i kommunen är inte anslutna till det allmänna
vatten- och avloppsledningsnätet. Dessa hushåll får istället
enskilt eller i en samfällighet lösa både vattenförsörjning
och avloppshanteringen.
Egen brunn
På landsbygden är många hushåll beroende av egen brunn
för sin dricksvattenförsörjning. Vatten är vårt vanligaste
livsmedel och en stor del av vårt dricksvatten kommer från
grundvattnet. Grundvatten är ofta så rent att det kan drickas
direkt utan behandling men en liten mängd förorening kan
förstöra grundvattnet i ett stort område.
Brunnsägaren ansvarar för att vattnet har bra kvalitet men
Miljö- och byggenheten i Markaryds kommun kan ge
enskilda brunnsägare råd om brunnen och dricksvattnet.
Kommunen erbjuder även privatpersoner analys av sitt
brunnsvatten till reducerat pris. Det är en viktig del av
kommunens folkhälsoarbete samtidigt som miljö- och
byggenheten får en aktuell bild av grundvattenkvaliteten runt
om i kommunen.
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De vanligaste problemen i enskilda brunnar är förekomst av
nitrat och bakterier, samt naturligt höga halter av järn eller
kalk.
Enskilda avloppsanläggningar
När det inte är möjligt att ansluta till det kommunala
ledningsnätet kan en fastighetsägare istället ansöka om
att få göra ett enskilt avlopp. Det finns 2200 enskilda
avlopp i Markaryds kommun. Fastighetsägaren ansvarar
för att kontrollera och sköta avloppsanläggningen och
se till att den fungerar. Med fungerande avlopp menas
att avloppsvattnet inte bara rinner undan utan också
renas tillräckligt. Enskilda avloppsanläggningar räknas
som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Ifall inte
avloppsvattnet renas rätt riskerar det påverka dricksvatten
och vattendrag negativt. Med hjälp av guiden ”Är ditt avlopp
grönt, gult eller rött?” kan fastighetsägaren lättare avgöra när
det är dags att åtgärda avloppsanläggningen.
Under år 2019 har tillsynsarbete påbörjats av enskilda
avlopp för att kontrollera att de klarar dagens krav. Detta
görs med stöd från LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) fram
till och med år 2024. Det finns riktlinjer framtagna kring
hur enskilda avlopp ska vara konstruerade (antaget av Miljöoch byggnadsnämnden den 8 april 2019).
Miljökrav och tillstånd
Enligt miljöbalken krävs tillstånd eller en anmälan för
att installera en ny avloppsanläggning, eller ändra på en
befintlig anläggning. Tillstånd eller anmälan görs till miljöoch byggnadsnämnden.

Avfall
Med avfall menas alla föremål, ämnen eller
substanser som innehavaren önskar göra sig av
med - eller är skyldig att göra sig av med.

Avfallshantering
Markaryds kommun har tillsammans med Lessebo,
Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner bildat Södra
Smålands avfall och miljö, SSAM. Bolaget ansvarar för att
samla in, transportera och omhänderta hushållsavfall samt
sköta återvinningscentraler.
I kommunen finns sju återvinningsstationer där hushållen
kan lämna förpackningar, tidningar och batterier. Återv
inningsstationerna sköts och töms av Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen, FTI. I Markaryds kommun finns
återvinningscentralen Alandsköp där hushåll kan lämna
grovavfall som till exempel metallskrot, plast, gips, deponi,
fallfrukt, motorolja, asbest och vitvaror.
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Samtliga villor och fritidshus har tillgång till fastighetsnära
insamling av restavfall, matavfall och förpackningar genom
ett fyrfackssystem. Alla flerbostadshus i kommunen erbjuds
insamling av matavfall och förpackningar. Ett arbete pågår
inom SSAM för att erbjuda insamling av matavfall från
livsmedelsbutiker, företag och verksamheter i Markaryd.
Avfallet från kommunens hushåll transporteras till Äskya
avfallsanläggning i Älmhults kommun för mellanlagring och
transporteras sedan vidare för återvinning eller förbränning.

Energi
God tillgång till energi är en förutsättning för
långsiktig utveckling. Vi är beroende av energin
för bland annat uppvärmning, transporter och
produktion.

Energi- och klimatplan
Enligt lag om kommunal energiplanering ska det finnas
en aktuell energiplan i varje kommun. Kommunen antog
i december 2020 en ny energiplan: Energi- och klimatplan
2021–2030 för Markaryds kommun. Markaryds kommun ser
en stark koppling mellan energianvändning och utsläpp
av växthusgaser, därav kombineras energiplanen med en
klimatplan. Energi- och klimatplanens övergripande mål är
att minska utsläppen av växthusgaser.
Kommunorganisationen har en betydande roll i samhället
att gå före och inspirera andra till god energihushållning
och minskade utsläpp av växthusgaser. För att nå det över
gripande målet för Markaryds kommun som geografiskt
område krävs ett aktivt arbete tillsammans med näringslivet
och kommuninvånarna.

Elförsörjning
Markaryds kommun hör till elområde 4. I Markaryds
kommun är E.ON Energidistribution AB ägare av distri
butionsnätet. Stamnätet ägs av staten och förvaltas av
Svenska Kraftnät. Genom kommunen går SydVästlänken,
som ska ge säkrare elförsörjning i södra Sverige. Den är i
drift sedan sommaren 2021.
Elproduktion
I kommunen produceras el vid flera vattenkraftverk.
Kraftledningar och regionnätsledningar
Kraftledningar förser samhället med elektricitet
från kraftverken. Förutom ett lokalt distributionsnät
genomkorsas kommunen även av stam- och
regionnätsledningar. E.ON strävar efter att behålla befintlig
infrastruktur i nuvarande och ianspråktaget läge. Utrymmet

kring regionnätsledningar och anläggningar som står för
elförsörjningen i orterna är av stor betydelse. Förskolor
och skolor bör inte planeras i närheten av ledningarna
med hänsyn till elektromagnetiska fält.
Laddstolpar för elbilar
Markaryds kommun har med hjälp av Naturvårdsverkets
investeringsstöd Klimatklivet uppfört 10 laddstolpar med
sammanlagt 20 laddplatser.
Sex av laddstolparna är avsedda för kommunens egna
bilar, främst hemtjänstens, medan övriga laddstolpar är
publika. De publika laddstolparna är till för att ladda bilen
under en kort tid medan du gör dina ärenden, och är
placerade vid:
•

Busstationen (vid järnvägskiosken) i Strömsnäsbruk,
2 platser

•

Kommunhuset i Markaryd, 2 platser

•

Järnvägsstationen i Markaryd, 4 platser

Förutom kommunens egna laddstolpar erbjuder även
privata företag möjlighet till laddning i Markaryd.

Förnyelsebar energi
Fjärrvärmeproduktionen tillsammans med elproduktionen
från vattenkraft innebär att omkring 211 GWh (gigawatt
timme) av energiproduktionen i kommunen kom från
förnybar energi (2018). Detta motsvarar cirka 50 procent
av energianvändningen, vilket innebär att EU:s mål att
minst 32 procent av den totala energianvändningen ska
komma från förnybara energikällor redan är uppnått inom
Markaryd kommuns geografiska område.
Fjärrvärme
I Markaryd äger och driver Solör Bioenergi Fjärrvärme
AB produktionsanläggningen som förser ortens
fjärrvärmekunder med värme. Produktionsanläggningen
består av två biobränslepannor med effekt om
4,5 MW (megawatt) respektive 3,5 MW. Här finns
även en gasolpanna och en oljepanna för spets och
reservkapacitet. Biobränslet kommer från lokala aktörer
och består i huvudsak av torra material som briketter och
stamvedsflis.
Bioenergi
Användningen av fasta biobränslen uppgår till omkring
65 GWh i kommunen (2018). En stor del av dessa
används i fjärrvärmeproduktionen. De används även i stor
utsträckning direkt av hushållen för uppvärmning genom
ved- och pelletspannor.
Flytande biodrivmedel uppgår till omkring 37 GWh.
Merparten används av transportsektorn.
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Kartan redovisar en översikt över kommunens olika kraftledningar.
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Vattenkraft

Solenergi

Produktionen av el från vattenkraft överstiger ofta den
totala slutanvändningen av el inom kommunens geografiska
område. Sammantaget är all elproduktion i kommunen
förnybar och det nationella målet om 100 % förny
bar elproduktion är uppnått inom Markaryds kommuns
geografiska område.

Produktionen av el från solcellsanläggningar i Markaryds
kommun är marginell, men antalet solcellsanläggningar och
installerad effekt har ökat. Detta visar på att intresset för
solenergi ökar.

Luft- eller geoenergi

Markaryds kommun erbjuder privatpersoner samt mindre
företag och organisationer möjlighet att få hjälp och tips av
en energi- och klimatrådgivare.

Många hushåll och verksamheter har idag någon form av
värmepump. En värmepump kan utvinna energi från luft,
vatten, jord eller berg. För att installera en värmepump som
tar tillvara värme från berg, jord, grund- eller ytvatten krävs
att en anmälan göras till miljö- och byggnadsnämnden. För
den som bor inom ett vattenskyddsområde krävs det nästan
alltid ett tillstånd.
Vindkraft

Energirådgivning

Energirådgivningen kan ge hjälp med frågor rörande
energieffektivisering, klimatpåverkan, energikostnader,
transporter, statliga bidrag på energiområdet med mera.
Rådgivningen går ut på att hjälpa den som vill minska sin
energianvändning på de punkter där det är möjligt men
även ge förslag på tillämpning av miljövänligare tekniker.

I dagsläget har inga vindkraftverk uppförts i kommunen.
Markaryds kommun har en vindkraftspolicy som är antagen
av kommunfullmäktige 2009. Policyn är i behov av att
aktualiseras.

Bild på Timsfors vattenkraftverk, som producerar omkring 13 GWh årligen.
Teknisk försörjning
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Regionala och mellankommunala frågor
Markaryd i regionen
Markaryd är del av Region Kronoberg men har
starka kopplingar till både Skåne och Halland.
Genom mellankommunala och regionala
samarbeten skapas en konkurrenskraftig region
för boende, arbete, kultur, fritid och besöksnäring.
Inom en radie av mindre än femton mil bor cirka
fem miljoner människor.

Utgångsläge
Kommunen omfattar en yta av 51 719 hektar och är
belägen i den sydvästra delen av Kronoberg.
Markaryds kommun angränsar till sex kommuner
(Laholm, Ljungby, Älmhult, Hässleholm, Osby och
Örkelljunga) och delar sammanhängande naturmiljöer
och infrastruktur med dessa kommuner. Exploatering och
handels- och serviceetableringar i detta gränsland kan få
effekter in över kommungränser.
I kommunens omland och inom en timmes avstånd,
finns även viktiga regionala centra som på olika sätt kan
ha en inverkan på Markaryds arbetsmarknad, handel och
näringsliv:
•

Halmstad - avstånd cirka 50 kilometer

•

Hässleholm - avstånd cirka 35 kilometer

•

Ljungby - avstånd cirka 45 kilometer

•

Kristianstad - avstånd cirka 60 kilometer

•

Helsingborg - avstånd cirka 70 kilometer

Regiontillhörighet
Markaryds kommun tillhör Kronobergs län men
regiontillhörigheten är inte bara bestämd av länsgränsen.
Kommunen ingår även i en geografiskt naturlig region
med norra Skåne och Halland som binds samman av
större vägar och järnväg.
Enligt Tillväxtverket ingår Markaryd och Ljungby
kommun i samma funktionella analysregion (FA-region).
FA-regioner används vid nationella och regionala analyser
i olika sammanhang. Indelningen skapades för att
kunna beskriva aktuella och framtida samband för hur
befolkning, arbetsmarknad och ekonomi fungerar och kan
komma att utvecklas. Indelningen är främst baserad på
arbetspendling över kommungränser.
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Konkurrenssituation
I regionen finns viss konkurrens mellan närliggande
kommuner och orter. Inte minst gäller detta handeln. Störst
konkurrens är det från större köpcentra i Halmstad och
Helsingborg. På senare år har även e-handeln blivit en stor
konkurrent till de lokala handlarna.

Regional och mellankommunal
samverkan
För att kunna förverkliga idéer och projekt måste
Markaryd som liten kommun ibland sträcka sig utanför
kommungränsen och samverka med andra. Det finns även
samordningsvinster som kan uppnås genom samverkan
kring olika praktiska frågor.
Länstrafiken Kronoberg
Kollektivtrafiken är samordnad för hela Kronoberg
genom Region Kronoberg och Länstrafiken Kronoberg.
Kommunen är med i denna planering och bevakar
kommunens och regiondelens intressen. Inom Markaryds
kommun trafikerar även Skånetrafiken.
Vattenförvaltning och samverkan
Kommunen ingår i Lagans Vattenråd som har till ändamål
att verka för en uthållig förvaltning av vattenresurserna
i Lagans avrinningsområde och främja medlemmarnas
intressen. Detta sker bland annat genom samarbete
med vattenmyndighet och beredningssekretariat vid
utförandet och utformningen av avrinningsområdet enligt
vattendirektivet.
SSAM - Södra Smålands avfall och miljö
Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults
kommuner har bildat Södra Smålands avfall och miljö som
på ägarnas uppdrag svarar för det kommunala ansvaret att
samla in, transportera och omhänderta hushållsavfall.
Äldrehälsa Kronoberg
Äldrehälsa Kronoberg ska utveckla vården och omsorgen
för personer 65 år eller äldre som har behov av både
hemtjänst och hemsjukvård. Satsningen genomförs
gemensamt av Region Kronoberg och kommunerna
Ljungby, Markaryd och Älmhult.
EU - Leader Linné Småland
Leader är ett metodutvecklingsprogram för landsbygden
inom EU. Leader Linné Småland är en ideell förening med
verksamhet i åtta kommuner: Alvesta, Ljungby, Markaryd,
Sävsjö, Vetlanda, Värnamo, Växjö och Älmhult.
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Projektet har tre övergripande områden:
•

Järnvägen utgör en värdefull koppling mot Hässleholm
och Halmstad. Den välutbyggda infrastrukturen medför att
Markaryd har ett bra läge ur logistiksynpunkt.

Spännande miljöer där människor och idéer kan växa mötesplatser, fysiska eller virtuella, där människor
med olika bakgrund, erfarenhet och kompetens
kan mötas. Det viktiga är interaktionen mellan
människor.

Järnväg

•

Öppenhet för det okända - uppmuntrar till innovationer,
nya affärsidéer och samarbetsformer. Våga testa nytt!

•

Entreprenörskap och självförsörjning - fokus på
entreprenörskap, företagande och tillväxt men
också på kompetensutveckling och integration på
arbetsmarknaden.

Markarydsbanan mot Hässleholm kopplar samman
Markaryd med Skåne samt stambanan norrut mot
Stockholm. Persontrafik mot Halmstad skulle innebära
en utökad arbetsmarknad och studiemöjligheter för både
Halland, Skåne och Kronoberg. Markarydsbanan fungerar
även som en viktig länk för godstransporter samt som
omledningsbana för Västkustbanan.
En ny stambana för höghastighetståg mellan Hässleholm
och Jönköping kan komma att passera genom Markaryds
kommun. Sträckningen mellan Hässleholm och Jönköping är
inte geografiskt angiven.

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter
kan söka projektstöd för att främja utvecklingen i
leaderområdet fram till år 2023.
Business Region Kronoberg

Region Kronoberg har i Länstransportplan för Kronoberg
pekat på en oro för att bygget av stambana enbart utformats
som ett projekt att stärka kopplingen mellan tre storstäder.
Region Kronoberg vill att en stationsort pekas ut i Krono
berg. Likaså har regionen i december 2020 besvarat remissen
”Regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg”
med att de tre presenterade utredningsalternativen inte
gynnar regional utveckling och att en ny stambana behöver
knyta samman Sverige på ett tydligare sätt. Vidare påtalas
att storstadsregionerna knyts samman, men att orterna
däremellan nedprioriteras och att sydöstra Sverige och
Region Kronoberg riskerar att hamna efter i utveckling.

Business Region Kronoberg är ett samarbete mellan
Region Kronoberg och länets åtta kommuner. Samarbetet
samordnas av Region Kronoberg och syftar till att driva
regionen framåt och öka attraktionskraften i regionen
genom att stödja nya företag, utveckling, etableringar och
investeringar.

Kommunikationer
Markaryds kommun har goda förbindelser till
grannkommunerna via vägnätet med bland annat E4 och
vägarna 15, 117 och 120 som primära förbindelselänkar.

JÖNKÖPING
Värnamo

Åseda

HALLAND
Alvesta

Växjö

Ljungby

KALMAR
Lessebo

Halmstad

KRONOBERG

Kalmar

Älmhult
Laholm

Tingsryd

Markaryd
Osby

BLEKINGE
Ängelholm

SKÅNE

Karlshamn
Hässleholm

Helsingborg

Karlskrona
Kristianstad

Kartan visar Markaryds läge i Kronobergs län, i förhållande till Skåne och Hallands län samt med de större infrastrukturkopplingarna med
järnvägen (Markarydsbanan) och väg E4.
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Väg
Markaryds kommun har en stor mängd transittrafik både
för bil och lastbil. De viktigaste vägarna för detta är E4:an
(Helsingborg - Torneå, Finland), väg 15 (KarlshamnHalmstad), väg 117 (Markaryd-Hässleholm) och väg 120
(Traryd-Nybro).

Inpendlingen är större än utpendlingen i Markaryds
kommun. En stor del av inpendlingen sker från Skåne
och Halland. Pendlingen har ökat på senare år. Den stora
inpendlingen till kommunen indikerar att Markaryd har ett
väl utvecklat näringsliv.

Flyg

Handel

Markaryds kommun har fyra flygplatser inom en dryg
timmes resväg; Halmstad, Ängelholm, Kristianstad och
Växjö. Dessutom nås den internationella flygplatsen
Kastrup i Köpenhamn på mindre än två timmar.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken i Markaryd utgörs framförallt av
busstrafik mot Halmstad, Örkelljunga och Ljungby samt
Pågatåg/regionbuss till Hässleholm. Det är dock relativt
stor skillnad i restid med kollektivtrafik och bil vilket
påverkar resmönstren.

Arbetspendling
Region Kronoberg har ett stort pendlingsutbyte med
Skåne och Jönköpings län. Pendlingsintensiteten är lägre
än i Skåne län, vilket delvis beror på att Kronoberg har en
glesare struktur och till ytan generellt större kommuner
och därmed längre mellan dom. Arbetsmarknaderna
är regionala och i Markaryds kommun är det ungefär
25 procent som har arbete i en annan kommun. (Region
Kronoberg 2015b)

Markaryds kommun har inga större köpcentra eller stort
omland som åker till Markaryd ur handelsyfte. Däremot
har invånarna i Markaryd behov av att åka till andra
orter för att tillgodose sina behov av dagligvaror och
sällanköpsvaror.

Turism och besöksnäring
Riksettan
Riksettan (R1) är den gamla riksvägen från Örkelljunga
till Vaggeryd. Den är idag ett samverkansprojekt mellan
Markaryds, Ljungby, Värnamo, Vaggeryds, Jönköpings
och Örkelljunga kommun. Projektet syftar till att lyfta
fram Riksettan som en alternativ väg till motorvägen
för turister, så att de kan njuta av det vackra naturoch kulturlandskapet. Vägen lämpar sig för såväl
bil, motorcykel som cykel. Turistvägen sträcker sig
från Vaggeryd i norr genom Värnamo, Ljungby och
Markaryd till Örkelljunga i söder. Vägen går i Riksettans
ursprungliga sträckning, parallellt med E4:an och Lagan.

Flygbild över Markaryd nordost ifrån. I Markaryd är det nära till skogar, sjöar och vattendrag.
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Lagaleden
Kanotleden Lagaleden, är ett samarbete mellan kanot
uthyrare och kommunerna Hylte, Ljungby, Markaryd
och Laholm. Lagaleden sträcker sig 150 kilometer från
sjön Bolmen i Småland ut till havet i Laholmsbukten.
Utmed Lagaleden finns ett 30-tal lägerplatser. På
dessa finns sopställ, toalett, ved och på en del även
övernattningsskydd.

Grönstruktur och rekreation
Örkelljunga kommun redovisar i sin översiktsplan ett
upplevelsestråk som ska knyta samman orten Skånes
Fagerhult med bland annat Markaryds kommun. De
nämner även den gamla banvallen som går mellan Skåne
och Småland som stråk för gående och cyklister.

Vindkraft
Utbyggnad av vindkraft nära kommungränsen kan påverka
boendekvaliteten och naturområden i Markaryds kommun
och vice versa. Det innebär att en mellankommunal dialog
i samband med etablering av vindkraft nära kommun
gränser är viktig.
I Laholms kommuns översiktsplan från 2014 finns ett
område utpekat som område lämpligt för vindkrafts
etablering som gränsar till Markaryds kommun.

Gränsöverskridande
riksintresseområden
Områden av riksintresse och geografiska områden som
sträcker sig över kommungränsen är:
•

Riksintresse för naturvård (Hinnerydsåsen och
Rönnöområdet)

•

Natura 2000-område (Rönnö)

•

Riksintresse för vattenförsörjning (Bolmentunneln)

•

Riksintresse för väg och järnväg (E4, väg 15, väg 117
och Markarydsbanan)

•

Riksintresse för Ängelholms. Halmstads och
Kristianstads flygplats, vars MSA-yta påverkar
Markaryds kommun

Vattenförsörjning
Vattenförsörjning är ofta ett mellankommunalt intresse.
Dricksvattenförsörjningen behöver säkras på lång
sikt. Kommunens vattenförekomster påverkas av
markanvändningen såväl inom som utanför kommunen.
På samma sätt påverkar även markanvändningen i
kommunen vattenförekomster i andra kommuner.
En ny regional vattenförsörjningsplan är under
framtagande. Syftet är att säkra tillgången på vatten på
lång sikt, både för dricksvatten och andra behov. Befintlig
regional vattenförsörjningsplan är från 2012.
Bolmentunneln
Bolmentunneln går från sjön Bolmen i Ljungby kommun
genom Markaryds kommun ner till Äktaboden i Klippans
kommun, i Skåne. Tunneln används för råvatten som efter
behandling förser sydvästra Skåne med dricksvatten.
Bolmentunneln blev år 2010 klassad som riksintresse
vilket innebär att hänsyn måste tas till den vid kommunal
fysisk planering samt vid prövning av miljöfarlig
verksamhet. Området för riksintresset begränsas till en
yta på 15 meter åt vardera håll från tunnelns centrum.
Riksintresset innebär inga restriktioner eller andra
begränsningar för det skogsbruk och jordbruk som
bedrivs i tunnelns närhet.
Huvudmannen Sydvatten har skyldighet att skydda vattnet,
riksintresset gäller tunneln. Ansvarsförhållandena är
klargjorda i vattendomar och mark- och miljödomstolen.

Regionala och mellankommunala frågor
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Miljö- och riskfaktorer
Risker för hälsa och miljö
Miljö- och riskfaktorers redovisning är obligatorisk
i översiktsplanen. Dessa omfattar miljöproblem
eller risker som behöver beaktas i planeringen,
exempelvis bullerstörda områden eller anlägg
ningar och verksamheter som innebär särskilda
risker för omgivningen.

Handlingsprogram för skydd mot
olyckor
Lagen om skydd mot olyckor innebär bland annat att
kommunens mål och planerade åtgärder till skydd mot
olyckor ska preciseras i ett handlingsprogram som
ska antas varje ny mandatperiod. Räddningstjänsten i
Markaryd har tagit fram en handlingsplan för kommunens
säkerhetsarbete som syftar till att skapa säkerhet och
trygghet för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen.
(Markaryds kommun, 2016c)
Handlingsprogrammet kan liknas vid en långtidsplanering
som i sin tur styr hur den årliga och lokala planeringen
sker inom verksamheten men även samarbetet med andra
aktörer. Handlingsprogrammet har flera syften, framför
allt att kommuninvånarna ska få en inblick i kommunens
räddningstjänst, både det olycksförebyggande arbetet och
den utryckande verksamheten.
Handlingsprogrammet utgör även ett politiskt styrdok
ument för ställningstaganden avseende skydd mot
olyckor samt hur räddningstjänsten ska arbeta genom de
verksamhetsmål som ska uppnås under den innevarande
mandatperiod som handlingsprogrammet gäller.
(Markaryds kommun, 2016c)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap driver just
nu projektet ”Enhetligt ledningssystem för kommunal
räddningstjänst” för att utveckla den kommunala
räddningstjänstens förmåga i större och mer komplexa
räddningsinsatser. Markaryds kommun deltar i detta
projekt.

Miljöfarlig och störande
verksamhet
Med begreppet miljöfarlig verksamhet avses användning
av mark, byggnader eller anläggningar som på något sätt
innebär utsläpp till mark, luft eller vatten men även de
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som skapar störningar i form av buller, vibrationer, ljus
och strålning.
Miljöfarliga verksamheter delas in i A-, B-, C- och
U-verksamheter beroende på storlek och typ av
verksamhet. A-och B-verksamheter kräver tillstånd och
C-verksamheter är anmälningspliktiga. U-verksamheter är
undantagna tillstånds- och anmälningsplikt.
I Markaryds kommun finns ingen A-anläggning. Här finns
18 B-klassade anläggningar som kräver tillstånd. Det rör
sig om bland annat om täkter för torv, jord eller berg,
avloppsanläggningar, deponier eller industriverksamheter.
Vid placeringen av nya verksamheter och vid planläggning
av nya industriområden ska tillräckliga skyddsavstånd
hållas till bostäder och annan störningskänslig bebyggelse,
som exempelvis skolor. Detsamma gäller vid planering
av nya områden för bostadsbebyggelse, då tillräckliga
skyddsavstånd ska hållas till verksamheter. Även
transporterna till och från verksamheter ska vägas in i
bedömningen. Ibland kan det behövas utredningar såsom
bullerberäkningar.

Förorenad mark
Inom kommunen finns flera potentiellt förorenade
områden i form av nedlagda och pågående verksamheter
och deponier.
Identifiering och i vissa fall inventering enligt MIFO
(Metodik för Inventering av Förorenade Områden) har
genomförts. På MIFO-listan finns omkring 160 objekt.
Inget objekt har klassats i riskklass 1 (mycket hög risk). I
kommunen finns dock 18 objekt i riskklass 2 (hög risk).
Objekt som klassats som riskklass 2 (hög risk)
omfattar skjutbanor, sågverk med doppning, massa-/
pappersindustrier eller industrier med halogenerade
lösningsmedel eller elektrolytiska/kemiska processer,
gjuterier, bilvårdsanläggning, kemtvätt, skrothandel och
plantskolor.
Inom kommunen finns ett 30-tal objekt klassade i
riskklass 3 (måttlig risk), 16 objekt i riskklass 4 (liten risk)
och ett 80-tal objekt som inte är riskklassade.
Vid planering och i samband med bygglovsprövning ska
risken för att ett område kan vara förorenat beaktas på ett
tidigt stadium. I vissa fall kan det krävas undersökningar
och efterbehandlingsåtgärder.
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Kartan visar rekommenderade vägar för farligt gods, kända, förorenade områden samt klassning av dessa. På kartan redovisas även status för
tillåten markanvändning inom åtgärdade föroreningsområden.
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Transport av farligt gods

Radon

Farligt gods är en benämning på ämnen och produkter som
har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor,
djur, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras
rätt under transport.

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i
byggnader. Det finns alltid tillräckligt med radon i marken
för att gällande gräns- och riktvärden för radon ska kunna
överskridas i en byggnad, om konstruktionen är otät mot
marken. Detta gäller även i så kallade lågriskområden.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har
det övergripande ansvaret för att ge ut föreskrifter om
landtransporter av farligt gods.
I Markaryds kommun är E4, väg 15 västerut från Markaryd,
väg 117 från Markaryd i riktning mot Hässleholm och väg
120 från E4 nordväst om Strömsnäsbruk, via Traryd och
vidare österut i riktning mot Älmhult rekommenderade
vägar för farligt gods..
Enligt statistik från MSB transporteras uppskattningsvis 33
000-66 000 ton farligt gods på E4 och mellan 10-33 000
ton på väg 15 per månad.
Farligt gods transporteras även i viss utsträckning på
Markarydsbanan. Sedan Hallandsåstunneln blev klar år
2016 har godstågstrafiken på Markarydsbanan minskat.  I
genomsnitt passerar sex godståg Markaryd varje dygn, tre i
vardera riktningen. Andelen transporter med farligt gods är
dock oklar.
Den största olycksorsaken vid farligt gods-transporter är
att något sker under färd, exempelvis kollision med annat
fordon, avkörning eller urspårning, men även momenten
lastning och lossning utgör en stor risk för olyckor.
Det är viktigt att beakta transporter av farligt gods när
ny bebyggelse planeras intill transportanläggningar, när
ny transportinfrastruktur planeras och när markens
användning ska förändras på annat sätt.

Strålning
Strålning kan vara naturligt förekommande bakgrunds
strålning, men även från elektromagnetiska fält som
uppkommer kring till exempel kraftledningar och
transformatorer.
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter anger regler för
minsta avstånd mellan byggnader och kraftledningar.
Den som uppför, utökar eller ändrar en byggnad, eller ger
tillstånd till en sådan åtgärd, ska känna till och ta hänsyn
till avståndsreglerna så att inte någon del av byggnaden
kommer för nära en befintlig kraftledning.
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För att begränsa hälsoriskerna med radon är det viktigt
att känna till markförhållandena och markens innehåll av
radongas liksom egenskaperna hos det täktmaterial som
används till byggnader eller som fyllnadsmassor. För att
uppskatta i vilka områden markradonrisken är förhöjd
har kommunen tagit fram en översikt av förekomsten av
radon.
Radon i inomhusluften är den näst vanligaste
orsaken till lungcancer (efter tobaksrökning).
Strålsäkerhetsmyndigheten har uppskattat att radon
i inomhusluft orsakar cirka 500 lungcancerfall per
år i Sverige. Risken att drabbas av lungcancer är
proportionell mot radonhalten i den luft man andas in
och exponeringstiden. De flesta av de som drabbas av
lungcancer från radon är rökare eftersom exponering för
både radon och rökning ökar risken för lungcancer. Det är
radonets sönderfallsprodukter som främst orsakar skador
på lungorna.
Radonhalten bör inte överstiga 200 Bq/m3 (becquerel) i
bostäder, skolor och allmänna lokaler (referensnivå enligt
Strålskyddsförordningen). Risken med radon betraktas
som linjär, vilket innebär att en radonhalt på 400 Bq/
m3 är dubbelt så farlig som 200 Bq/m3. Alla radonhus
bör spåras, men viktigast är att spåra hus med höga
radonhalter.
Hur mycket radon som kommer in i huset beror på
markens genomsläpplighet och hur tät husgrunden är.
Även vissa byggmaterial kan medföra höga radonhalter
i en byggnad. Rådande radonförekomster på platsen
utgör grunden för hänsynstagande vid uppförande av
byggnader.
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Kartan redovisar översiktliga markradonförhållanden i kommunen.
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Buller och vibrationer
Buller och vibrationer kan ge upphov till störningar och
obehag och påverka hälsa och livskvalitet.
Buller anses idag vara ett av de mest utbredda
miljöproblemen och är den störning som berör flest
människor i Sverige. Buller definieras oftast som oönskat
ljud, vilket innebär att huruvida ett ljud upplevs som buller
eller inte varierar från person till person. Buller och höga
ljudnivåer kan komma från bland annat trafik, industrier
och grannar.
Faktorer som kan påverka hur ett ljud upplevs är
exempelvis tidpunkt på dygnet, i vilket sammanhang det
är och vilken attityd man har till ljudet. Fysiska faktorer
som ljudstyrkenivå, karaktär och frekvenssammansättning
spelar också en stor roll.
Buller påverkar vår hälsa och vår möjlighet till en god
livskvalitet. Det påverkar människor olika beroende på
vilken typ av buller det är, vilken styrka det har, vilka
frekvenser det innehåller, och hur det varierar över tiden.
Regler om buller finns i såväl plan- och bygglagen som
miljöbalken och förordningar. För olika kategorier
av buller finns också riktvärden för bullernivåer vid
bostadsbyggnader. Nya regler för buller trädde i kraft
under 2015, 2016 och 2017.

Buller från järnväg
Uppkomsten av buller och vibrationer från spårburen
trafik är beroende av tågtyp, hastighet, tåglängd och antalet
tåg. Men nivåerna på buller och vibrationer beror även
på faktorer som bankroppens uppbyggnad, olika typer av
spårkomponenter, spårets underhåll och tillstånd, terrängoch markförhållanden i omgivningen och intilliggande
byggnaders konstruktion.
Buller från verksamheter
Externt buller förekommer från de flesta industrier, dels
från själva tillverkningsprocessen, dels från transporter
och materialhantering. Buller finns också vid andra typer
av miljöfarliga verksamheter, såsom skjutbanor.
Naturvårdsverket anger som riktlinjer för externt
industribuller bland annat riktvärden som inte bör
överskridas utomhus. Dessa värden avser frifältsvärden
eller till frifältsförhållanden korrigerade värden. Om det
finns en hörbar ton i ljudet bör man dessutom sänka
riktvärdena 5 dBA.
Någon särskild utredning avseende bostäder som är störda
av industribuller har inte genomförts. I kommunen finns
flera industriområden som är lokaliserade centrumnära
och i närheten av bostäder. Skyddsområden runt
verksamheter kan säkerställa ett betryggande avstånd
mellan störningskällan och omgivande miljöer.

Trafik på järnväg och väg, främst godståg, kan orsaka
vibrationer för de som bor nära spåret eller vägen.
Kännbara vibrationer kan spridas långt i lösa jordarter,
exempelvis lera, och kan i värsta fall uppfattas ett par
hundra meter från järnväg. Trafikverket utreder vibrationer
i samband med ny- och ombyggnadsprojekt samt när
boende inkommer med klagomål. Vibrationsutredningar
kan även förekomma vid kartläggningar av
järnvägssträckor med betydande godstrafik nattetid.
Om ny bostadsbebyggelse planeras i ett buller- och eller
vibrationsutsatt läge, till exempel nära en järnväg eller väg,
kan det krävas skyddsåtgärder eller särskild utformning av
bebyggelsen för att den ska bli lämplig för sitt ändamål.
Detta bör i så fall regleras i detaljplanen. Kommunen
(eller exploatören) ska bedöma om platsen är lämplig för
ändamålet med hänsyn till buller och vibrationer och om
skyddsåtgärder behövs.
Vägtrafikbuller
Buller från vägtrafiken är dels beroende på mängden
trafik, dels på trafikens hastighet. Bullret avtar med
avståndet från bullerkällan.
Bild på Lagan. Lagan har översvämmats vid några tillfällen och
längs ån finns partier med erosionskänsliga jordarter.
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Klimat
Med klimat menas de genomsnittliga fysiska
förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet,
lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och
flera olika meteorologiska element på en given ort
eller region över längre tidsperioder.

Klimatförändringarna kan komma att medföra effekter på
följande sårbara områden, verksamheter och system:
•

VA-systemen (ledningsnät för spill-, dag- och dricksvatten)

•

Översvämning i bebyggd miljö längs vattendrag och vid sjöar

•

Översvämning av samhällsviktiga funktioner som
avloppsreningsverk

•

Risk för brott på dammar

Småland ligger i norra halvklotets västvindsbälte och då
landskapet saknar bergsbarriärer så för luftmassorna med sig
fuktig luft från Atlanten. Närheten till havet i väster medför
mildare vintrar, förstärkta av Golfströmmens varma vatten.

•

Ökad mängd lakvatten från deponianläggningar

•

Högre temperatur och fler värmeböljor kan ge ett ökat behov av
kylning inomhus i äldrevård och förskolor.

•

Enskilda brunnar kan sina vid minskad grundvattenbildning

Längden på vegetationsperioden är i genomsnitt 220 dagar
per år och årsmedelnederbörden är omkring 1 000 millimeter
per år. I Markaryd överskrider nederbörden 10 millimeter, 30
dagar per år. Den maximala 7-dygnsnederbörden är cirka 75
millimeter. (SMHI, 2015)

•

Ökad avdunstning och ökad bevattning vid höga temperaturer
kan leda till vattenbrist

•

Erosion längs vattendrag och sjö

•

Ras och skred i finkorniga jordar

Klimatet förändras

Scenario 2040

Lokalklimat

Effekterna av ett förändrat klimat börjar nu märkas på alla
kontinenter i form av stigande havsnivå, minskade istäcken
vid polerna och minskade glaciärer.
Koldioxidhalterna i atmosfären har stigit med 40 procent
sedan förindustriell tid. Koncentrationerna i atmosfären är nu
de högsta som någonsin har uppmätts och som historiskt har
uppvisats från analyser av iskärnor som sträcker sig 800 000
år tillbaka i tiden.
Den globala medeltemperaturen har stigit med drygt 0,7°C
sedan 1900-talets början, vilket är en anmärkningsvärt snabb
och kraftig ökning jämfört med klimatets förändringar längre
tillbaka i tiden. Enligt FN:s klimatpanels (IPCC) rapport
från 2021 är läget för klimatet allvarligt och vi riskerar att
passera 1,5-gradersmålet inom 10-20 år. Det konstaterades
även att människans utsläpp av fossilgaser är huvudorsaken
som driver på extremvädret samt att vi närmar oss så
kallade tröskeleffekter vilket innebär större risker och mer
allvarliga och oåterkalleliga effekter. Det behövs därför enligt
rapporten kraftiga och snabba utsläppsminskningar för att
minimera temperaturökningen.
Sverige kan generellt sett räkna med mildare vintrar och
längre somrar med eventuella värmeböljor som följd.
Samtidigt ökar både den totala nederbörden över året och vi
får fler häftiga regn.
Klimatet har alltid varierat och påverkats av naturliga faktorer
som ger tillfälliga variationer. Men de förändringar som pågår
nu är unika genom att de sker så snabbt, har stor omfattning
och förväntas få långtgående effekter. I Sverige är det SMHI
som modellerar hur framtidens klimat kan komma att se ut.

Länsstyrelsen har tagit fram ett klimatscenario för hela länet:
Klimatet i Kronoberg på 2040-talet för att illustrera något av det
vi kan ha att vänta framöver, kopplat till ett förändrat klimat;
”På 2040-talet har medeltemperaturen ökat med 2-3 grader jämfört
med perioden 1961-1990. Den maximala dygnsmedeltemperaturen
ligger kring 20-26 grader. Vintrarna är mildare, vi har färre dagar
med snö på marken, och samtidigt har antalet dagar då temperaturen
går under 0 grader blivit färre. Förekomsten av tjäle minskar också i
takt med ökade vintertemperaturer.
Nederbörden har ökat, inte minst under vintern, då ökningen
är uppemot 20 procent jämfört med slutet av 1900-talet. I vissa
områden har somrarna ändå blivit torrare, då avdunstningen har
ökat. Under vår och höst har torrperioderna minskat.
Vegetationsperioden mätt i temperatur pågår nu uppemot 300 dagar
om året. Fram till år 2100 kommer den att vara i stort sett hela
året.
De häftiga regn som kan ge översvämningar lokalt har blivit
vanligare och kraftigare. Den största dygnsnederbörden har ökat
med 20 millimeter. Den totala tillrinningen till våra stora vattendrag
ökar något, men skillnaden är desto större vad gäller variationen i
vattenföringen under året.
I Lagan har flödet ökat under vinterhalvåret, men minskat under
sommaren. Flödestoppen under våren, den så kallade vårfloden,
uteblir när nederbörden under vintern alltmer kommer som regn.
De extrema vattenflödena med 100 års återkomsttid har blivit
kraftigare i den västra delen av länet. I nordöstra Kronoberg kan
man se vissa tecken på att 100-årsflödena istället minskar på sikt”.
(Länsstyrelsen 2011)
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Yt- och grundvattennivåer
Temperaturhöjningen innebär att avdunstningen ökar och
att grundvattenbildningen därmed minskar, främst under
sommaren.
En beräkningsmodell som SMHI och Sveriges Geolog
iska Undersökning (SGU) tagit fram visar att grund
vattenbildningen kan komma att minska med upp till 20
procent fram till nästa sekelskifte. Detta kan bland annat
leda till minskad tillgång till dricksvatten i brunnar och
grundvattentäkter.
Ökade flöden i sjöar och vattendrag
Prognoser för det kommande århundradet pekar mot att
nederbördsmängder och flöden i vattendrag och sjöar
kommer att förändras. Nederbördsmängden beräknas öka
med cirka 15-20 procent till år 2100 jämfört med slutet av
1900-talet och antalet skyfall beräknas öka med cirka 20
procent under samma tidsperiod. Resultatet av de ökade
nederbördsmängderna är ökade flöden i vattendrag med
en ökad risk för översvämning och markinstabilitet. Ökad
nederbörd förväntas leda till ökade flöden och förhöjda
nivåer i mark och vattendrag. Detta kan öka riskerna för ras,
skred, erosion och översvämningar, vilket bör värderas vid
bedömning av framtida markanvändning
(Länsstyrelsen 2011)
Översvämningar kan medföra omfattande skador på
byggnader och infrastruktur genom underminering av
konstruktioner eller överströmning av broar och dammar.
Skred, ras och erosion
Med ökande flöden i vattendrag ökar även risken för skred,
ras och erosion. En viktig riskfaktor är de geologiska förut
sättningar på en viss plats. Vissa jordarter är mer känsliga för
skred, ras och erosion än andra.
Markaryds kommun består i huvudsak av morän och isälvs
sediment med inslag av torvområden eller områden med
organiskt material. I samband med planläggning och bygglov
givning undersöks de geotekniska förhållandena ytterligare.
Sveriges Geologiska Undersökning har karterat områden
som utifrån geologiska förhållanden har förutsättningar
för stranderosion. I Markaryds kommun utgörs stränderna
utmed Lagan av jordarter som har potential för erosion. Om
det i praktiken föreligger någon risk för erosion beror på
faktorer som bland annat vågexponering, vattenhastighet,
strömmar, marklutning, vegetation och tidigare genomförda
förändringar av strandzonen.
Kartan på nästa sida visar både beräknat högsta flöde i Lagan
och eroderbara jordarter längs Lagan - det vill säga jordarter
som är känsliga för erosion.
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styr
medel som infördes med miljöbalken 1999. De
beskrivs närmare i miljöbalkens femte kapitel. Miljö
kvalitetsnormerna infördes för att komma till rätta
med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som
till exempel trafik och jordbruk.

Miljökvalitetsnormer för
utomhusluft
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela
landet. Med utomhusluft avses enligt förordningen
utomhusluften med undantag för arbetsplatser samt
vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. Det finns
miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxider,
partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen,
kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.
De flesta normerna är så kallade gränsvärdesnormer som
ska följas, medan några är så kallade målsättningsnormer
som ska eftersträvas. Normerna baseras huvudsakligen på
krav i EU-direktiv.
Merparten av bakgrundsnivån för partikelhalterna i
Markaryds gatumiljöer har för höga tröskelvärden.
(Kronobergs luftvårdsförbund, 2018)

Miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster
Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar,
vattendrag och kustvatten) och grundvatten. För ytvatten
finns miljökvalitetsnormer och statusklassningar för
kemisk och ekologisk status, medan det för grundvatten
finns miljökvalitetsnormer och statusklassningar för
kemisk och kvantitativ status. En miljökvalitetsnorm
för vatten beskriver den kvalitet en vattenförekomst
ska ha nått vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är
att alla vattenförekomster ska uppnå det som inom
vattenförvaltning kallas god status.
En norm anger en lägstanivå. Vattenförekomsten får alltså
inte påverkas av en verksamhet på så sätt att kvaliteten blir
sämre än den status som anges i normen.
Information om vattenförekomsternas normer finns i
databasen VISS. Kommunen är skyldig att säkerställa att
normerna uppfylls och att de följs vid planläggning och
prövning. I Markaryds kommun finns totalt 33 vatten
förekomster, varav åtta är grundvattenförekomster och
resten ytvatten.
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Kartan redovisar beräknat högsta flöde i Lagan och eroderbara jordarter utmed Lagan.
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Vattenmyndigheterna har tagit fram ett åtgärdsprogram
med uppdrag att genomföra de myndighetsåtgärder
som miljökvalitetsnormerna för vatten kräver. Åtgärds
programmen gäller de vatten som har problem eller
riskerar försämring. Målet för åtgärderna är god status i
vattenförekomsterna. Åtgärderna ska genomföras enligt
åtgärdsprogrammet. (Vattenmyndigheterna i samverkan, 2018)
Grundvattenförekomster
Samtliga grundvattenförekomster når god kemisk och
kvantitativ status.
Ytvattenförekomst - sjö
Sex av kommunens sjöar är klassade som
ytvattenförekomster. En av dessa (Exen) uppnår god
ekologisk status och resterande fem uppnår måttlig status.
När det gäller den kemiska statusen i sjöarna i kommunen
är det ingen sjö som uppnår god kemisk status. Orsaken är
att det är hög nivå av näringsämnen i fyra av sjöarna (två
sjöar saknar klassning).
När det gäller försurning uppnår en sjö måttlig status
(Köphultasjö) och en sjö hög status (Kraxasjön). Övriga
sjöar saknar klassning.
Två sjöar uppnår god status avseende förorenande ämnen
(resterande sjöar saknar data).
Ytvattenförekomst - vattendrag
Nitton av kommunens vattendrag är klassade som
ytvattenförekomster. Tre uppnår god ekologisk status,
fjorton måttlig status, en otillfredsställande potential och
en har dålig ekologisk status. Alla utom en är naturliga
sjöar.
Inget vattendrag uppnår god kemisk status.
När det gäller nivån av näringsämnen uppnår tre
vattendrag god status, fem har hög status (resterande
saknar data).
När det gäller försurning uppnår två vattendrag god status
och sex vattendrag måttlig status (resterande saknar data).
I kategorin särskilt förorenande ämnen uppnår fyra
vattendrag god status (resterande saknar data).
De främsta orsakerna till att god kemisk och ekologisk
status i ytvatten inte uppnås är övergödning, utsläpp av
miljögifter och åtgärder i vattenmiljön såsom dämning
eller muddring.
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Övriga miljökvalitetsnormer
I Markaryds kommun finns inga vattenförekomster
som omfattas av miljökvalitetsnormer för fisk- och
musselvatten.
Markaryds kommun omfattas inte heller av
miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller. Detta
eftersom invånarantalet understiger 100 000 invånare,
samt att andelen väg, tåg och flygtrafik understiger den
nivå som krävs för kartläggning av omgivningsbuller.
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Kartan visar grund- och ytvattenförekomster.
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Kartan visar kemisk status för MKN-vatten.
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Regleringar: riksintressen
Riksintressen
Begreppet riksintresse används om två olika typer
av områden. Dels större områden som riksdagen
beslutat om i 4 kap. miljöbalken, dels områden som
är riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken och där den
ansvariga nationella myndigheten har ett ansvar för
att ange anspråk.

Lagstiftning
Enligt förordningen (1998:896) om hushållning med markoch vattenområden som är knuten till miljöbalken (MB)
har de centrala myndighetsverken till uppgift att redovisa
vad de bedömer vara områden av riksintresse. Det är sedan
kommunens uppgift att i sin översiktsplanering, efter samråd
med länsstyrelsen, ta ställning till avgränsningarna och i sin
planläggning se till att områdenas värden blir beaktade i
tillräcklig utsträckning.
Bestämmelserna i 3-4 kapitlet i miljöbalken anger ett antal
allmänna intressen som ska beaktas vid planering och beslut
enligt plan- och bygglagen (PBL). Vissa av bestämmelserna i
miljöbalken gäller områden av riksintresse.

Nedan presenteras värdeomdömen hämtade ur dessa
registerblad.
Inom Markaryds kommuns gränser finns fyra områden av
riksintresse för naturvård. Deras lägen redovisas på karta
på sida 66 efter beskrivningen av de olika områdena.
Hannabadsområdet (NRO07001)
Området är 612 hektar stort och består av ett
mångformigt ås- och sjölandskap av karaktären
kamelandskap med välutbildade åsryggar, kullar,
deltaplatåer och åssänkor av olika storlek och form.
Sjön, vattendragen, våtmarker och odlingslandskapet vid
Hannabad bidrar till en värdefull landskapsbild. Området
har mycket stora geovetenskapliga och landskapsmässiga
värden.
Kring sjöarna sydväst om Markaryd ligger ett åslandskap
med välutbildade åsryggar, deltaplatåer, åsnät och
sänkor (så kallade kames). Väster om maderna vid
Strömmabäcken ligger ett område med kullar och
åsgropar. Vattendrag, åkärr och övriga våtmarksområden
utgör tilltalande inslag. Området i sin helhet har en
mycket värdefull landskapsbild. Fornlämningen Hylte

I kommunens översiktsplan ska det framgå hur kommunen
avser att tillgodose riksintressen (PBL 4 kap 1 §). I detta
kapitel redovisas samtliga riksintressen som berör Markaryds
kommun. För respektive riksintresseområde ges en kortfattad
beskrivning. I översiktsplanens Del 1 redovisas kommunens
ställningstagande för hantering av de olika riksintressena i
kommunen.

Riksintresse för naturvården
Områden som är av riksintresse för naturvården regleras i 3
kapitlet 6 § miljöbalken. Ett område kan vara av riksintresse
för naturvården om det särskilt väl belyser viktiga skeden av
natur- och kulturlandskapets utveckling eller är ostört och
inrymmer en stor mångfald av naturtyper. Det kan vara av
särskilt stort intresse också därför att det hyser unika och
hotade eller sårbara naturtyper eller arter, till exempel ett rikt
fågelliv, en ovanlig flora eller en kombination av egenskaper
som gör området värdefullt för förståelsen av naturen.
I kommunen finns fyra områden utpekade som
riksintresse för naturvården. Naturvårdsverket gjorde
en översyn av dessa riksintressen år 2000. För respektive
riksintresseområde finns det registerblad som beskriver
värden och förutsättningar för bevarande av dessa värden.
Bild från Hannabadsåsen (Bild: Länsstyrelsen i Kronorbergs län)
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skans är rester av en befästningsanläggning som ligger på
sydvästkanten av en deltaplatå.
Hannabadssjön intar bottnen av en stor dödissänka
omgiven av mäktiga smältvattenavlagringar. Sjön har grusoch sandstränder och rent vatten med kortskottvegetation
(notblomster, strandpryl, braxengräs). Sluttningarna på
sjöns östsida är branta och iskontaktbetingade. Avenbok
och bok förekommer rikligt, däribland ett större och rent
bokbestånd sydväst om Berg.
Hannabads by ligger i ett vackert odlingslandskap med
bland annat vällagda odlingsrösen.
Väster om Hannabadsjön bildar Hannabadsåsen
stora, intressanta ryggformer och kullar. Åsen sydväst
om byvägen är vackert bokbevuxen. Den är delvis
naturreservat. Nordost om byvägen är åsen uppdelad i två
parallella ryggar med undulerande, distinkt krön.
Värdena kan skadas av exempelvis grustäkt, vägbyggen,
olämpligt lokaliserad bebyggelse och avverkning av
ädellövskog.
Hinnerydsåsen (NRO07002)
Området är 1179 hektar, men bara omkring en tredjedel
av området ligger inom Markaryds kommun. Åsstråket

mellan Torpa och Hinneryd omfattar välutbildade åsryggar
som omges av ett ovanligt mångformigt kamelandskap
med höjder och sänkor av varierande form. Området
är särskilt geovetenskapligt intressant och sannolikt den
mest kompletta israndbildningen i södra Småland. Kärr
i dödsissänkor och längs Hinnån har stora biologiska
värden.
Åsstråket Sunnertorpa-Kvarnadal omfattar mycket
mångformiga, vackra åsbildningar. Rukesjön och Vitasjön
omges av två välutbildade åsryggar, som stupar brant ned
i vattnet. Genom åsstråket går en central rygg som vid
sidan av stora åsgravar omges av kames med en mängd
kullar av varierande form.
I dödissänkor förekommer små gölar, kärr och ställvis
gungflybildningar. Små källkärr framträder i sluttningarna.
I den våta myren kring Systersjöarna finns två slukhål.
Åsstråket på båda sidor om Hinnån söder om Kvarnadal
innefattar markerade, ibland parallella åsar på båda
sidor om Kvarnadalsdammen och Hinnån. Här finns
även platåer med välutbildade iskontakter och mera
oregelbundna kullar. Genom översvämningskärren
söder om Kvarnadalsdammen har Hinnån ett slingrande,
naturligt lopp. Dråg med myrlilja och klockljung ansluter
till ån.

Bild från Sjöarundan, Hinneryd.
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Värdena kan skadas av exempelvis grustäkt, vägbyggen,
olämpligt lokaliserad bebyggelse, markavvattning,
markberedning.
Porssjömyren (NRO07058)
Området är 563 hektar stort och utgör ett representativt
myrkomplex av topogena kärr med blöta kärrdråg, svagt
välvda mossar, sluttande mossar och en koncentrisk mosse.
Porssjömyren utgörs av en koncentrisk mosse, sluttande
mossar och en svagt välvd mosse som avgränsas av kärrstråk
och bäckar.
I mossornas höljor växer vitag, kallgräs och flytvitmossa.
Flera dråg går över och mellan mosseplanen. Svarta ådra
är det största och mest vattenrika av dem. I dråget växer
bland annat vattenklöver, dystarr, kallgräs, vitag, myrlilja och
ängsull. Öppna och trädbärande kärr ingår i komplexet. Ett
antal fastmarksholmar varav några är bevuxna med orörd
tallskog finns i myren.
Porssjön ligger centralt i området och omges av smala
gungflyn. De ingrepp som finns utgörs av diken i laggarna
och avverkningar på fastmarksholmar.
Bevarande av våtmarkens värde kräver att områdets
hydrologi skyddas mot bland annat markavvattning,
skyddsdikning, vattenreglering, torvtäkt. Värdena i
sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner
kan bevaras om de skyddas mot bland annat avverkning,
gödsling och kalkning.

Bild på stengärde i Rönnöområdet (Bild: Länsstyrelsen i Kronorbergs län)
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Rönnöområdet (NRO07060)
Området är 617 hektar stort, varav omkring hälften ligger
inom Markaryds kommun. Området utgör en mycket
värdefull mosaik av orörda våtmarker av olika typer och
naturskogsartade sump- och fastmarksskogar av både löv
och barr.
Rönnöområdet är ett mosaikartat landskap med små smala
kärrstråk, svagt välvda mossar, mader längs rinnande
vatten, sumpskogar och fastmarksskogar med stora
naturvärden. I kärren växer blåtåtel, myrlilja och pors.
Hedsäv, en underart till tuvsäv, och kambräken växer
också i området. I höljorna på de öppna myrarna finns alla
tre arterna av sileshår. Trana, tjäder, orre och ljungpipare
förekommer. Stora delar av skogen består av lövskog,
lövrik skog eller talldominerad skog, exempelvis bokskog,
björk-tallskog eller blandskog med tall, bok, björk, rönn,
ek och gran. Flera rödlistade arter av mossor och lavar
finns på gamla bokar och ekar inom området. Inom
området finns flera områden med riklig förekomst av död
ved. Stora delar av området utgörs av väglöst land och
ingreppen är få. Några kärr har dock drabbats av dikning
och uppodling.
Bevarande av våtmarkernas värde kräver att områdets
hydrologi skyddas mot bland annat markavvattning,
skyddsdikning, vattenreglering, torvtäkt. Värdena i de
naturskogsartade sump- och fastmarksskogarna kan
bevaras om de skyddas mot bland annat avverkning,
gödsling och kalkning. Planterad gran bör på sikt ersättas
med lövskog eller lövrik tallblandskog.
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Kartan redovisar områden av riksintresse för naturvården i kommunen.
Regleringar: riksintressen

67

412

Natura 2000
Natura 2000-områden klassas som riksintressen enligt
miljöbalkens 4 kap. 1§, och är ett nätverk med skyddsvärd
natur i EU. Målet är att främja den biologiska mångfalden
områdena är en viktig grund i att bevara ett representativt
urval av naturmiljöer i Sverige. De har tillkommit med
stöd av EU:s habitat- och fågeldirektiv. En stor del av
Natura 2000-områden i Sverige är ofta även skyddade som
nationalpark, naturreservat eller biotopskyddsområden.
Då gäller båda lagstiftningarna.
Till de utpekade Natura 2000-områdena finns
bevarandeplaner. Det krävs särskilt tillstånd för att bedriva
verksamheter inom eller i anslutning till dessa områden
enligt 7 kap. 28a§.
Det finns två Natura 2000-områden enligt habitat- och
fågeldirektivet inom Markaryds kommun, Ulvsbäck och
Rönnö (östra).
Ulvsbäck
Området innehåller två naturtyper som ska bevaras
- trädklädd betesmark med en unik samling av gamla
ekar, samt ett fuktigt parti (fuktäng) intill ån Lagan.
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Bevarandevärdena är knutna till kulturlandskapet med
trädklädda betesmarker som brukas så att områdets
biologiska mångfald kan bibehållas och utvecklas. Det
främsta syftet är att bibehålla hävden på betesmarkerna
samt bibehålla gamla grova ekar och gynna yngre ekar till
förmån för vedlevande arter. Det finns nyckelbiotoper i
delar av området.
Övriga skydd/regleringar i området:
Nyckelbiotoper, objekt med naturvärde.
Rönnö (östra)
Rönnö är en mosaik av våtmarker och skog. Området
innehåller sju naturtyper och sju arter som ska bevaras.
Bevarandevärdena är knutna till myrområdena och
dess omgivningar. Det främsta syftet med området är
att bibehålla och utveckla områdets naturliga hydrologi
samt att bevara och utveckla den omgivande skogens
naturskogskaraktär. Det finns rödlistade arter i området.
Övriga skydd/regleringar i området:
Riksintresse naturvård, naturreservat (statligt),
nyckelbiotoper, skogligt biotopskyddsområde, objekt med
naturvärde, myrskyddsplan.
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Kartan redovisar natura 2000-områden i kommunen.
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Riksintresse för kommunikationer
Riksintresse för kommunikationer inom Markaryds
kommun innefattar vägar, järnvägar och luftfart.
Riksintresset regleras i miljöbalkens 3 kapitel 8 §. Enligt
vad som anges där ska mark- och vattenområden som
är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell
produktion, energiproduktion, energidistribution,
kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana
anläggningar.
Områden som är av riksintresse för anläggningar
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Vägar
Väg E4 är av riksintresse och ingår i det av EU utpekade
Trans European Transport Network (TEN-T). Vägarna
som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse.
Väg E4 sträcker sig genom hela Sverige, från Helsingborg
till Torneå i Finland. Den är en viktig väg för långväga
transporter av såväl gods som personer.
Väg 15 sträcker sig mellan Halmstad och Karlshamn
och är ett utpekat riksintresse för kommunikationer
och rekommenderad väg för farligt gods. Vägen ingår i
”Markarydsstråket” tillsammans med Markarydsbanan.
Vägen bildar en tvärled mellan Halland och Blekinge och
en viktig förbindelse i öst-västlig riktning. Tvärleden är
av särskild betydelse för regional och interregional trafik
eftersom leden förbinder västra Blekinge med norra
Skåne, sydvästra Småland och Västkusten. Riksvägens
funktion ska beaktas för föreslagna verksamhetsområden
längs väg 15, öster om E4.
Väg 117 som sträcker sig mellan Hässleholm och
Markaryd är av riksintresse. Vägen är av särskild betydelse
för regional eller interregional trafik och en viktig länk
från E4 till de östra delarna av Skåne.
Järnvägar
Markarydsbanan är en elektrifierad enkelspårig bana som
sträcker sig mellan Eldsberga och Hässleholm. Den är en
viktig förbindelse för godståg mellan Västkustbanan och
Södra stambanan samt även en viktig omledningsbana för
persontåg. (Trafikverket 2018)
Luftfart
Markaryds kommun berörs av den MSA-påverkade
(Minimum Sector Altitude) ytan vid Ängelholms,
Halmstads samt Kristianstads flygplatser. Detta innebär
att flygplatser i egenskaper av sakägare ska ges möjlighet
att yttra sig över ärenden som berör höga byggnadsverk
inom kommunen i det fall dessa ligger inom en radie
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av 55 km från civila flygplatser och 46 kilometer från
militär flygplats. Som högt objekt räknas föremål som är
20 meter eller högre. Begränsningen avser fasta objekt
som byggnader, master, vindkraftverk men även tillfälligt
uppställda objekt som exempelvis byggnadskranar.
Höga objekt kan påverka flygsäkerhet och tillgänglighet
kring flygplatser men de kan även påverka
navigationsanläggningar för luftfarten i områden långt
från flygplatsen. Inom Markaryds kommun finns tre
MSA-ytor, från Halmstad, Ängelholm och Kristianstads
flygplatser.

Framtida riksintresse för ny
infrastruktur utan geografisk
sträckning
Järnväg
Markaryds kommun ligger inom det utpekade utrednings
området för framtida höghastighetsjärnväg. Riksintresset
saknar geografisk sträckning. För närvarande pågår ingen
ytterligare utredning.
I Åtgärdsvalsstudie Jönköping-Malmö anges att en ny
stambana för höghastighetståg kan komma att passera
genom Markaryds kommun. Studien visar inom vilka
områden järnvägen kan komma att sträcka sig. Två av tre
delområden som redovisas i åtgärdsvalsstudien sträcker sig
genom Markaryds kommun. För närvarande pågår ingen
ytterligare utredning. (Trafikverket, 2018b)

Riksintresse för vattenförsörjning
Riksintresse för mark- och vattenområden som är särskilt
lämpliga för anläggningar för vattenförsörjningen regleras
i miljöbalkens 3 kapitel 8 §. Hav- och vattenmyndigheten
är från och med myndighetens inrättande 1 juli 2011
ansvarig myndighet.
Bolmentunneln utgör sedan den 3 juni 2010 riksintresse
för vattenförsörjning. Området för riksintresset avgränsas
till en yta på marken på femton meter på vardera
sidan av tunneln från tunnelns centrum (det vill säga
totalt 30 meter). Avgränsningen gäller längs tunnelns
hela sträckning på cirka åtta mil från sjön Bolmen i
Skeen i Ljungby kommun till Äktaboden i Klippans
kommun. Huvudmannen Sydvatten har skyldighet att
skydda råvattnet i tunneln, riksintresset gäller tunneln
som anläggning. Ansvarsförhållandena är klargjorda i
vattendomar i Mark- och miljööverdomstolen.
Riksintresse för vattenförsörjning redovisas endast i text
då intressets läge omfattas av sekretess.
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Kartan redovisar vägar och järnvägar av riksintresse. Utredningsområde för ny järnväg redovisas också samt MSA-yta kring närliggande
flygplatser.
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Riksintresse för totalförsvarets
militära del
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9
§ miljöbalken) har i många fall företräde före andra
riksintressen. En del områden kan i vissa fall redovisas
öppet, exempelvis övnings- och skjutfält och flygflottiljer.
Det finns också områden som av sekretesskäl inte kan
redovisas öppet, områden som har koppling till spanings-,
kommunikations- och underrättelsesystem. Utöver själva
riksintresset kan det finnas påverkansområden utanför
riksintresseavgränsningen, där Försvarsmakten behöver
kunna säkerställa att ny bebyggelse eller andra åtgärder
inte innebär risk för påtaglig skada på riksintresset.
(Försvarsmakten, 2019)
De påverkansområden som finns inom kommunen är
område med särskilt behov av hinderfrihet och påverkansområde
väderradar. Påverkansområde med särskilt behov av
hinderfrihet är ett definierat avgränsat område utanför
riksintresseområdet där höga objekt kan påverka
funktionen eller möjligheten att nyttja riksintresset.
Det innebär att riksintresset kan påverkas av höga
byggnadsobjekt som exempelvis byggnader, master och

vindkraftverk. Därför är hela landet så kallat samråds
område för objekt högre än 20 meter utanför och högre
än 45 meter innanför sammanhållenbebyggelse. Det
betyder att alla ärenden inom kommunen som är högre än
de angivelserna ska skickas på remiss till Försvarsmakten.
(Försvarsmakten, 2019)
Område med särskilt behov av hinderfrihet
Markaryds kommun ligger inom område med särskilt
behov av hinderfrihet kring Mästocka skjutfält. Området
ligger i kommunens nordvästra del.
Påverkansområde väderradar
Markaryds kommun ligger inom påverkansområde
stoppområde för vindkraftverk (Väderradar Bjäre),
område av betydelse för väderradar. Det finns tretton
väderradarsystem, varav ett ligger i nordvästra delen av
Skåne. Påverkansområdet sträcker sig in i västra delen av
Markaryds kommun och innebär att vindkraftsetableringar
inom påverkansområdet generellt inte tillåts då det kan
störa väderinformationen.

Bild på Traryds skans, som utgjorde en viktig försvarsanläggning i dåvarande gränslandet mellan Danmark och Sverige i mitten av 1600-talet.
(Bild: Länsstyrelsen i Kronobergs län)
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Kartan redovisar totalförsvarets riksintressen i Markaryds kommun.
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Riksintressen under utredning
Samtidigt som denna översiktsplan arbetas fram pågår
arbeten som rör flera riksintressen inom kommunen.
Regeringen gav i början av 2020 riksintressemyndig
heterna (Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet,
Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket)
i uppdrag att tillsammans med Boverket se över sina
respektive anspråk på områden av riksintresse. Översynen
ska leda till minskning av såväl antalet riksintress
en som utbredningen av desamma. Samtidigt pågår en
riksintresseutredning för kulturmiljö, som hanteras i en
separat process.
Förslag till ändrade riksintressen kommunikationer
Två riksintressen som berör Markaryds kommun är just
nu på förslag att tas bort. Båda gäller riksintresse för
kommunikationer - väg 117 Markaryd - Hässleholm och
Kristianstads flygplats. Förslaget var på remiss under
våren 2021 och beslut väntas tas under 2022. Beslutet
gäller de nya kriterierna för riksintresseutpekandet och
förväntas tas efter att regeringen antagit ny nationell
transportinfrastrukturplan 2022-2033.
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Kartan visar riksintressen som utreds för införande (områden av riksintresse för kulturmiljövården) respektive borttagande (väg 117 och
Kristianstads flygplats som riksintressen för kommunikationer).
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Regleringar: natur- och kulturmiljöer
Skydd av naturmiljöer
Förutom utpekade riksintresseområden
skyddas naturvärden i kommunen även genom
andra paragrafer i miljöbalken. Nedan listas
förekommande skyddsformer och områden med
särskilda restriktioner.

Naturreservat
I miljöbalken kapitel 7 finns även bestämmelser om
olika former av områdesskydd för att skydda mark- eller
vattenområden med höga naturvärden och värna om den
biologiska mångfalden. Länsstyrelserna och kommunerna
kan bilda naturreservat enligt 7 kapitel 4 § miljöbalken.
Naturreservat kan bildas på mark som ägs av staten,
kommuner, bolag, enskilda med flera. Markägarna ersätts
för intrånget eller också köper staten eller kommunen
marken innan reservatet bildas. Nedan redovisas
naturreservat i Markaryds kommun.
Hannabadsåsen
Naturreservatet ligger utmed Hannabadssjön, på västra
sidan och är en ås med bok- och blandskog. Med sin
högsta punkt på 20 meters höjd är den en av de högsta
åsarna i Kronobergs län. Åsen är delad i flera ryggar
och är ett mycket fint exempel på en getryggsås – en
rullstensås med smalt krön och branta sluttningar.
Reservatet hyser flera olika arter av hackspettar som hittar
föda i multnande ved och bohål i grova bokar. Även
Grönsångare hittas här som trivs i bokskog.
Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och
vårda värdefulla naturmiljöer. Det gäller barr-, löv- och
ädelskogsmiljöer, våtmarksmiljöer samt geologi. Området
ska även tillgodose behov av område för friluftsliv när
det gäller öppna landskap och utsiktsplatser, naturlighet
(tysthet, frånvaro av skogsbruk och exploatering mm) och
naturpedagogik.
Ekön Domänreservat
Naturreservatet ligger i kommunens norra del, mellan
Torpa och Hinneryd. Naturreservatet är en ganska liten
ädellövskog med gamla bokar och är som en ö mitt i en
barrskog. Träden är gamla och har goda förutsättningar
för ett rikt djur- och växtliv. Inom området finns flera
olika lavarter, bland annat bokvårtlav, bokkantlav, lunglav
och rosa lundlav.
Syftet med reservatet är att bevara den biologiska
mångfalden för forskning och som referensområde.
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Reservatet ska också vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer bestående av skogsmiljöer, ädellövskog, och
intern dynamik. Reservatet ska få utvecklas fritt och har
stor betydelse för att växter och djur som trivs i gammal
bokskog ska kunna överleva. Området ska också tillgodose
behov av område för friluftsliv.
Lineberg Domänreservat
Naturreservatet ligger i kommunens norra del, sydväst om
sjön Mäen vid kommungränsen mot Ljungby kommun.
Området är en mosaik av myr och fastmark bevuxen med
mycket gammal tall. I området ingår också Linebergssjön.
Syftet med reservatet är att bevara den biologisk
mångfalden och vårda och bevara de värdefulla
naturmiljöerna i form av barrskog, naturvårdande
avverkning, substratmiljöer (sand, block mm) och
våtmarksmiljöer. Reservatet ska även tillgodose behov
av område för friluftsliv gällande naturlighet och
naturpedagogik.
Rönnö
Rönnö naturreservat är ett skogs- och myrlandskap
beläget på gränsen mellan Halland och Kronobergs län, i
kommunens västra del. Reservatet består av ädellövskog,
blandskog, barrskog, sumpskog och flera olika sorters
myrar. En blandning som är ovanlig i den här delen av
landet.
Rönnö har många syften som naturreservat. Området ska
bevara den biologiska mångfalden avseende fågelfauna,
lav- och mossflora, skalbaggsfauna och svampflora.
Reservatet ska skydda, återställa och nyskapa värdefulla
naturmiljöer av blandskog med naturvårdande avverkning
och även vårda och bevara de värdefulla naturmiljöer som
reservatet består av. Rönnö ska även tillgodose behovet
av område för friluftsliv som besöksobjekt, naturlighet,
naturpedagogik och som större sammanhängande område
med höga upplevelsevärden.

Biotopskyddsområde
Bestämmelserna om biotopskyddsområden finns
i 7 kapitlet 11 § miljöbalken och förordningen
om områdesskydd (FOM) enligt miljöbalken.
Förordningen utgör grunden för bestämmelserna om
biotopskyddsområden.
Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd som
används för att skydda små mark- och vattenområden
(biotoper) som på grund av sina särskilda egenskaper är
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värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller
som annars är särskilt skyddsvärda. Syftet med att skydda
sådana biotoper är att långsiktigt bevara och utveckla
naturmiljöer som har särskilt stora värden för djur- och
växtarter.

avtalet är att bevara och utveckla områden med höga
naturvärden.

Det finns två former av biotopskyddsområden. Den ena
utgörs av biotoper som länsstyrelsen, kommunen eller
Skogsstyrelsen i det enskilda fallet får besluta ska utgöra
ett biotopskyddsområde. Den andra utgörs av biotoper
som är generellt skyddade som biotopskyddsområden i
hela landet. De generellt skyddade biotoperna finns inte
registrerade eller markerade på någon karta utan behöver
inventeras inför varje planläggning och exploatering i
jordbruksmark. Se lista nedan.

Nyckelbiotop

I Markaryds kommun finns det 24 utpekade skogliga
biotopskyddsområden. Inom ett biotopskyddsområde får
man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som
kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får
dispens från förbudet ges i det enskilda fallet.
Generellt biotopskydd gäller i hela landet för:
• Allé (enkel eller dubbel rad, minst fem träd)
•

Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
(högst en hektar)

•

Odlingsröse i jordbruksmark

•

Pilevall (hamlade pilar i rad)

•

Småvatten och våtmark i jordbruksmark (högst ett
hektar)

•

Stenmur i jordbruksmark

•

Åkerholme (högst en halv hektar, omgiven av beteseller åkermark)

Naturminnen
Naturminnen är ett särpräglat naturföremål såsom flytt
block, jättegrytor eller gamla och storvuxna träd. Det kan
även omfatta områden med intressanta naturföreteelser.
Naturminnen skyddas efter beslut av kommuner och
länsstyrelser. Ett naturminne är fridlyst enligt lag och
ingen åverkan får ske. Bestämmelser om naturminne
finns i 7 kapitel 10 § miljöbalken. Därmed får det samma
skyddsstatus som ett naturreservat.
I Markaryds kommun finns fem naturminnen utpekade.
En stor ek i Brånhult, en stor gran i Prästtorp (som har
blåst omkull), den gamla Gustav Adolfseken, en löväng i
Sånna och två ekar och en lind i Kylhult.

Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtalet är ett civilrättsligt avtal som tecknas
mellan Skogsstyrelsen, länsstyrelse eller kommun och
markägare som är intresserade av naturvård. Syftet med
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I Markaryds kommun har naturvårdsavtal upprättats för
åtta områden. Se karta på sidan 78.

En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad
bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och
fysiska miljö idag, har en avgörande betydelse, en nyckelroll,
för den hotade och sällsynta delen av skogens fauna och
flora.  Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade och
fridlysta arter, fredade enligt artskyddsförordningen SFS
2007:845.
Begreppet nyckelbiotop har ingen juridisk innebörd och
det saknas därför lagligt skydd. Däremot råder det generell
samrådsplikt med Skogsstyrelsen för åtgärder som påverkar
området enligt miljöbalken 12 kapitlet 6 §.
I Markaryds kommun finns 128 områden med nyckelbio
toper utpekade av Skogsstyrelsen. Se karta på sidan 78.

Strandskydd
Strandskyddet regleras främst i 7 kapitlet, 15 § miljöbalken.
Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga förutsätt
ningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för
djur- och växtlivet. Strandzonen har även betydelse för
rening av kväve och fosfor genom att dessa ämnen tas upp
av växtlighet och avsätts i sedimentet. Därför ska det finnas
ett område för att säkerställa fri passage mellan strandlinjen
och byggnaderna eller anläggningarna. Detta gäller dock
inte om en användning av området närmast strandlinjen är
omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller
anläggningarnas funktion.
Just nu pågår ett arbete med att se över strandskyddet
(Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd,
SOU 2020:78). Den 1 juli 2022 avses nya lagändringar träda
i kraft, som i korthet innebär lättnader för strandskyddet
där bebyggelsetrycket är lågt och ett starkare strandskydd
inom högexploaterade områden. Begreppet strandnära
utvecklingsområde avses också ersätta systemet med
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LISområden.
Det generella strandskyddet gäller 100 meter från strand
kanten (vid normalt medelvattenstånd) på land och i
vattenområdet, samt inkluderar undervattensmiljön.
Strandskyddet kan utökas upp till högst 300 meter om det
behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.
I Markaryds kommun finns en sjö (Hannabadssjön) med
utökat strandskydd, 200 meter. Det senaste beslutet kring
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denna utökning fattades av Länsstyrelsen den 11 november
2014.
Strandskyddet gäller samtliga stränder i kommunen - vid
insjöar och vattendrag oavsett storlek. Bestämmelserna
gäller både i tätort och i glesbygd, oavsett om det finns
gott om sjöar och vattendrag eller inte och oavsett vilka
naturtyper eller arter som finns.
Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att
uppföra nya byggnader, gräva, ändra användning på
befintliga byggnader eller göra andra åtgärder som avhåller
allmänheten från strandskyddsområdet. Åtgärder som kan
skada växt- och djurliv är förbjudna. Det finns undantag för
vad som inte får göras. Om det finns ekonomibyggnader
och anordningar som måste ligga inom strandskyddat
område för sin funktions skull och behövs för jordbruk,
fiske, skogsbruk eller renskötsel får dessa finnas.
Undantag för kompletteringsåtgärder inom
strandskyddsområde
Den 20 juni 2017 beslutade Länsstyrelsen i Kronobergs län
att vissa kompletteringsåtgärder kan tillåtas inom strand
skyddat område. Med kompletteringsåtgärder menas både
komplementbyggnader och vissa andra åtgärder, främst
mindre tillbyggnader. Åtgärderna ska vara underordnade
huvudbebyggelsen på fastigheten.
Undantaget från strandskyddsförbuden gäller enbart komp
letteringsåtgärder inom 15 meter från huvudbyggnaden men
inte närmare strandlinjen än 25 meter. För exempelvis en
komplementbyggnad gäller de nämnda begränsningarna hela
byggnaden, inklusive verandor och balkonger.
Tillsyn, dispens och återinträde
Sedan den 1 juli 2009 är det i första hand kommunen
som har det största ansvaret för de strandskyddade om
rådena, både avseende dispenshantering och tillsyn.
Länsstyrelsen bevakar dock strandskyddets intressen och
prövar kommunala beslut. I Markaryds kommun beslutar
Miljö- och byggnadsnämnden om undantag från reglerna
förutom i områden som omfattas av Natura 2000, statliga
naturreservat och områden med landskapsbildskydd. I
sådana områden ansvarar Länsstyrelsen för dispenser från
strandskydd.
För att få dispens för strandskyddet, behöver det finnas
så kallade särskilda skäl. Dessa finns i miljöbalken 7
kap. 18 c-d§. Även om dispens ges, gäller strandskyddet,
dispensen gäller endast den utbyggnaden eller åtgärden som
dispens getts för. Det ska fortsätta finnas en fri passage
närmast stranden. Har område för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen pekats ut, gäller lite andra regler
för detta. Se efterföljande avsnitt om LIS - områden,
landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
80
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Ett planlagt strandområde kan ibland vara undantaget
från strandskydd. Den gällande strandskyddslagstiftningen
innebär dock att strandskydd kan återinträda vid vissa
situationer enligt miljöbalken 7 kap. 18 g§. Strandskyddet
återinträder när ett område upphör att omfattas av
en detaljplan eller områdesbestämmelse - eller - om
detaljplanen eller områdesbestämmelserna ersätts med en ny
detaljplan.
Sedan september 2014 får Länsstyrelsen även upphäva
strandskydd vid mindre sjöar (mindre än ett hektar) eller
små vattendrag (två meter eller smalare).

LIS-områden, landsbygdsutveck
lingi strandnära lägen
I en översiktsplan kan kommunen peka ut områden
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade
LIS-områden. Redovisningen i översiktsplanen ska vara
vägledande vid prövning av ansökningar om dispenser
från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i
detaljplaner.
Ett LIS-område innebär inte per automatik att dispens ges
utan är ett av särskilda skälen, som anges i miljöbalken,
att pröva en dispens och upphävande av strandskyddet.
Allmänheten ska fortsätta ha god tillgång till strandområdet
samt att djur och växter ska ha goda livsvillkor. Kommunen
ska kunna motivera varje enskilt fall. Om dispensen gäller
enstaka en- och tvåbostadshus inom ett LIS-område krävs
det dock att huset ska byggas i anslutning till befintliga
bostadshus. I anslutning menas då att det bör ligga inom 200
meter från befintligt bostadshus.
Ett LIS-område syftar till att stimulera den lokala och
regionala utvecklingen som har god tillgång till fria strand
områden, att skapa arbetstillfällen, att locka människor
att flytta till platsen eller bidra till att upprätthålla service
underlaget på landsbygden. Det ska ske på ett sådant sätt att
det långsiktiga skyddet för stränderna upprätthålls. LISområden ska främst användas för områden som inte ligger i
närheten av större tätorter.
Område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen anges i
miljöbalkens 7 kap. 18e§. Nedan redovisas de punkter som är
relevanta i Markaryds kommun.
1. Områdena är lämpliga för utvecklingen av landsbygden
2. Områdena är av ett sådant slag och har en så begränsad
omfattning att strandskyddets syften fortfarande
tillgodoses långsiktigt
3. Områdena har endast en liten betydelse för att
tillgodose strandskyddets syften
a) i eller i närheten av tätorter
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Andra skyddsformer
Det finns skydd i lagstiftningen för andra aspekter
med koppling till naturmiljöer eller användningen
av mark- och vattenområden.

Stora opåverkade områden
Stora opåverkade områden ska enligt 3 kap 2§ miljöbalken
skyddas mot åtgärd som kan påverka områdets karaktär.
I miljöbalkens 3 kapitel om grundläggande bestämmelser
för hushållning med mark – och vattenområden förordas i
2 § att ”Stora mark - och vattenområden som inte alls eller endast
obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i
miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
påverka områdenas karaktär”.
Bestämmelserna syftar till att bevara större samman
hängande landsbygds- och vattenområden samt skydda
dessa mot större strukturbildande exploateringsföretag,
vilka påtagligt påverkar ett områdes karaktär genom buller,
utsläpp eller störningar på landskapsbilden.
Inom kommunen har inga områden pekats som “Stora
opåverkade områden”. Dock finns i kommunen större
sammanhängande områden väster om E4, liksom delar
öster om E4 som är förhållandevis fria från bebyggelse
och större infrastruktur.

Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruket utgör basen för landsbygdens
näringsliv och även för en omfattande förädlingsindustri.
Jordbruksnäringen har dessutom stor betydelse som
skapare av värdefulla kulturlandskap.
Enligt miljöbalken 3 kapitel 4 § är jord- och skogsbruk av
nationell betydelse men anges inte som riksintresse.
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska dock
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra ett rationellt skogsbruk.
Enligt miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas
i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas
i anspråk. Ska sådan mark tas i anspråk bör ingreppen
utformas på ett sätt som medför minsta möjliga inverkan
på jordbruket.

Artskydd
Artskyddet regleras bland annat genom artskyddsförord
ningen. Syftet är att säkra den biologiska mångfalden
genom att bevara naturliga livsmiljöer för de mest hotade

växt- och djurarterna. Alla vilda däggdjur och alla fåglar är
fredade enligt jaktlagen, med undantag för att det under
vissa tider på året råder jakttid för några arter. Fiskar,
blötlevande kräftdjur och blötdjur, till exempel musslor och
snäckor, omfattas av fiskelagstiftningen och kan fridlysas
med stöd av den. Vissa landlevande djur och växter kan
fridlysas med stöd av artskyddsförordningen. Alla Sveriges
orkidéer är till exempel fridlysta.
Det är förbjudet att göra åtgärder som kan påverka eller
avsiktligt störa fridlysta arter, eller deras fortplantnings
miljöer och viloplatser. Men det går att söka dispens för att
utföra åtgärder om det inte finns någon annan lösning och
om artens möjlighet att finnas kvar inte försämras.
Exempel på åtgärder som kan skada fridlysta arter:
•

Fånga eller samla in djur och djurens ägg, rom och
larver.

•

Gräva upp växter, att samla in växter eller deras frön.

•

Renovera utrymmen där fladdermöss lever.

•

Rensa diken där groddjur lever.

•

Fälla träd där fridlysta arter lever.

•

Täcka platser där djur och växter lever med jord, grus
eller timmer

Hotade djur, växter och svampar kan skyddas i natur
reservat eller genom fridlysning. Vissa arter är så hotade
att det skyddet inte räcker, för dessa arter finns speciella
åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen tas fram nationellt
av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.
I Markaryds kommun är det tio arter som omfattas av
nationella åtgärdsprogram. Länsstyrelserna får årliga
bidrag för att genomföra arbetet med åtgärdsprogram för
hotade arter, antingen i egen regi eller genom uppdrag till
entreprenörer eller markägare.
Rödlistade arter
Den svenska rödlistan är en bedömning och
sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige
och ger en överblick över arternas tillstånd.
Rödlistan innebär inte i sig en prioritering av vilka arter
som ska beaktas inom naturvården, men utgör ett stöd
för att göra dessa prioriteringar. Den kan vara till hjälp vid
identifiering och prioritering av naturvårdssatsningar, och
den kan bidra med kunskap för att nå uppsatta miljömål.
Enligt Artportalen har det i Markaryds kommun rapport
erats knappt 200 rödlistade arter i klasserna nära hotad till
starkt hotad. Fynden har gjorts relativt jämnt fördelat över
kommunen.
Tre arter i kommunen är listade som akut hotade är flod
kräfta, otolansparv och skogsalm. I kommunen finns även
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19 arter som klassats som starkt hotade och ett 50-tal som
klassats som sårbara.

redovisas på kartan utgör dock endast en mindre del av
det totala fornlämningsantalet.

Invasiva arter

Kyrkliga kulturminnen

Sedan januari 2015 finns en EU-förordning om förebygg
ande och hantering av introduktion och spridning av
invasiva främmande arter (1143/2014). Syftet med
förordningen är att så långt som möjligt hindra att invasiva
främmande arter kommer in i EU och att bekämpa de
arter som redan finns här. Det finns totalt 66 arter som
omfattas av förbuden i EU-förordningen, 30 djurarter och
36 växtarter. Den senaste uppdateringen gjordes den 25
juli 2019.
I Markaryds kommun förekommer de invasiva arterna
jätteloka och jättebalsamin vilka omfattas av förbuden i
EU-förordningen.
Myndigheter, kommuner, privata aktörer, villaägare och
andra privatpersoner har ansvar och skyldighet att följa
reglerna och hindra spridning av invasiva främmande
arter. Ansvaret regleras även i Miljöbalken och i den
svenska förordningen om invasiva främmande arter.
Kommunen har en viktig roll och ansvar genom
sitt ansvar för parker och allmänna ytor. Likaså har
kommunen ansvar för avfallshanteringen och se till att
avfallet från invasiva främmande arter hanteras på ett sätt
så att de förstörs och inte sprids. (Naturvårdsverket, 2021)

Skydd av kulturvärden
Förutom utpekade riksintresseområden skyddas
kulturvärden i kommunen även genom andra para
grafer i miljöbalken. Nedan listas förekommande
skyddsformer och områden med särskilda
restriktioner.

Fornminnen
Alla fornlämningar – såväl kända som okända – är
skyddade genom kulturmiljölagen (KML). Fasta
fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet
under forna tider, tillkomna genom äldre tiders bruk och
som är varaktigt övergivna. Dessa lämningar till exempel
runstenar, gravar, fornborgar med mera, är skyddade
enligt kulturminneslagen. De återfinns både i stads-,
skogs- och åkermiljöer. Till fasta fornlämningar räknas
också skeppsvrak, liksom naturbildningar till vilka åldriga
sägner och bruk är knutna.
Antalet kända fornlämningar i kommunen är drygt 320
stycken. Utöver dessa finns även omkring 500 ytterligare
lämningar av annat slag. De kända fornlämningar som
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Kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier
och begravningsplatser som tillkommit före år 1940
är skyddade enligt bestämmelserna i kulturmiljölagen
4 kapitel. Även vissa yngre, särskilt utvalda kyrkor
och begravningsplatser, kan vara skyddade. En
närmare beskrivning av kyrkobyggnaderna och deras
kulturhistoriska värde återfinns i skriftserien Sveriges
kyrkor utgiven av Vitterhetsakademin och distribueras
genom Riksantikvarieämbetet.
I Markaryds kommun utgör Timsfors kapell, Markaryds
kyrka, Hinneryds kyrka, Traryds kyrka, Sankt Andreas
kyrka och Germunds kapell kyrkliga kulturminnen och
skyddade enligt 4 kapitlet kulturmiljölagen. Markaryds,
Hinneryds och Traryds kyrkor omfattas dessutom av
tillståndsplikt enligt 4 kapitlet 3§ som innebär att kyrkorna
inte väsentligt får ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

Värdefulla bebyggelsemiljöer
Enligt Plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska
särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. För all
bebyggelse gäller även varsamhetskravet som innebär att
bebyggelsens ”särart” och ”karaktärsdrag” ska tillvaratas vid
ändring eller underhåll.
Kulturmiljölagen innehåller bland annat bestämmelser
för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar,
fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.
Byggnadsminnen är byggnader eller anläggningar som,
i enlighet med Kulturmiljölagens tredje kapitel, har
ett ”synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett
bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde”.
I kapitel Natur, kultur och rekreation beskrivs sju miljöer
ur Länsstyrelsen kulturmiljöprogram. Miljöerna
som kulturmiljöprogrammet särskilt lyfter fram i
Markaryds kommun är samtliga landsbygdsmiljöer som
kännetecknas av bland annat en särartad bebyggelse, med
byggnadsinfluenser från Skåne och områdets historiska
egenskap som gränsbygd och järnproduktionens betydelse
för bebyggelsens tillkomst. Flera militärhistoriska miljöer i
form av skansar ingår också i programområdena.
I en inventering av stationshus i regionen, pekas tio
stationshus ut i Kronoberg som särskilt kulturhistoriskt
intressanta. Dessa är; Näsbykulla, Klavreström, Varvshult,
Åkerslund, Värendseke, Alvesta, Räppe, Gemla, Ålshult
och Strömsnäsbruk.
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Inledning
Läsanvisning
På din skärm eller i din hand håller du kommunens
nya översiktsplan. Detta är Del 3 Konsekvenser som
innehåller en konsekvensbeskrivning av planförslaget
i granskningshandlingen av den kommunomfattande
översiktsplanen för Markaryds kommun.
En översiktsplan ska enligt lag redovisa grunddragen i
användningen av mark- och vattenområden och hur de
bör användas i framtiden samt hur den byggda miljön
ska användas, utvecklas och bevaras. Av planen ska
också framgå hur kommunen avser att tillgodose och
följa gällande miljökvalitetsnormer samt redovisa sådana
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
där strandskyddet kan komma att upphävas. Sedan den
21 juli 2004 ska alla översiktsplaner miljöbedömas enligt
miljöbalken. Förutom miljö, hälso- och hushållnings
aspekter bör, enligt plan- och bygglagen, även sociala och
ekonomiska aspekter beskrivas eftersom dessa är grunden
för en hållbar utveckling - vilket är ett övergripande mål
för samhällsutvecklingen.
För att underlätta läsningen är dokumentet uppdelat
i olika delar. Fakta och underlag är sammanställt i Del
2 Förutsättningar. I Del 1 Planförslag finns strategier för
utveckling. Översiktsplanens konsekvenser redovisas
samlat i Del 3 Konsekvenser. Del 4 Synpunkter samråd och
granskning redovisar synpunkter och kommentarer
som kommit in under samråd och granskning samt de
revideringar som gjorts i dokumenten för att beakta dessa
synpunkter.

Översiktsplanens
dokument
Denna översiktsplan ersätter i sin helhet ÖP 2010 från
2011, vilken aktualitetsprövades av kommunfullmäktige
den 28 maj 2018. Delar av innehållet i tidigare
översiktsplan har överförts till denna plan.

Del 1 Planförslag
De långsiktiga strategierna för kommunens utveckling
samlas i detta dokument som är en viktig del av
kommunens översiktsplan. För varje delområde presenteras
en övergripande vision och de strategier som kommunen
har valt för att uppfylla denna. De strategier som redovisas
är oftast exempel på åtgärder eller utredningar som ligger
nära i tiden, och som i första hand ska aktualiseras varje
mandatperiod.

Del 2 Förutsättningar
I denna del sammanställs viktiga planeringsunderlag
och fakta. Här redovisas planeringsförutsättningar som
miljö- och riskfaktorer, kommunikationer, infrastruktur
och regionala frågor men även områden med skydd i
lagstiftningen.

Del 3 Konsekvenser
En bedömning av översiktsplanens förslag till
förändringar i mark- och vattenanvändningen har
gjorts och samlats i denna del. I den analyseras planens
konsekvenser utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska
aspekter.

Del 4 Synpunkter samråd och
granskning
Under samråd och granskning inkom synpunkter på
översiktsplanen. Synpunkterna har sammanställts och
kommenterats i en samrådsredogörelse (efter samråd) och
särskilt utlåtande (efter granskning). Sammanställningarna
redovisar även de revideringar som gjorts i översiktsplanen
till följd av synpunkterna.
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Miljökonsekvensbeskrivningens bakgrund
och syfte
Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera
miljöaspekter i planering och beslutfattande så att
en hållbar utveckling främjas. Konsekvenserna ska
sedan dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning.
Arbetet med konsekvensbeskrivningen ska integreras
med den övriga planeringsprocessen för att i ett tidigt
skede identifiera konflikter mellan olika intressen och
öka möjligheterna att hitta miljöanpassade lösningar.
Konsekvensbeskrivningen ska liksom översiktsplanen
samrådas i sin helhet med myndigheter och allmänheten.
Sedan den 21 juli 2004 ska alla översiktsplaner miljö
bedömas enligt miljöbalken. Förutom miljö, hälso- och
hushållningsaspekter bör, enligt plan- och bygglagen,
även sociala och ekonomiska aspekter beskrivas eftersom
dessa är grunden för en hållbar utveckling - vilket är ett
övergripande mål för samhällsutvecklingen.
För att visa om översiktsplanen bidrar till en hållbar
utveckling behöver de ekonomiska, sociala och miljö
mässiga aspekterna belysas och konsekvensbeskrivas.
Konsekvensbeskrivningens syfte är att beskriva den
mest betydelsefulla påverkan på människa och miljö som
planens genomförande kan antas medföra.
Översiktsplanen är ett vägledande dokument och är inte
juridiskt bindande. Konsekvenserna av en översiktsplan
kan därför vara svåra att förutsäga och bedöma och kan
endast göras översiktligt, bland annat eftersom det inom
planperioden är osäkert vilka delar av översiktsplanen som
genomförs och i vilken omfattning. Ett delgenomförande
av planen i ett område kan i många fall ge oförutsägbara
konsekvenser. Konsekvensbeskrivningen utgår därför från
att översiktsplanen genomförs i sin helhet.

Metod
Bedömningsgrunder
Underlag
Flera underlag har legat till grund för de bedömningar
som gjorts i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning.
Underlagen utgörs av bland annat utredningar, regionala
och kommunala planer och strategiska dokument som
exempelvis Riksintresseutredning för Markaryds kommun
och Regional vattenförsörjningsplan. De underlag som
använts presenteras i avsnittet för respektive miljöaspekt.
Lagkrav, miljökvalitetsnormer och riktvärden
Konsekvenserna av planförslaget redovisas bland
annat med utgångspunkt i berörda, gällande
miljökvalitetsnormer och relevanta riktvärden. Även
lagkrav om exempelvis hänsynsregler enligt 2 kap.
miljöbalken, riksintressen enligt 3 kap. och 4 kap.
miljöbalken eller andra skyddade områden utgör
bedömningsgrunder.
Miljökvalitetsmål
Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser
används även relevanta miljökvalitetsmål. En redovisning
av hur planförslaget respektive nollalternativet inverkar
på möjligheten att uppnå relevanta miljökvalitetsmål
redovisas i avsnitt Miljömål.

Bedömningsskala
I denna miljökonsekvensbeskrivning avhandlas de
miljöaspekter som har bedömts vara relevanta för
översiktsplanen, se avsnitt Miljökonsekvenser. För varje
miljöaspekt beskrivs och bedöms översiktsplanens effekter
och konsekvenser för miljön.
Vid bedömning av miljöeffekter och miljökonsekvenser
antas att planen utförs fullt ut och att åtgärder och
ställningstaganden som anges i planen kommer att utföras.
De olika miljöaspekterna bedöms utifrån
bedömningsskalan i tabell 1 nedan. En jämförelse med
nollalternativets miljöeffekter beskrivs i redovisningen av
respektive miljöaspekt.
Miljökvalitetsmålen bedöms utifrån om planförslaget
bedöms ha positiv inverkan, negativ inverkan eller ingen
inverkan på måluppfyllelsen.
Bedömningsskalan redovisas på nästa sida.

Inledning
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Stora positiva
miljökonsekvenser
Positiva
miljökonsekvenser
Inga nämnvärda
miljökonsekvenser
Negativa
miljökonsekvenser
Stora negativa
miljökonsekvenser

Positiva konsekvenser för intressen som gäller på EU-nivå (till exempel Natura
2000-områden, sänkning under miljökvalitetsnorm).
Positiva konsekvenser för riksintressen eller värden av nationell eller regional betydelse.
Positiva konsekvenser för värden av kommunal betydelse.

Positiva eller negativa konsekvenser för värden av mindre eller lokal betydelse.

Negativa konsekvenser för värden av kommunal betydelse.

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

Tabell 1. Sammanställning av bedömningsskala för konsekvensbeskrivning.

Geografisk avgränsning
Konsekvensbeskrivningen omfattar hela Markaryds
kommun. För samtliga miljöaspekter gäller kommunens
gränser förutom för vattenpåverkan och klimatfaktorer
där påverkan kan bli regional respektive global.

Tidsmässig avgränsning
Den tidsmässiga avgränsningen av konsekvensbeskriv
ningen sträcker sig över samma tidsperiod som planen, det
vill säga från idag fram till år 2030.

Avgränsning av
bedömda aspekter
Konsekvenserna som behandlas rör de aspekter som
bedömts innebära en betydande påverkan om översikts
planen genomförs. Avgränsningen är gjord i samråd
med Länsstyrelsen och konsekvenserna beskrivs utifrån
miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Vad som
behandlas inom respektive område beskrivs nedan.
Avgränsningssamrådet utfördes med Länsstyrelsen i
Kronobergs län den 2 mars 2021.

Miljökonsekvenser som bedömts
vara betydande
•

Klimat

•

Hälsa och säkerhet

•

Hushållning med naturresurser

Konsekvensbeskrivningen omfattar
även planens påverkan på
•

Riksintressen och övriga skyddade områden

•

Miljökvalitetsnormer

•

Relevanta miljökvalitetsmål

Sociala konsekvenser bedöms
utifrån aspekterna
•

Hälsa

•

Boende

•

Mötesplatser

•

Tillgänglighet och rörelsefrihet

•

Delaktighet

Ekonomiska konsekvenser
bedöms utifrån aspekterna
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•

Näringsliv och arbetsmarknad

•

Infrastruktur och kommunikationer

•

Befolkning och bostadsmarknad
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Bild på banvaktstuga Århults hållplats. (Bild: Länsstyrelsen i Kronobergs län)
Inledning
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Översiktsplanens innehåll
Utvecklingsinriktningen för Markaryds kommun visar
de övergripande strukturerna för Markaryds kommun
fram till 2030. Bebyggelse, Kommunikationer samt Natur,
kultur, landsbygd och friluftsliv utgör de viktigaste strategiska
prioriteringarna. Utvecklingsinriktningen visar på
strukturer som har betydelse i ett långsiktigt kommunalt,
regionalt och mellankommunalt sammanhang.
Mark- och vattenanvändningen redovisas för hela
kommunen samt fördjupade delar för orterna Markaryd,
Timsfors, Strömsnäsbruk och Traryd. Huvudprincipen för
orterna är att i första hand förtäta inom befintlig struktur
och längs stråk, kollektivtrafiknära. Planberedskap för
nybyggnation i samtliga orter är prioriterat och lands
bygden är viktig att fortsätta stärka och låta utvecklas.
Mark- och vattenanvändningen delas in i ett antal
kategorier enligt nedan, där varje kategori har generella
ställningstaganden kring pågående och/eller utvecklad
användning:
•

Mångfunktionell bebyggelse

•

Verksamheter och industri

•

Transportinfrastruktur

•

Grönområde och natur

•

Landsbygd

•

Vatten

Markaryd är attraktivt för företag och det finns ett konti
nuerligt tryck på ny industrimark. Utifrån den befintliga
näringslivsstrukturen och de uttryckta behoven från
företagen syns en tydlig fortsatt tillväxt. Därför pekar
översiktsplanen ut förslag på nya utvecklingsområden för
bebyggelse av verksamheter och industri.
Totalt beräknas 160 – 240 bostäder behöva byggas till
år 2030. Detta ska ske främst genom att förtätning bör
prioriteras, genom att bygga ut outbyggda detaljplaner och
lediga tomter. Översiktsplanen redovisar några nya ytor
för bostäder - där vissa ytor är sådana där detaljplanen
behöver göras om.
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Planförslaget

Enligt översiktsplanen ska närheten till kollektivtrafik
och koppling till gång- och cykelvägnätet prioriteras vid
planläggning av bostäder och verksamheter. Byggnation
i kollektivnära lägen ska prioriteras och kommunen ska
även verka för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Stora opåverkade och tysta områden pekas ut i översikts
planen, i syfte att bevara större sammanhängande
mark- och vattenområden samt skydda dessa mot större
strukturbildande exploateringsföretag.
Översiktsplanen anger att exploatering av jordbruksmark
ska undvikas. Översiktsplanen innebär dock att grönytor
och skogsmark tas i anspråk i Markaryd, där bostads- och
verksamhetsområden planeras att byggas ut.
I översiktsplanen lyfts att VA-plan, dagvattenstrategi
och vattenförsörjningsplan behöver tas fram samt att
kommunen bör samverka över kommun- och länsgränser
för att sträva efter att god vattenkvalitet nås.
Plankarta över föreslagen markanvändning redovisas i
kartan på nästa sida.
Utöver de generella ställningstagandena, har tematiska
ställningstaganden tagits fram för Markaryds kommun
enligt nedanstående rubriker:
•

Befolkning, boende och service

•

Arbete och näringsliv

•

Natur, kultur och rekreation

•

Kommunikationer

•

Teknisk försörjning

•

Regionala och mellankommunala frågor

•

Miljö- och riskfaktorer

•

Regleringar; riksintressen

•

Regleringar; natur- och kulturmiljöer
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Nollalternativet
Enligt 6 kap. 11 § punkt 3 miljöbalken ska en miljökonse
kvensbeskrivning till en plan innehålla uppgifter om miljö
förhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen
inte genomförs. Detta så kallade nollalternativ ska sedan
jämföras mot övriga alternativ som tas fram.

I ÖP 2010 finns utpekade ytor för föreslagen vindkrafts
etablering och i den nya översiktsplanen finns inga
utpekade ytor för detta ändamål. Vindkraftsetableringen i
kommunen bedöms därför bli större i nollalternativet än i
planalternativet.

I detta fall speglar nollalternativet en trolig utveckling om
Markaryds nya översiktsplan inte antas och genomförs.
Nollalternativet innebär till största delen att nuvarande
markanvändning fortsätter, men med en fortsatt utbygg
nad enligt kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010)
och framtagna detaljplaner.

Övriga utredda alternativ

Utan ett uppdaterat ställningstagande för kommunens
viljeriktning finns risk att kommunens kvaliteter inte
värnas och att bebyggelseutvecklingen sker på ett oönskat
sätt. I nollalternativet finns därför en risk att utveckling
genomförs utan tillräcklig vägledning utifrån ett helhets
perspektiv. Ställningstagande om bygglov tas utan
övergripande strategier med risk för att man bortser från
olika värdens betydelse i ett större perspektiv. Det kan
innebära att beslut om lokalisering för en verksamhet
sker utan kontroll över lämplig placering med risk för
sämre nyttjande av ekologiska-, sociala och ekonomiska
resurser. På sikt kan detta även innebära hinder för nya
verksamhetsområden eller bostadsområden vilket kan
påverka kommunens näringsliv och befolkningsutveckling
negativt.
I nollalternativet finns inte samma förutsättningar för
den planerade utvecklingen av verksamhetsområden
i anslutning till E4 och väg 15, då det finns fler
utpekade utvecklingsområden för verksamheter i den
planerade översiktsplanen jämfört med ÖP 2010. Det
antas att verksamheter kommer att tillkomma även i
nollalternativet, men inte i lika stor omfattning som i
planförslaget.
Inflyttningen till kommunen antas vara densamma i
nollalternativet som i planförslaget.
I nollalternativet pekas inte de stora opåverkade
områdena ut vilket innebär att naturvärdena inom dessa
områden inte visas lika stor hänsyn vid exploatering
som i planförslaget. Inom de opåverkade områdena ska
till exempel inga bullrande verksamheter förekomma.
Införandet av dessa områden som planeringsunderlag
bedöms ha positiv påverkan med avseende på rekreation
och friluftsliv i kommunen, vilket alltså uteblir i
nollalternativet.
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Nollalternativ

Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning
identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ med
hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd. Den
geografiska räckvidden av en översiktsplan är lagstadgad
till att omfatta hela kommunen så inga alternativa
geografiska utformningar har utretts.
Att söka rimliga alternativ, utvärdera dem och välja det
alternativ som bäst uppfyller planens syfte är en del av
själva planarbetet. Alternativ utformning av planen har
diskuterats i processen med att ta fram planförslaget och
arbetet har varit en interaktiv process som involverat flera
delar av den kommunala organisationen. Utformningen
av utvecklingsområden har i processen anpassats efter
kommunens förutsättningar och intressen. Som exempel
har lokalisering av utvecklingsområde för bostäder
anpassats för att undvika påverkan från höga flöden vid
ett 100-årsregn.
En bedömning av rimliga alternativa scenarier kan sägas
ha genomförts i och med processen för framtagandet av
översiktsplanen. Att identifiera ett rimligt scenario för
kommunens fysiska utveckling som kan ställas mot denna
översiktsplan bedöms inte möjligt.
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Bild på Getesjön, Markaryd. (Bild: Robert Melkersson)
Nollalternativ
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Miljökonsekvenser
Klimat

effekt av 4,5 MW respektive 3,5 MW samt en gasolpanna
och en oljepanna som spets- och reservkapacitet.

Energiförsörjning

Biobränslet kommer från lokala aktörer och består i
huvudsak av torra material som briketter och stamvedsflis
(Solör Bioenergi, 2021). Det finns även ett fjärrvärmeverk
i Strömsnäsbruk som också det ägs och drivs av Solör
Bioenergi. Verket förser villor, hyresbostäder och industrier
i tätorten med värme. Då fjärrvärmen i kommunen
uteslutande kommer från förnyelsebara bränslen är
fjärrvärme en viktig del i omställning till förnyelsebar
energianvändning. Kommunen kommer framöver att öka
anslutningen till fjärrvärmenätet så långt det är möjligt.

God tillgång till energi är en förutsättning för långsiktig
utveckling. Vi är beroende av energin för bland annat
uppvärmning, transporter och produktion.
Enligt översiktsplanen ska strategin för att nå ett eko
logiskt uthålligt energisystem vara att utgå från förnyelse
bara energikällor. I kommunen har produktionen av el
från vattenkraft överstigit den totala slutanvändningen av
el inom kommunens geografiska område under flera år
och all elanvändning i kommunen är således förnybar. Det
nationella målet om 100 procent förnybar elproduktion är
därmed uppnått inom Markaryds kommuns geografiska
område.

Planens påverkan
I ÖP 2010 finns utpekade ytor för föreslagen
vindkraftsetablering och i den nya översiktsplanen
finns inga utpekade ytor för detta ändamål.
Vindkraftsetableringen i kommunen bedöms därför bli
större i nollalternativet än i planalternativet.

År 2018 var den totala energianvändningen i kommunen
423 GWh i kommunen. Av de cirka 215 GWh som år 2018
kom från icke förnybar energi står industri/byggverksamhet
för 25 GWh och transportsektorn för 187 GWh. De
övriga sektorerna står för cirka 3 GWh tillsammans. I
kommunens Energi- och klimatplan (Markaryds kommun
2020) har mål satts upp om att minst 80 procent av den
totala energianvändningen ska komma från förnybara källor
år 2030.

Arbetet med att öka produktionen av andra icke-fossila
energiformer som till exempel solkraft pågår och
ställningstaganden har tagits fram i översiktsplanen för att
främja utökad produktion av el från solceller.
Översiktsplanen lyfter fram de mål och åtgärder
som presenteras i Energi- och klimatplan 2021–2030
inklusive den åtgärdsplan som tagits fram för Markaryds
kommun. Denna har som övergripande mål att minska
utsläppen av växthusgaser. För att nå det övergripande
målet för Markaryds kommun som geografiskt område
krävs ett aktivt arbete tillsammans med näringslivet och
kommuninvånarna. (Markaryds kommun, 2020)

I Markaryds tätort finns en produktionsanläggning som
förser hushåll, verksamheter och industrier i Markaryds
tätort med fjärrvärme. I juni 2014 förvärvade Solör
Bioenergi Fjärrvärme AB denna verksamhet i Markaryd
från E.ON. Värmeleveransen i Markaryds sker från
anläggningen genom två biobränslepannor med avgiven
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Figur 1. Slutanvändningen av energi fördelat på förnybara bränslen, icke förnybara bränslen, fjärrvärme och elenergi i Markaryds kommun.
Bildkälla: Energi- och Klimatplan Markaryd 2021-2030 (Markaryds kommun 2020).
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Vid ett genomförande av planförslaget kommer fler
verksamheter att kunna etablera sig i kommunen jämfört
med nollalternativet. Detta kan leda till ökat behov av el- och
energiförsörjning, speciellt vid nya verksamhetsområden.
Det är dock inte säkert att planen leder till ett ökat behov av
el- och energiförsörjning nationellt då dessa verksamheter
i ett nollalternativ möjligtvis hade etablerat sig i en annan
kommun istället.

jämfört med år 2010, måste utsläppen sjunka till cirka 18
000 ton per år. En stor del av utsläppen från trafiken i
kommunen kommer dock från transittrafik på väg E4, vilket
kommunen inte kan påverka i någon större utsträckning.

Utsläpp av koldioxid (CO₂) från transportsektor
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Negativa konsekvenser bedöms uppstå i planförslaget
till följd av att produktionen av vindkraftsel bedöms bli
mindre i planförslaget jämfört med nollalternativet. Positiva
konsekvenser bedöms å andra sidan uppstå till följd av
att planen säkerställer förnyelsebar energiproduktion av
exempelvis solkraft och fjärrvärme.
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En ökning av verksamhetsetableringar kan leda till negativa
konsekvenser för klimatet till följd av ökade utsläpp. Det är
dock inte säkert att de negativa konsekvenserna är större i
planförslaget jämfört med nollalternativet då verksamheterna
i ett nollalternativ möjligtvis hade etablerats i en annan
kommun.
Översiktsplanens konsekvenser för klimatet till följd av
energiförsörjningen bedöms sammantaget som positiva,
främst på grund av att planen lyfter fram satsningar för
förnybar energiproduktion.
Ytterligare föreslagna åtgärder och utredningar
En utredning av potential och lämpliga områden inom
kommunen för solenergi och andra former av förnybar
energiproduktion kan göras för att på sikt öka produktionen
av förnyelsebar elproduktion i kommunen.
Kommunen kan informera små- och medelstora
företag att de kan söka ekonomiskt stöd för att göra en
energikartläggning. Då små och medelstora företag inte
omfattas av lagen om energikartläggning finns istället
möjligheten att göra detta på frivillig basis, med hjälp av
ekonomiskt stöd. Dessa energikartläggningar kan sedan ligga
till grund för energieffektiviseringar, ökad andel förnybar
energi etc.

Transporter
Transportsektorn är den största källan till koldioxidutsläpp
i Markaryds kommun. Transporter står för cirka 51 procent
av den totala energianvändningen i kommunen, varav den
största delen utgörs av fossila bränslen. År 2017 uppgick
utsläppen av koldioxid från transporter inom kommunen till
cirka 50 000 ton, se figur 2.
För att Markaryds kommun ska kunna uppnå målet om en
minskning av koldioxidutsläpp med 70 procent till år 2030,
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Figur 2. Utsläpp av koldioxid från transporter inom Markaryds
kommuns geografiska område (ton/år). Bildkälla: Energi- och
Klimatplan Markaryd 2021-2030 (Markaryds kommun 2020).
Gång- och cykelvägar

Det finns markerade cykelvägar mellan Markaryd och
Timsfors samt mellan Strömsnäsbruk och Traryd. Region
Kronoberg har pekat ut ett cykelstråk i kommunen med
utvecklingspotential. Det är stråket Markaryd – Timsfors –
Strömsnäsbruk - Traryd. Här ser även Markaryds kommun
ett behov av ett sammanhängande cykelstråk, men i en
lite annan dragning än vad Region Kronoberg föredrar.
Markaryds kommun önskar dra denna längs gamla
Riksettan, väg E4:s föregångare. Det finns även utbyggda
stråk för gång- och cykelvägar i tätorterna Markaryd,
Strömsnäsbruk, Traryd och Timsfors.
Järnvägar

Markarydsbanan sträcker sig mellan Hässleholm och
Halmstad men i nuläget trafikeras endast sträckan
Hässleholm - Markaryd med persontrafik. Både företagen
och en medborgarenkät som kommunen gjorde under
2020 visar att det finns önskemål om tåg även till
Halmstad. Godstrafik trafikerar hela sträckan Hässleholm
– Halmstad.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken inom kommunen bedrivs av Läns
trafiken Kronoberg och Skånetrafiken. Cirka 85 procent av
befolkningen i kommunen bor inom 1 km fågelvägen från
en hållplats som trafikeras någon gång under dygnet (Region
Kronoberg 2021).
Pågatåg trafikerar dagligen sträckan Markaryd - Hässleholm
och går ungefär varannan timme.

Miljökonsekvenser
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Busslinjer som går utomläns och trafikeras dagligen finns
mellan Markaryd och Örkelljunga, mellan Markaryd och
Hässleholm samt mellan Markaryd och Halmstad.

Markaryds kommun med 100 personer varav 82 procent
kom från ett annat län.

Inom länet finns busslinjer som dagligen trafikerar mellan
Markaryd och Ljungby samt en linje mellan Markaryd,
Strömsnäsbruk och Älmhult som trafikeras på vardagar.

Enligt översiktsplanen ska närheten till kollektivtrafik
och koppling till gång- och cykelvägnätet prioriteras vid
planläggning av bostäder och verksamheter. Byggnation i
kollektivnära lägen ska prioriteras. Kommunen ska enligt
ställningstagande i planförslaget verka för utbyggnad av
gång- och cykelvägar och minskat bilåkande.

Vägar

De viktigaste regionala stråken för Markaryds kommun är
E4 i nord-sydlig riktning, väg 15 i öst-västlig riktning samt
väg 117 mot Hässleholm. Trafikverket är huvudman för
dessa vägar, genomfarter genom orterna och några mindre
vägar i kommunen. Kommunen är huvudman för vägnätet
inom Markaryds tätort, Timfors, Råstorp, Strömsnäsbruk
och Traryd. Övriga småvägar är enskilda vägar.
Väg E4 har motorvägsstandard genom hela kommunen.
Väg E4 är en av Sveriges mest trafikerade vägar och är
klassad som riksintresse (se vidare avsnitt Riksintressen i
denna MKB).
Kommuninvånarna i Markaryds kommun transporterade
sig i genomsnitt 827 mil i egen bil enligt statistik från
år 2018. Detta indikerar att invånarna i Markaryd har
ett större behov eller vana av att köra bil jämfört med
rikssnittet, vilket samma år låg på 670 mil.
Laddinfrastruktur för elbilar

Markaryds kommun har uppfört tio laddstolpar varav
sex stolpar är avsedda för kommunens egna bilar. De
publika stolparna finns vid busstationen i Strömsnäsbruk,
kommunhuset i Markaryd samt vid järnvägsstationen i
Markaryd. Det finns även privata företag som erbjuder
laddmöjligheter i Markaryd. En stor laddstation finns vid
infarten till Markaryd.
Enligt genomförd enkät med invånare 2020 finns ingen
stor efterfrågan på laddstolpar. Med en ökad försäljning
av elbilar kommer dock efterfrågan öka, framförallt längs
med de större vägarna.
Arbetspendling

I Markaryds kommun är antalet förvärvsarbetande
inpendlare större än antalet utpendlare. En stor del
av pendlingen sker från Halland och Skåne. Den
utomregionala pendlingen stod år 2013 för 71 procent av
den totalt pendlingen till och från kommunen. År 2018
pendlade 2112 förvärvsarbetade personer till kommunen
och samma år pendlade 1107 förvärvsarbetande personer
ut från kommunen. Det betyder att kommunen har ett
inpendlingsöverskott.
Under perioden 2008–2014 ökade inpendlingen till
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Planens påverkan

Med genomförande av aktuell plan kommer fler
verksamheter att kunna etablera sig i kommunen
jämfört med nollalternativet. Det riskerar att öka
mängden transporter både med avseende på pendling
och transporter med lastbil till och från samt inom
kommunen. I planen finns ställningstaganden om att
kommunen ska verka för att öka andelen godstrafik
på järnväg vilket kan medföra att lastbilstransporterna
minskar.
Även i nollalternativet bedöms transporterna öka till
följd av en viss ökning av verksamhetsetableringar. För
planförslaget bedöms dock de fossila transporterna totalt
sett öka jämfört med nollalternativet
Effekter och konsekvenser
Planens ställningstaganden i översiktsplanen om att öka
tillgängligheten för kollektivt resande och utveckla gångoch cykelstråk bedöms medföra positiva effekter för
klimatet.
En ökning av transporter i och med en större
verksamhetsetablering bedöms ge ökade utsläpp av
klimatgaser i planförslaget jämfört med nollalternativet.
Dock kan transporternas negativa påverkan på klimatet
minimeras om tillkommande och befintliga verksamheter
använder godstransporter på järnväg istället för lastbil.
För att uppnå detta behöver förutsättningarna att
använda järnvägen för godstransporter säkerställas i
fortsatt planering, vilket också föreslås i planen. För
planförslaget bedöms dock de fossila transporterna totalt
sett öka jämfört med nollalternativet och därmed innebär
planförslagets sammanlagda konsekvenser med avseende
på klimatet som negativa.
Ytterligare föreslagna åtgärder och
utredningar
Att öka antalet laddstolpar för allmänheten i kommunen
föreslås för att främja användandet av elbilar.
Kommunen bör se över parkeringsnormer och att främja
bilpooler och andra nytänkande mobilitetslösningar.
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Hälsa och säkerhet
Översvämning, värmeböljor och
ras/skred/erosion
Klimatförändringar kommer på sikt att innebära stigande
havs- och grundvattennivåer, översvämningar, ökade flöden
i sjöar och vattendrag, skyfall samt skred- och rasrisker.
Översvämningar

Människans utsläpp av växthusgaser bidrar till att
temperaturen i atmosfären och även i haven ökar. När haven
blir varmare expanderar vattnet vilket tillsammans med
avsmältningen av landisarna leder till att havsvattenståndet
stiger. Temperaturhöjningen innebär även att avdunstningen
ökar och att grundvattenbildningen därmed minskar,
främst under sommaren. Prognoser för det kommande
århundradet pekar även mot att nederbördsmängder och
flöden i vattendrag och sjöar kommer att förändras.
Markaryds kommun är rik på sjöar, vattendrag och
våtmarker, och det finns flera översvämningskänsliga
områden. De översvämningar som tidigare skett i
kommunen har orsakats av bland annat störtregn,
ökade vattennivåer och vattenflöden. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort en
översvämningskartering som visar att lågt liggande
områden, främst kring Lagan och Lokasjön, riskerar att
översvämmas vid 100-årsflöden och högsta beräknade flöde
(se figur nedan).
En höjning av vattennivån och höga vattenflöden i
vattendragen skulle därmed beröra stora områden och
få allvarliga konsekvenser för bland annat bebyggelse,

infrastruktur och jordbruk. Vid marköversvämning inom
ett förorenat område finns även risk att föroreningar frigörs
och transporteras till recipienten eller infiltrerar i marken till
grundvattnet.
Skyfall

Ett skyfall är ett regn som faller med så hög intensitet att
dagvattensystemet inte kan hantera de vattenvolymerna
som genereras. Vatten söker sig då andra vägar och ger
upphov till markavrinning vilket innebär att lågstråk
och lågpunkter i terrängen utgör riskområden för
översvämning. Detta kan leda till skador på bebyggelse,
infrastruktur, framkomlighet med mera.
Klimatförändringarna innebär att extremväder i form
av skyfall kommer att öka. Det innebär att riskerna
ökar för översvämning vid sjöar, längs vattendrag samt i
VA-system och i tätorter. Därmed ökar också risken för
påverkan på väg och järnvägsnät, spridning av föroreningar
från förorenade områden och näringsläckage från
jordbruksmark vid ett skyfall.
Frågan om dagvatten samt dricks- och avloppsvatten
med hänsyn till skyfall är en stor utmaning vid kommunal
planering. Översvämning som följd av skyfall ökar också
risken för avbrott och förorening av dricksvattnet. (Regional
handlingsplan för klimatanpassning i Kronobergs län)
Det som framför allt skiljer skyfall från andra typer
av översvämningsrisker är att risken inte behöver vara
geografiskt avgränsad. Ett skyfall kan inträffa var som
helst vilket gör att denna risk alltid behöver utredas,
oavsett den tänkta exploateringens geografiska lokalisering.
(Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av
skyfall)
Värmeböljor

Med ett förändrat klimat och fler varma dagar ökar
risken för urbana värmeeffekter i städer med mycket
höga temperaturer som följd. Det kan bland annat leda
till negativa effekter för riskgrupper, samhällsviktiga
sektorer och funktioner; påverka energianvändningen och
luftkvaliteten; öka växthusgasutsläppen och bildandet av
marknära ozon. Det är särskilt viktigt att kartlägga vilka
samhällsfunktioner som kan påverkas negativt av högre
temperaturer så att åtgärder kan genomföras för att undvika
en svår störning i verksamheten.
Skred, ras och erosion

Kartan visar områden som berörs av beräknat högsta vattenflöde i
Lagan. (Statens Geotekniska Institut , 2021)

Med ökande flöden i vattendrag ökar även risken för
erosion, skred och ras. En viktig riskfaktor är de geologiska
förutsättningarna på en viss plats, då vissa jordarter är mer
känsliga än andra. Lagan vattenregleras och detta innebär
också en risk för erosion, skred och ras. Förutom att utgöra
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en risk för människors hälsa och säkerhet, finns det även
risk för att markföroreningar som lagrats i jorden frigörs
när stabiliteten i marken brister.
Statens geotekniska institut (SGI) har genomfört en
övergripande inventering över områden som har förhöjd
risk för stranderosion baserat på områdenas geologiska
förutsättningar. I Markaryds kommun utgörs stränderna
utmed Lagan av jordarter som har potential för erosion.
Om det i praktiken föreligger någon risk för erosion
beror på faktorer som bland annat vågexponering,
vattenhastighet, strömmar, marklutning, vegetation och
tidigare genomförda förändringar av strandzonen.
Det finns även flera anlagda dammar i Markaryds
kommun, längs med Lagan. Om ett dammbrott inträffar
vid en större dammanläggning kan det innebära risk
för människors hälsa och säkerhet samt medföra
skador på miljö och egendom. Ett dammbrott kan
också riskera att störa elförsörjningen och därmed

I översiktsplanen föreslås enstaka bostadsetableringar
i de västra delarna av Strömsnäsbruk som på lång sikt
skulle kunna komma att beröras av kommande förhöjda
vattennivåer och skyfall. I övrigt föreslås ingen exploatering
inom områden som riskerar att översvämmas som följd
av förhöjda vattennivåer. Dock finns flera andra områden
inom kommunen som är belägna i översvämningskänsliga
områden och byggnation i dessa områden kan innebära
risker. Ny bebyggelse kommer dock inte tillåtas i lågpunkter
eller instängda områden i landskapet enligt översiktsplanens
ställningstagande. Genom att ta fram rekommendationer
för lägsta grundläggningsnivå för olika bebyggelsetyper kan
översvämningsrisken minimeras för ny bebyggelse, både
avseende förhöjda vattennivåer och skyfall.
Översiktsplanen anger att områden med risk för
översvämning eller höjd grundvattennivå inom kommunen
ska kartläggas. På detta sätt kan nybyggnation på dessa
platser undvikas. Detta uppnås även genom att avsätta
mark i tätorter där risk för översvämning förekommer. Då
planen anger att en klimatanpassad dagvattenhantering
ska säkerställas, kommer det leda till minskad spridning av
föroreningar och översvämningsproblematik.
För att kunna säkerställa befintlig bebyggelse och utreda
möjligheter för fortsatt bebyggelseutveckling planeras att en
klimatanpassningsplan eller motsvarande ska tas fram, med
kartläggning och eventuella skyddsåtgärder.
Genom att främja blåa och gröna strukturer vid fysisk
planering kommer temperaturen i tätbebyggda områden att
sänkas, exempelvis genom trädens och växternas förmåga
att svalka genom skugga och avdunstning av vatten.

Kartan visar förekomst av erosionskänsliga jordareter utmed Lagan.
Grön färg visar områden med svämsediment, orange färg visar områden med grovsand/finsand. (Statens Geotekniska Institut , 2021)

många viktiga samhällsfunktioner. Räddningstjänsten i
Markaryd har medverkat i en utredning för att förstärka
dammsäkerheten. Statkraft har under de senaste åren
förstärkt invallningarna i bland annat Strömsnäsbruk.
Planens påverkan
Genom etablering av verksamhetsområden innebär
planförslaget att ytor blir hårdgjorda. Detta medför en
större risk för översvämning, då stora ytor görs om från
grönytor till asfalterade.
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I områden med risk för ras, skred och erosion
anger översiktsplanen att försiktighet ska iakttas vid
byggnation. Genom att identifiera områden som inte har
tillfredsställande markstabilitet, och göra förstärknings
åtgärder där det finns risk för ras, skred och erosion,
kommer negativ påverkan kunna undvikas.
Effekter och konsekvenser
Det finns mindre bostadsområden i Markaryds tätort
och Strömsnäsbruk som finns inom område med risk
för översvämningar som följd av förhöjda vattennivåer
och skyfall. Med ställningstagandet om att ta fram en
klimatanpassningsplan bedöms negativa effekter kunna
undvikas. För utpekade utvecklingsområden bedöms
riskerna för översvämningar kunna minimeras under
förutsättning att föreslagna försiktighets- och anpassnings
åtgärder vidtas och att klimatanpassningsytor reserveras
i detaljplan. Därmed bedöms riskerna vara lägre vid
planförslaget än vid nollalternativet, där inga riktlinjer
för klimatanpassning tas fram. Sammantaget bedöms
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översiktsplanens konsekvenser vara positiva för människors
hälsa och säkerhet samt miljön avseende översvämning,
värmeböljor och ras/skred/erosion.
Ytterligare föreslagna åtgärder och utredningar
Översvämningsområden och områden som är låglänta,
innestängda eller saknar avrinningsmöjligheter bör
identifieras. Även en lägsta rekommenderad grundläggnings
nivå för olika bebyggelsetyper bör tas fram. Strategier
och riktlinjer om avstånd kopplade till exploatering och
nybyggnation i strandnära lägen bör tas fram.
Med avseende på vattenflöden krävs samverkan inom
hela Lagans avrinningsområde. Det rekommenderas att
en riskanalys görs för Lagans flöden i syfte att påvisa
ifall lågt liggande områden kring dessa vatten riskerar att
översvämmas vid 100-årsflöden och högsta beräknade flöde.
I syfte att hantera problematiken kring skyfall bör ny
bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar
skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn.
Risken ska bedömas och eventuella skyddsåtgärder säker
ställas i detaljplanering. Samhällsviktig verksamhet bör ges
en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan
upprätthållas vid en översvämning. Kommunen bör även
sträva efter att öka användningen av mångfunktionella ytor
i tätorter för att hantera klimateffekter, främja människors
hälsa samt gynna biologisk mångfald. Anpassningsåtgärder
bör vidtas med marginal för kommande förhöjda vatten
nivåer och ökad nederbörd.
Det rekommenderas att en klimatanpassningsplan tas fram
för kommunen, med kartläggning och åtgärder för att säkra
bebyggelsen vid skyfall och översvämning. Karteringen bör
bestå av en kartläggning av känsliga områden, med analys
av konsekvenser för den befintliga byggda miljön och
tillkommande bebyggelse samt en åtgärdsplan.

Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från
hårdgjorda ytor (tak, gator, parkeringar, gårdar) och för med
sig föroreningar från hustak, tomtmark, vägar och gator. Vid
en marköversvämning som sker inom ett förorenat område
finns det en risk att föroreningar frigörs och transporteras till
recipienten eller infiltrerar i marken till grundvattnet.
För att uppnå en hållbar och klimatanpassad dagvatten
hantering ställs bland annat krav på dagvattensystemens
kapacitet, varför det är viktigt att beakta dessa frågor i den
fysiska planeringen. Markaryds kommun har i nuläget ingen
framtagen VA-plan eller dagvattenstrategi (dock har uppdrag
getts och medel avsatts för att ta fram en VA-plan).
Dagvattenhanteringen är viktig i de områden som ligger i
anslutning till sjöar och kustområden men även på mark
med lätta jordar eller inströmningsområden, där föroreningar
snabbt kan infiltrera ned till grundvatten. Detta är angeläget
eftersom ingen sjö eller vattendrag inom kommunen uppnår
god kemisk status, och majoriteten av vattendragen har
måttlig ekologisk status. De främsta orsakerna till att god
kemisk och ekologisk status i ytvatten i kommunen inte
uppnås är övergödning, utsläpp av miljögifter och åtgärder
i vattenmiljön såsom dämning eller muddring. Hållbar
hantering av dagvatten som rinner ut i dessa områden
är därför extra viktigt för att inte påverka den befintliga
vattenkvaliteten negativt.
Vad gäller klimatanpassning och dagvatten, se avsnitt ovan
om Översvämningar.
Planens påverkan
Översiktsplanens utbyggnadsförslag innebär att oexploa
terade områden, som idag utgörs av bland annat skogs
mark, tas i anspråk och bebyggs i större utsträckning än i
nollalternativet. Planerad utbyggnad bidrar till att andelen

Ett ställningstagande bör göras till hur känslig mark ska
användas vid planläggning och lovgivning. För att möjliggöra
framtida skyddsåtgärder behöver det övervägas ifall det finns
behov av att reservera mark för skyddsåtgärder i känsliga
områden. Kommunen behöver även ta ställning till om det
finns skäl att anta om brister i dammsäkerhet förekommer
vid dammar där ett dammbrott skulle få stora konsekvenser.
Geotekniska säkerhetsfrågor kopplat till ras, skred och
erosion ska klarläggas i samband med detaljplanering och
bygglovsgivning i riskområden.
Det behöver skapas förutsättningar och plats för att ta hand
om dagvatten i större skala. Väl fungerande dagvattensystem
är viktigt för att minimera riskerna för översvämningar, se
mer om dagvattenhantering i nästkommande avsnitt.
Bild på Lagan. Vikten av att dagvattnet tas omhand lokalt så att
inte recipienternas vattenstatus försämras.
Miljökonsekvenser
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hårdgjord yta inom kommunen ökar, vilket i sin tur
medför ökade mängder dagvatten som behöver hanteras.
Generellt sett bidrar ökade dagvattenflöden till större
risk för spridning av föroreningar från hårdgjorda ytor,
så som hustak, tomtmark, vägar och gator. Påverkan
kan dock undvikas i hög grad om översiktsplanens
ställningstaganden efterlevs. Bland annat ska en VAplan och dagvattenstrategi med riktlinjer för hållbar
dagvattenhantering tas fram. Därmed kommer mer hänsyn
till klimatförändringar och minimering av miljöskadliga
ämnen tas jämfört med nollalternativet. Utöver det ska
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) prioriteras.
LOD innebär att omhändertagande av dagvatten sker på
den plats där det uppkommer, istället för att tillföras det
allmänna dagvattensystemet eller avledas till sjöar och
vattendrag. Genom att förespråka lokalt omhändertagande
av dagvatten minskar belastningen på befintliga
dagvattensystem samtidigt som infiltrationen minskar
andelen föroreningar och risken för översvämningar.
Översiktsplanen förespråkar även framtagande av dag
vattenutredning i samband med detaljplanering och
andra lov och åtgärder i de fall där dagvattnet kan
utgöra risk för spridning av föroreningar till recipient.
Genom att säkerställa att åtgärder som vidtas inom
vattenförekomsters avrinningsområden inte försämrar
vattenkvaliteten, exempelvis genom utredningar och god
dagvattenhantering, kan negativ påverkan på recipient
undvikas.
Effekter och konsekvenser
Sammantaget bedöms översiktsplanens konsekvenser
för människors hälsa och säkerhet samt miljön som
följd av dagvattenhantering som positiva. Detta främst
eftersom en VA-plan inklusive strategier och riktlinjer
för en mer hållbar dagvattenhantering tas fram för
kommunen. Jämfört med nollalternativet kommer
planerad exploatering innebära mindre risk för spridning
av föroreningar och ökade dagvattenflöden, då tydliga
riktlinjer för dagvattenhanteringen inte kommer finnas.
Ytterligare föreslagna åtgärder och
utredningar
I områden som ligger i anslutning till sjöar och
kusten, men även på mark med lätta jordar eller
inströmningsområden, bör mark särskilt reserveras för
dagvattenhantering inför detaljplanering.
Kvarvarande grön struktur i tätorterna bör i första
hand reserveras för framtida behov av bland annat
klimatanpassning och vattenrening.
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Försörjning vatten och avlopp
VA-ledningsnät

Markaryds kommun har i nuläget ingen framtagen VAplan eller vattenförsörjningsplan. Enheten VA/Gata Park
ansvarar för vattenförsörjning med leverans av friskt
dricksvatten och rening av avloppsvatten för abonnenter
anslutna till kommunala VA-anläggningar. De kommunala
VA-anläggningarna omfattar sammanlagt tre vattenverk,
tre avloppsreningsverk, 21 större pumpstationer och cirka
33 mil ledningsnät. VA-ledningsnätet är i delar relativt
föråldrat och behöver både förbättras och förnyas.
Vattenförsörjning i kommunen sker i första hand via
kommunala VA-anläggningar. Alla hushåll i kommunen
är dock inte anslutna till det allmänna vatten- och
avloppsledningsnätet. I Markaryds kommun finns ett stort
antal hushåll som enskilt, eller via en samfällighet, har löst
både vattenförsörjning och avloppshantering. Enskilda
avlopp bidrar till övergödning av sjöar, vattendrag och hav.
Vattenförsörjningsplaner kan tas fram både på regional
och kommunal nivå. Arbetet med en regional plan drivs
oftast av länsstyrelsen och utgör ett viktigt verktyg
för att samverka om skydd av vattenresurser över
kommungränserna. På regional nivå kan vattenförsörjning
studeras i relation till tätorters läge, befolkningsmängd,
befolkningsutveckling och betydande uttag av vatten.
Vattenuttaget fokuserar oftast på dricksvattenförsörjning,
men även behov av vatten för andra ändamål som till
exempel bevattning och industrier kan ingå. På kommunal
nivå ger vattenförsörjningsplanen möjlighet till ökad
fördjupning. Då kan vattenresursen kartläggas utifrån
exempelvis uttagskapacitet, kvalitet och sårbarhet,
och verksamheter som kan ha negativ påverkan på
vattenresursen kan identifieras.
Dricksvatten

I detta avsnitt behandlas tekniska anläggningar för att
tillgodogöra dricksvattenresurser. För förutsättningar och
konsekvenser för dricksvattentäkter i kommunen hänvisas
till avsnitt Hushållning med naturresurser – Vattenresurser
i detta dokument.
Det finns fyra vattenverk i Markaryds kommun, två i
Markaryd (Hylte vattenverk och Östergatan), ett i Traryd
och ett i Vivljunga. Dessa förser knappt 7500 invånare
med dricksvatten. Övriga invånare och fritidsboende
hämtar sitt vatten ur enskilda brunnar.
Hylte vattenverk har god tillgång på vatten av hög kvalitet
och det finns utrymme att koppla på fler bostäder och
verksamheter. Vattenverket i Traryd har låg kapacitet. I
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Vivljunga finns ett litet vattenverk där kapaciteten bedöms
vara tillräcklig.
Spillvatten

I Markaryds kommun finns två större avloppsreningsverk,
Ribersdal och Kvarnaholm, samt två mindre
reningsanläggningar. Ribersdals avloppsverk renar
avloppsvatten från Markaryd, Timsfors och Råstorp.
Reningsverket har viss reservkapacitet.
Kvarnaholms reningsverk i Strömsnäsbruk renar
avloppsvatten från orterna Strömsnäsbruk och Traryd.
Det är nyligen utbyggt och har god kapacitet. I Vivljunga
och i Hinneryd har kommunen små reningsanläggningar
med begränsad kapacitet. Avloppsanläggningen i
Hinneryd utgörs av markbäddar och bedöms ha tillräcklig
kapacitet. Anläggningen i Vivljunga har tillräcklig kapacitet
och slammet tas om hand av vassbäddar.
Planens påverkan
Enligt översiktsplanen ska en VA-plan tas fram år
2022. VA-planen kommer redovisa problem och
prioriteringar av åtgärder för att kostnadseffektivt möta
utmaningarna inom området. Översiktsplanen anger även
ställningstagande om att medverka aktivt i framtagandet
av den regionala vattenförsörjningsplanen, samt utvärdera
behovet av en kommunal vattenförsörjningsplan.
Översiktsplanens föreslagna utvecklingsområden bedöms
kunna anslutas till kommunalt VA, och i de områden där
kommunalt VA saknas kommer VA-nätet byggas ut. Även
enskilt VA kommer att beröras av översiktsplanen, då
enskilda VA-anläggningar inte kommer godkännas inom
verksamhetsområde för VA utom i undantagsfall. Fler
kontroller av enskilda avlopp kommer att motverka att
näringsämnen läcker ut.

ledningsnät bidrar till ett säkerställande av en mer hållbar
vatten- och avloppshantering. Under förutsättning att
hållbara VA-lösningar ställs som krav för detaljplanering
och bygglovsgivande bedöms negativa konsekvenser
för ytvattenkvaliteten kunna undvikas, jämfört med i
nollalternativet där inga sådana åtgärder planeras vidtas.
Ytterligare föreslagna åtgärder och
utredningar
De områden som inte ingår i kommunens utpekade
utvecklingsområden kommer även i fortsättningen ha
enskilda eller gemensamma VA-anläggningar. För dessa
bör långsiktigt hållbara lösningar eftersträvas. Även en hög
skyddsnivå bör gälla för enskilda avlopp från kustlinjen,
ekologiskt känsliga vattenförekomster och från sjöar
och vattendrag. Eftersom antalet enskilda avlopp inom
kommunen i nuläget är okänt rekommenderas att de
påbörjade inventeringarna fortsätta genomföras. Därefter
bör de delas in i hög / normal prioritet utifrån platsens
förutsättningar och lokalisering.
I styrdokumenten bör bland annat behovet av utred
ningar och åtgärder som krävs de kommande fem till
tio åren sammanställas. Utöver det bör det tas fram
en utbyggnadsplan som beskriver hur kommunen bör
prioritera, bygga ut och förnya det allmänna lednings
nätet. Utöver det bör rutiner för tillsyn av enskilda
avloppsanläggningar ingå.

Enligt översiktsplanen ska en god drift och underhåll
av ledningar och anläggningar för vatten och avlopps
hantering säkerställas. Även spillvattenanläggningarnas
verksamhet och utveckling ska säkerställas. Dessa åtgärder
bedöms leda till en påtaglig förbättring av anläggningarnas
och ledningsnätens funktion och kapacitet.
De områden som inte ingår i utbyggnadsplanen kommer
även i fortsättningen ha enskilda eller gemensamma
VA-anläggningar. För dessa ska i första hand långsiktigt
hållbara enskilda VA-lösningar eftersträvas.
Effekter och konsekvenser
Sammantaget bedöms översiktsplanens konsekvenser
för människors hälsa och säkerhet samt miljön som
positiv. Detta eftersom framtagande av en VA-plan,
upprustning och utbyggnad av VA-anläggningar och
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Avfallshantering
Med avfall menas alla föremål, ämnen eller substanser som
innehavaren önskar göra sig av med - eller är skyldig att
göra sig av med.
Markaryds kommun har tillsammans med Lessebo,
Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner bildat Smålands
avfall och miljö, SSAM. Bolaget ansvarar för att samla in,
transportera och omhänderta hushållsavfall enligt 15 kap.
miljöbalken samt sköta återvinningscentraler.
I kommunen finns sju återvinningsstationer där hushåll
en kan lämna förpackningar, tidningar och batterier.
Återvinningsstationerna sköts och töms av Förpackningsoch Tidningsinsamlingen, FTI. I Markaryd finns
återvinningscentralen Alandsköp där hushåll kan lämna
grovavfall. Samtliga villor och fritidshus har tillgång
till fastighetsnära insamling av restavfall, matavfall
och förpackningar genom ett fyrfackssystem. Alla
flerbostadshus i kommunen erbjuds matavfallsinsamling.
Ett arbete pågår inom SSAM för att erbjuda insamling
av matavfall från livsmedelsbutiker, företag eller
verksamheter i Markaryd.
Avfallet från kommunens hushåll transporteras till Äskya
avfallsanläggning i Älmhults kommun för mellanlagring
och transporteras sedan vidare för återvinning eller
förbränning. Äskya bedöms ha tillräcklig kapacitet
för kommunernas hushållsavfall som deponeras och
mellanlagras.
Renhållningsordningen innehåller avfallsplan samt
föreskrifter om avfallshantering. Avfallsplanen,
”Plan för förebyggande och hantering av avfall
2020–2025”, är ett strategiskt dokument med mål för
kommunens avfallshantering och planerade åtgärder.
Avfallsföreskrifterna anger hur avfallsinsamlingen ska gå
till.
Planens påverkan
Översiktsplanen innebär att avfallsanläggningens
Alandsköps (utanför Strömnäsbruk) verksamhet och
eventuellt expansionsutrymme ska säkerställas.
Föreslagen utveckling av verksamhetsområden kommer
medföra att fler industrier etablerar sig inom kommunen.
Dessa kommer i sin tur generera en större mängd avfall.
Vilka mängder och fraktioner det rör sig om beror dock
på vilka verksamheter som kommer att etablera sig.
Eventuell miljöpåverkan som följd av avfallshantering
vid kommande verksamheter ska hanteras i respektive
verksamhets tillstånd.
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Även en mindre befolkningsökning förväntas ske
inom kommunen. Den ökning i mängd hushållsavfall
som kommer genereras som följd av detta bedöms bli
marginell.
Effekter och konsekvenser
Om hänsyn tas till mål och strategier enligt
renhållningsordningen, inklusive avfallsplan och
avfallsföreskrifter, bedöms översiktsplanen inte medföra
några nämnvärda miljöeffekter för avfallshanteringen
i kommunen. Utöver det bedöms det finnas tillräckligt
med kapacitet att omhänderta ökade mängder avfall som
kommer genereras från kommande verksamhetsområden.
Även omhändertagande av hushållsavfall från en
mindre befolkningsökning bedöms möjlig, särskilt om
avfallsanläggningens verksamhet i Alandsköps säkerställs.
Sammantaget bedöms översiktsplanens konsekvenser för
människors hälsa och säkerhet samt miljön som följd av
avfallshanteringen som obetydliga.
Ytterligare föreslagna åtgärder och
utredningar
Några ytterligare åtgärder avseende avfallshanteringen
bedöms inte vara motiverade.
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Förorenad mark
Inom kommunen finns flera potentiellt förorenade
områden i form av nedlagda och pågående verksamheter
och deponier. För att föroreningarna inte ska riskera
att påverka miljö och människors hälsa krävs åtgärder
som förhindrar att föroreningarna sprider sig till den
omgivande marken samt yt- och grundvatten. Spridningen
av föroreningar bedöms även öka som en följd av
klimatförändringarna, då de leder till större risk för
översvämning av förorenade områden och miljöfarliga
verksamheter.
Naturvårdsverket har arbetat fram en metodik för
inventering och riskklassning av förorenad mark, den
så kallade MIFO-modellen (Metod för Inventering
av Förorenade Områden). MIFO-metoden består av
fas 1 och fas 2-undersökningar samt även fördjupade
undersökningar och eventuellt efterbehandlingsåtgärder.
Det finns fyra olika riskklasser enligt MIFO, se tabell
2. I och med riskklassningen görs en översiktlig
bedömning av de risker för människors hälsa och miljön
som det förorenade området kan innebära idag och i
framtiden. Bedömningen utgår ifrån föroreningarnas
farlighet, föroreningsnivån, spridningsförutsättningarna,
känsligheten och skyddsvärdet.
				
Riskklasser

Beskrivning

Klass 1

Mycket stor risk för människors hälsa
och miljö
Klass 2
Stor risk för människors hälsa och
miljö
Klass 3
Måttlig risk för människors hälsa och
miljö
Klass 4
Liten risk för människors hälsa och
miljö
Tabell 2 Riskklasser enligt MIFO
Identifiering och i vissa fall inventering enligt MIFO
har gjorts inom Markaryds kommun, totalt rör det sig
om cirka 160 objekt. Inget objekt har klassats i riskklass
1. Inom kommunen finns dock 18 objekt i riskklass 2.
Objekt som klassats som riskklass 2 omfattar skjutbanor,
sågverk med doppning, massa-/pappersindustrier
eller industrier med halogenerade lösningsmedel
eller elektrolytiska/kemiska processer, gjuterier,
bilvårdsanläggning, kemtvätt, skrothandel och plantskolor.

Planens påverkan
Enligt översiktsplanen ska förorenade områden beaktas
och åtgärdas i samband med planläggning, lovgivning,
förhandsbesked och anmälningsärenden. Sanering ska
ske efter de åtgärder och behov som krävs utifrån resultat
av markundersökning och kommande markanvändning.
Även förorenade områden som skulle kunna användas för
bostadsbebyggelse i orterna ska kartläggas och inventeras i
syfte att möjliggöra förtätning.
Inget av de riskklassade objekten bedöms beröras av
planerade utvecklingsområden, med undantag av ett
av de område som pekas ut för ny bostadsbebyggelse
i nordöstra Markaryd. Området ligger intill ett
industriområde som har en markförorening i riskklass 2.
Det finns framförallt stora mängder klorid i marken som
kan spridas med vatten. Tillkommande verksamheter kan
utgöra risk för förorening av mark och vatten i utpekade
utvecklingsområden, dock är inga verksamhetsområden
planerade i närheten av vattentäkt eller andra skyddade
områden. Därmed ligger ansvaret på verksamheterna att
i tillståndsprocessen säkerställa att förorening inte sker.
Därutöver är det svårt att bedöma hur stor risken för en
eventuell påverkan skulle bli, då det i nuläget är okänt
vilken typ av verksamhet som kommer att bedrivas inom
områdena.
Effekter och konsekvenser
Under förutsättning att kommunen följer föreslagna
skyddsåtgärder om förorenad mark bedöms risken
för att översiktsplanen ska medföra negativa effekter
på människors hälsa och miljön som liten. Förutom
utvecklingsområdet i nordöstra Markaryd, bedöms inga
kända förorenade områden beröras av den exploatering
som följer av översiktsplanen. Sammantaget bedöms
översiktsplanens konsekvenser för människors hälsa och
säkerhet samt miljön till följd av förorenad mark som
obetydliga.
Ytterligare föreslagna åtgärder och
utredningar
Inför utveckling av det utpekade bostadsområdet i
nordöstra Markaryd behöver ytterligare utredningar och
markprovtagningar utföras samt nödvändiga åtgärder
vidtas i syfte att förhindra spridning av befintliga
markföroreningar.

Inom kommunen finns ett 30-tal objekt klassade i
riskklass 3, 16 objekt i riskklass 4 och ett 80-tal objekt som
inte är riskklassade.
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bostäder och verksamheter.
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Farligt gods

Planens påverkan

Farligt gods är en benämning på ämnen och produkter
som har sådana farliga egenskaper att de kan skada
människor, djur, miljö, egendom och annat gods, om de
inte hanteras rätt under transport.
Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) som har det övergripande ansvaret för att ge ut
föreskrifter om landtransporter av farligt gods.
I Markaryds kommun är E4, väg 15 västerut från
Markaryd, väg 117 från Markaryd i riktning mot
Hässleholm och väg 120 från E4 nordväst om
Strömsnäsbruk, via Traryd och vidare österut i riktning
mot Älmhult rekommenderade vägar för farligt gods.
Enligt statistik från MSB transporteras uppskattningsvis
33 000 – 66 000 ton farligt gods på väg E4 och 10 – 33
000 ton på väg 15 per månad. Farligt gods transporteras
även i viss utsträckning på Markarydsbanan.
Den största olycksorsaken vid farligt gods-transporter är
att något sker under färd, exempelvis kollision med annat
fordon, avkörning eller urspårning, men även momenten
lastning och lossning utgör en risk för olyckor.

VIVLJUNGA

TRARYD

STRÖMSNÄSBRUK

MARKARYD

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
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Kartan redovisar rekommenderade vägar för farligt gods.
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Under förutsättning att kommunen följer aktuella
rekommendationer om farligt gods bedöms
översiktsplanens konsekvenser för människors hälsa och
säkerhet samt miljön som obetydliga.
Ytterligare föreslagna åtgärder och
utredningar
Det är viktigt att beakta transporter av, och uppställnings
platser för, farligt gods när ny bebyggelse planeras intill
transportanläggningar, när ny transportinfrastruktur
planeras och när markens användning ska förändras på
annat sätt.

Kommunen rekommenderas att kontinuerligt göra en
kartläggning av olycksrisker kopplade till anläggningar
med miljöfarlig verksamhet, i synnerhet vid all ny
planläggning.

TIMSFORS

0

Effekter och konsekvenser

Föreslagna verksamhetsområden i Markaryd ligger vid
väg E4. Vid fortsatt planering bör gällande skyddsavstånd
beaktas eller utredningar göras för att minimera risken
för olyckor och skador. Från E4, väg 15, väg 117 och
väg 120 bör ett visst byggnadsfritt avstånd från vägarna
krävas. Detsamma bör gälla för ny bebyggelse i närheten
av järnvägen.

HINNERYD

RÅSTORP

Utveckling av befintliga verksamheter eller etablering av
nya verksamheter som kräver transporter med farligt gods
kan innebära att andelen transporter med farligt gods ökar
i kommunen jämfört med nollalternativet. Detta kan i sin
tur innebära ökad risk för olyckor. Enligt översiktsplanen
ska dock verksamheter med tunga transporter och/eller
som berörs av transporter med farligt gods lokaliseras
utmed större vägar. Därmed kommer transporterna kunna
undvika att passera känslig bebyggelse vilket minskar
risken för påverkan vid en eventuell olycka. Översikts
planen anger även att framtagen Riskutredning farligt gods
(2020) ska användas vid åtgärder i närheten av järnväg, väg
E4 och väg 15.

15

km
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Miljöfarlig och störande
verksamhet
Med begreppet miljöfarlig verksamhet avses användning
av mark, byggnader eller anläggningar som på något sätt
innebär utsläpp till mark, luft eller vatten men även de
som skapar störningar i form av buller, vibrationer, ljus
och strålning.
Miljöfarliga verksamheter delas in i A-, B-, C- och
U-verksamheter beroende på storlek och typ av
verksamhet. A-och B-verksamheter kräver tillstånd medan
C-verksamheter är anmälningspliktiga. U-verksamheter är
undantagna tillstånds- och anmälningsplikt. I Markaryds
kommun finns ingen A-anläggning. Här finns 18
B-klassade anläggningar som kräver tillstånd. Det rör
sig om bland annat om täkter för torv, jord eller berg,
avloppsanläggningar, deponier eller industriverksamheter.
EU:s Sevesodirektiv har till syfte att åtgärder vidtas
för att förebygga och begränsa faran för allvarliga
olyckshändelser där farliga ämnen ingår och att begränsa
följderna av dem för människor och miljö så att höga
skyddsnivåer kan säkerställas konsekvent och effektivt.
Från den 1 juni 2015 är Sevesodirektivet infört i svensk
lagstiftning. De nya reglerna innebär att kommunen via sin
hemsida ska informera allmänheten om alla verksamheter
som omfattas av Sevesolagen (lag 1999:381 om åtgärder
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor).
I Markaryds kommun finns det två anläggningar
som omfattas av Sevesolagstiftningens lägre nivå, en
bergtäktsverksamhet samt en gasolstation. Sprängmedel
och gasol klassas som farligt enligt Sevesolagstiftningen
varför speciella säkerhetsavstånd till omgivningen krävs.
Säkerhetsavstånden till Sevesoverksamheter är mycket
viktiga att beakta vid planläggning i dessa områden.
Planens påverkan
I översiktsplanen föreslås ett antal verksamhetsområden
för industriverksamhet, vilket kan medföra störningar i
form av bland annat buller, vibrationer, ljus och strålning.
Föreslagna verksamhetsområden har lokaliserats med
goda avstånd till befintliga bostäder vilket minimerar
riskerna för eventuella störningar, jämfört med
nollalternativet där exploatering kan ske i mindre lämpliga
områden. Lämpligheten för olika typer av verksamheter
kommer även utredas vidare i detaljplaneringen med
avseende på skyddsavstånd och buller. Utöver det kommer
bostäder och störningskänslig verksamhet i eller intill
verksamhetsområdena inte tillåtas.

Översiktsplanen uppmuntrar även förtätning och
komplettering av verksamhetsområde där det är möjligt.
Verksamheter av störande karaktär som idag ligger inne i
orterna eller inom mångfunktionell bebyggelse kommer
på sikt uppmuntras flytta ut i verksamhetsområden som är
lämpade för störande/miljöfarlig verksamhet, vilket på sikt
kommer bidra till minskade störningar.
Effekter och konsekvenser
Sammantaget bedöms översiktsplanens konsekvenser för
människors hälsa och säkerhet samt miljön som följd av
miljöfarlig och störande verksamhet som positiva jämfört
med nollalternativet. Detta främst eftersom planen pekar
ut områden för industri i anslutning till redan etablerade
verksamhetsområden samt med långa avstånd till bostäder
och störningskänslig verksamhet. Bedömningen är
baserad på förutsättningen att kommunen följer aktuella
rekommendationer om skyddsavstånd till miljöfarlig
verksamhet.
Ytterligare föreslagna åtgärder och utredningar
Några ytterligare åtgärder avseende miljöfarlig och störande
verksamhet bedöms inte vara motiverade.

Buller och vibrationer
Buller och vibrationer kan ge upphov till störningar och
obehag och påverka hälsa och livskvalitet. Buller anses idag
vara ett av de mest utbredda miljöproblemen och är den
störning som berör flest människor i Sverige (Boverket, 2003).
Buller definieras oftast som oönskat ljud, vilket innebär att
huruvida ett ljud upplevs som buller eller inte varierar från
person till person. Buller och höga ljudnivåer kan komma
från bland annat trafik, industrier och grannar.
Regler om buller finns i såväl plan- och bygglagen som
miljöbalken och förordningar. För olika kategorier av buller
finns också riktvärden för bullernivåer vid bostadsbyggnader.
Nya regler för buller trädde i kraft under 2015, 2016 och
2017.
Vägtrafikbuller

Buller från vägtrafiken beror dels på mängden trafik,
dels på trafikens hastighet. Bullret avtar med avståndet
från bullerkällan. Länsstyrelsen har tagit fram en karta
som illustrerar bullerintensitet baserat på dessa aspekter
(Länsstyrelsen Kronoberg, 2015). Av kartan kan utläsas att det
i Markaryds kommun finns områden som potentiellt berörs
av störande bullernivåer, främst kring större vägarna samt i
tätorterna. Analysen har ej beaktat avskärmning från terräng,
befintliga skyddsåtgärder eller vegetation utan ska ses som en
indikation på vilka områden som kan vara bullerpåverkade i
större utsträckning än andra.
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Buller från järnväg

Uppkomsten av buller och vibrationer från spårburen
trafik är beroende av tågtyp, hastighet, tåglängd och
antalet tåg. Nivåerna på buller och vibrationer beror även
på faktorer som bankroppens uppbyggnad, olika typer av
spårkomponenter, spårets underhåll och tillstånd, terrängoch markförhållanden i omgivningen och intilliggande
byggnaders konstruktion. Inom Markaryds kommun
förekommer buller från järnvägen från Markarydsbanan,
som sträcker sig mellan Hässleholm och Halmstad.
Buller från verksamheter

Externt buller förekommer från de flesta industrier, dels
från själva tillverkningsprocessen, dels från transporter
och materialhantering. Buller finns också vid andra
typer av miljöfarliga verksamheter. I kommunen finns
flera industriområden som är lokaliserade centrumnära
och i närheten av bostäder. Någon särskild utredning
avseende bostäder som är störda av industribuller har
inte genomförts, dock regleras buller från verksamheter
i respektive miljötillstånd. Skyddsområden runt
verksamheter kan säkerställa ett betryggande avstånd
mellan störningskällan och omgivande miljöer.
Planens påverkan
De verksamhetsområden och industriområden som
föreslås kan komma att påverka bullersituationen negativt
i omgivningen. Dock planeras verksamhetsområden inom
områden som redan är bullerpåverkade och på ett längre
avstånd från bostadshus. Detta gör att påverkan från
buller förekommer i mindre utsträckning i planförslaget
än i nollalternativet, där man kan anta att samma
övergripande strategiska avvägning inte görs.
Enligt översiktsplanen ska kommunen vid all planläggning
tillämpa gällande riktvärden för buller från trafik
och verksamheter vilket minimerar risken för att
bullerproblem uppstår. Även utredning av vibrationer
ska göras för planläggning och lovgivning nära järnväg
eller planerade nya spår. Trafikbullerförhållanden och
trafikbullerpåverkan ska kartläggas kontinuerligt. Genom
kartläggning och redovisning av åtgärder för att minska
störningar kan påverkan i form av störningar från
trafikbuller och vibrationer minimeras. Genom att verka
för utbyggnad av gång- och cykelvägar samt minskat
bilåkande minskar risken ytterligare för bullerstörningar.
Kommunen ställer sig positiv till att samverka med
Trafikverket gällande bullerskyddsåtgärder längs det
statliga vägnätet.
Planförslaget omfattar utpekandet av tysta områden.
Detta är positivt ur både miljö- och hälsosynpunkt, då
möjligheten för både djurliv och människor att vistas inom
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områden som inte är bullerstörda av mänsklig aktivitet
säkerställs. Utöver det ska bostäder lokaliseras till mark
som är lämplig med hänsyn till bullernivåer, och med
tillräckliga avstånd från bullerstörande verksamheter,
vilket främjar en god boendemiljö för invånarna ur
bullersynpunkt.
Effekter och konsekvenser
Sammantaget bedöms översiktsplanens konsekvenser
för människors hälsa och säkerhet som följd av
buller och vibrationer som positiva jämfört med
nollalternativet. Detta främst eftersom planen pekar ut
verksamhetsområden i redan bullerstörda områden med
avstånd till bostäder samt föreslår införande av tysta
områden.
Ytterligare föreslagna åtgärder och
utredningar
Skyddsområden bör införas runt verksamheter i syfte att
säkerställa ett betryggande avstånd mellan störningskällan
och omgivande miljöer.
Vid detaljplanering av ny bostadsbebyggelse i ett bulleroch/eller vibrationsutsatt läge, till exempel nära en järnväg
eller väg, bör det krävas skyddsåtgärder eller särskild
utformning av bebyggelsen för att den ska bli lämplig för
sitt ändamål. Kommunen, eller exploatören, ska bedöma
om platsen är lämplig för ändamålet med hänsyn till buller
och vibrationer och om skyddsåtgärder behövs.

Elektromagnetiska fält
Strålning kan vara naturligt förekommande bakgrunds
strålning, men även från elektromagnetiska fält som
uppkommer kring till exempel kraftledningar och trans
formatorer. Elektromagnetiska fält kan i sin tur medföra
direkta och indirekta effekter på bland annat djur- och
växtlivet samt människors hälsa. För hälsoeffekter
kopplade till magnetfält skiljer man på korttids- och
långtidsexponering. (Svenska kraftnät, 2021)
För korttidsexponering har Strålsäkerhetsmyndigheten
tagit fram allmänna råd om begränsning av allmänhetens
exponering för elektromagnetiska fält i syfte att skydda
allmänheten mot kända hälsoeffekter. I råden anges
referensvärdet 100 µT som rekommenderat maxvärde
för allmänhetens exponering för magnetfält från
kraftledningar.
Varken svenska myndigheter eller Världshälsoorganisa
tionen bedömer att gränsvärden för långtidsexponering
är motiverade. Utifrån Miljöbalkens försiktighetsprincip
rekommenderas dock att undvika exponering som avviker
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från det normala om det kan ske utan stora kostnader eller
andra olägenheter.
Folkhälsomyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten och
Institutet för Miljömedicin har tagit fram rekommenda
tioner om hur magnetfält bör beaktas. De rekommenderar
bland annat följande: (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2009)
•

Sträva efter att utforma eller placera nya
kraftledningar och andra elektriska anläggningar så
att exponering för magnetfält begränsas.

•

Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor
nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.

•

Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från
vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor
respektive aktuella arbetsmiljöer. Särskilt bör hänsyn
tas till bostäder, förskolor och skolor belägna nära
järnväg.

Planens påverkan
Enligt översiktsplanen ska hänsyn tas till Elsäkerhets
verkets starkströmsföreskrifter i samband med
planläggning, lovgivning, förhandsbesked och
anmälningsärenden. Det innebär att den som
uppför, utökar eller ändrar en byggnad, eller ger
tillstånd till en sådan åtgärd, ska känna till och ta
hänsyn till avståndsreglerna så att inte någon del av
byggnaden kommer för nära en befintlig kraftledning,
transformatorstation eller ställverk. Hänsyn kommer
därmed tas till elektromagnetiska fält och säkerhets-/
skyddsavstånd för andra typer av anläggningar vid fysisk
planering, exempelvis:
•

Industriella byggnader

•

Radiosändare

•

Flygplatser

•

Sjukhus

•

Forskningsanläggningar

•

Militära anläggningar

•

Järnvägsanläggningar, inklusive spårvägar och
tunnelbanor

Effekter och konsekvenser
Under förutsättning att kommunen följer aktuella
rekommendationer om strålskydd och säkerhets- och
skyddsavstånd för anläggningar med elektromagnetiska
fält bedöms konsekvenserna vid ett genomförande
av översiktsplanen som obetydliga. Främst eftersom

befolkningsmängden och antalet bostäder inte beräknas
öka i någon större utsträckning, samt att anläggning av
industriella byggnader planeras i områden långt ifrån
närmaste bostadsbebyggelse.
Ytterligare föreslagna åtgärder och
utredningar
Rekommendationer framtagna av Arbetsmiljöverket,
Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och
Strålsäkerhetsmyndigheten bör tillämpas vid fortsatt fysisk
planering och byggande.

Radon
Radon kan utgöra en hälsorisk ifall människor exponeras
dagligen och kontinuerligt för höga halter radon under
en mycket lång tid. För att begränsa hälsoriskerna med
radon är det viktigt att känna till markförhållandena och
markens innehåll av radongas liksom egenskaperna hos
det täktmaterial som används till byggnader eller som
fyllnadsmassor.
I syfte att fastställa ramar för arbetet med radonfrågor
har Markaryds kommun tagit fram en radonplan,
ursprungligen antagen 1994 och därefter antagen av
miljö- och byggnadsnämnden år 2010. Även en översiktlig
kartläggning av markradon i kommunen utfördes år
1993. Utredningen visade att större del av kommunen
klassas som normalriskområde, det vill säga låg till normal
radioaktivitet i berggrunden och i moränen. Det saknas
högriskområden i princip helt inom kommunen. Endast
ett litet område har påträffats i kommunens västra del,
beläget ute i ett skogsområde. Utöver det har två lokala
förekomster med högradonmark identifierats. Det ena
ligger på östra sedan av Lagans dalgång, mellan norra
delen av Strömsnäsbruk och centrala delarna av Traryd.
Ett mindre antal bostäder ligger inom detta område.
Det andra berör ett mindre obebyggt område väster om
Fagerdala.
I Markaryds kommun kan risk för höga radonhalter i
grundvattnet möjligen finnas inom, eller nära, de områden
som klassats som områden med lokala förekomster av
högradonmark. I övriga delar av kommunen är risken för
höga radonhalter i vattnet liten.
Planens påverkan
Enligt översiktsplanen ska bostäder lokaliseras och
utformas så att gällande riktvärden kan hållas avseende
radon i inomhusluft. Därutöver det ska markradon
hanteras i detaljplan och bygglov genom krav på
markradonundersökning och eventuella skyddsåtgärder
vid byggnation. Genom att tillämpa föreslagna
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skyddsåtgärder kan risk för exponering av ohälsosamma
radonhalter minimeras.

Kommunen bör även informera om radon och
radonmätningar, exempelvis genom:

Inga utpekade utvecklingsområden bedöms vara
lokaliserade vid högriskområde för markradon. Dock
finns risk för negativ påverkan vid exploatering i normal
riskområden om skadeförebyggande åtgärder inte vidtas.

•

Informationsinsatser om radon och stöd vid
radonmätningar inomhus.

•

Råd och stöd vid provtagning av privata brunnar vid
radonmätning.

Effekter och konsekvenser

•

Rådgivning och tillsyn i syfte att säkerställa att
radonhalten i den bebyggda miljön kan hållas inom
gällande riktvärden.

Under förutsättning att kommunen följer aktuella
rekommendationer om radonhalter bedöms risken för
att översiktsplanen ska medföra negativa konsekvenser
för människors hälsa och miljö som liten. Sammantaget
bedöms översiktsplanens konsekvenser för människors
hälsa och säkerhet som obetydliga om föreslagna
skyddsåtgärder och undersökningar utförs.
Ytterligare föreslagna åtgärder och
utredningar
Vid plan- och bygglovshandläggning bör en översiktlig
radonriskkarta användas för att undvika exploatering i
områden som kan innebära risker.
På normalradonmark rekommenderas radonskyddande
åtgärder och på lågradonmark kan traditionellt utförande
tillämpas.

Bild på kor i odlingslandskap, Skararp. (Bild: Länsstyrelsen i Kronobergs län)
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Hushållning med
naturresurser
Jord- och Skogsbruk
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är skogsbruket av nationell
betydelse. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen
ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk. Skogen
förser oss med en mängd produkter, och är grunden
för sysselsättning och tillväxt i skogsbruket samt för
alla de industrier som använder trä som råmaterial. I
Markaryds kommun är skogslandskapet dominerande
och skogsmarken utgör 80 procent av kommunens yta.
En stor del av Markaryds kommun utgör betydelsefulla
produktionsområden för skogsbruket.
I Markaryds kommun finns elva registrerade skogsbruks
företag (år 2019) men långt fler skogsägare. Skogsråvaran
förädlas primärt utanför kommunens gränser där den
blir till byggmaterial och papper. Mark som klassas som
skogsmark ägs och sköts även av kommunen. Oftast rör
det sig om mark belägen utanför detaljplanerat område.
För sådana områden finns en så kallad skogsbruksplan,
som bland annat innehåller en beskrivning av skogen, hur
den växer och hur den ska tas om hand på bästa sätt. För
mark inom detaljplanerat område finns röjningsplaner,
vilka beskriver hur den kommunala marken ska skötas.
Jordbruksmark är ett samlingsnamn för åkermark,
betesmark och slåtteräng. I Markaryds kommun utgör
jordbruksmarken knappt 4 procent av kommunens totala
areal och jordbruksnäringen har alltid varit begränsad i
kommunen. Enligt Jordbruksverkets statistikdatabas fanns
100 jordbruksföretag registrerade i Markaryds kommun år
2020.
Planens påverkan
I planförslaget finns ställningstaganden om att
jordbruksmark ska undvikas att bebyggas och därför
bedöms att jordbruksmark kommer att ianspråktagas i
mindre utsträckning i planförslaget än i nollalternativet.
Översiktsplanen innebär att grönytor tas i anspråk där
verksamhetsområdena planeras att byggas ut i Markaryd.
Det är främst markanspråk till följd av utbyggnad av
industriområden i Markaryd, öster och väster om E4
som skiljer från nollalternativet. Exploateringen planeras
inom skogsmark. De föreslagna utvecklingsområdena för
verksamheter i planförslaget utgör en mycket liten del av
den totala ytan som används för skogsbruk i kommunen.
Utbyggnad planeras i nära anslutning till befintlig
infrastruktur i form av europaväg och delvis redan utbyggt
VA-nät och elförsörjning.

I planförslaget finns ställningstaganden om förtätning och
komplettering av redan befintliga verksamhetsområden.
Effekter och konsekvenser
Planförslaget bedöms leda till bevarande av jordbruksmark
i större utsträckning än i nollalternativet, vilket har positiva
konsekvenser för aspekten hushållning med naturresurser.
Exploateringen planeras inom skogsmark av
främst verksamhetsområden. I planförslaget finns
ställningstaganden om förtätning och komplettering av
redan befintliga verksamhetsområden vilket innebär att
ianspråktagande av skogsmark kan göras mer effektivt
än vid exploatering av helt nya områden. Planförslaget
bedöms därmed medföra god markanvändning och
innebär en hushållning av markresurser jämfört med
nollalternativet.
Både positiva och negativa effekter och konsekvenser
bedöms uppstå i till följd av planförslaget. Positiva
konsekvenser bedöms uppstå med avseende på jordbruks
mark och små negativa konsekvenser bedöms uppstå för
skogsbruket till följd av ianspråktagande av skogsmark.
Detta bedöms dock ske på strategiskt utvalda ställen,
direkt anslutning till befintliga verksamhetsområden vilket
minimerar den negativa påverkan. Sammantaget bedöms
översiktsplanens påverkan på aspekten hushållning med
avseende på jord- och skogsbruk som obetydlig.
Ytterligare föreslagna åtgärder och
utredningar
Några särskilda åtgärder eller utredningar bedöms inte
behövas.

Ekosystemtjänster
Skogens ekosystemtjänster har stor betydelse för vår
välfärd. Träråvara och bioenergi liksom bär, svamp
och kött från vilt är exempel på nyttor som är lätta att
se och förstå. Att skogsträdens rötter skapar stadig
och säker mark eller tar upp vatten och skyddar mot
översvämningar är andra exempel på skogens nyttor. Vissa
av ekosystemtjänsterna är stödjande. Dit hör bland annat
fotosyntesen och biologisk mångfald.
Skogens miljöer för friluftsliv, rehabilitering och upplev
elser av olika slag är också värden som naturen ger, det vill
säga ekosystemtjänster.
Planens påverkan
I planförslaget har ställningstagande gjorts att ekosystem
tjänsterna i kommunen ska synliggöras och värnas och i
planen rekommenderas att en grönstrukturplan tas fram
vilket kan ha en positiv påverkan på ekosystemtjänsterna i
kommunen.
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I planen pekas ett antal stora opåverkade områden
ut vilka förstärker skyddet med avseende på naturen
och ekosystemtjänsterna. I planen pekas ett antal
opåverkade områden ut vilket har en positiv påverkan på
ekosystemtjänsterna.

Inom Markaryds kommun finns tre allmänna vattentäkter:

Effekter och konsekvenser

Utöver det är Grönö en vattentäkt i berg som förses med
vatten från Trarydsmagasinet.

Ianspråktaganden av exempelvis naturmark eller skogsmark
för verksamheter/bostäder eller vägar ger indirekta och
kumulativa konsekvenser för ekosystemtjänster.
I planförslaget har ställningstagande gjorts att
ekosystemtjänsterna i kommunen ska synliggöras och
värnas. Om en grönstrukturplan tas fram innebär det
positiva effekter och konsekvenser för ekosystemtjänsterna
i kommunen. En grönstrukturplan är ett centralt
verktyg för att bevara och utveckla grönstrukturen och
ekosystemtjänsterna i planering, byggande och förvaltning.
Grönstrukturplanen kan både vara ett planeringsunderlag
för den fysiska planeringen och en handlingsplan
som preciserar kommunens arbete med grönstruktur,
grönska och ekosystemtjänster. Sammantaget bedöms
översiktsplanens påverkan på ekosystemtjänster som
positiva.
Ytterligare föreslagna åtgärder och utredningar
Förslag på ytterligare åtgärder är att utveckla parker,
grönområden och tätortsnära natur och säkerställa
ekosystemtjänster i den byggda miljön.

Vattenresurser
I detta avsnitt behandlas grundvattenmagasin, sjöar och
vattendrag. Tekniska anläggningar för att tillgodogöra
dricksvattenresursen, till exempel vattentäkter, vattenverk,
ledningar med mera räknas inte in i begreppet (för tekniska
anläggningar, se avsnitt Hälsa och säkerhet - Försörjning
vatten och avlopp).
Vatten för vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste
naturresurser. Det ställer höga krav på varsamt nyttjande
och skydd mot verksamheter och åtgärder som kan påverka
vattnets kvalitet och kvantitet negativt. Vattenförekomsten
utgör därför en sårbar del i en säker vattenförsörjning.
Grundvattenmagasinen är ändliga resurser och de viktigaste
måste skyddas. De kan inte ersättas eller återskapas.
Eftersom det finns många anspråk på vattenresurser
samt konkurrerande markanvändningar som påverkar
både tillgången och kvaliteten på vattnet krävs en bra och
långsiktig planering för att säkra dricksvattenförsörjningen.
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•

Markaryd (grundvatten i jord)

•

Vivljunga (grundvatten i jord)

•

Strömsnäsbruk (ytvatten/grundvatten i jord)

Bolmentunneln, som går från sjön Bolmen till
Ringsjöverket i Skåne, går rakt genom kommunen i nordsydlig riktning. Av sekretesskäl redovisas inte sträckningen.
Det finns en rad objekt som kan utgöra potentiella hot
mot vattentäkterna inom kommunen. Det handlar dels
om verksamheter i drift där det föreligger en risk för
miljöfarliga utsläpp, dels om nedlagda verksamheter
och gamla deponier där eventuella markföroreningar
fortfarande kan utgöra ett hot. Inom ett par områden
(Vivljunga och Norra Misterhult) finns det potentiellt
förorenade områden som är registrerade i EBH-stödet.
Inget av områdena är riskklassade. I Vivljunga rör sig
om före detta bensinstationer, bilvårdsanläggning/
bilverkstad/åkeri, avfallsdeponi, avloppsreningsverk.
Inom Norra Misterhult rör det sig om mobila oljegrus-/
asfaltverk. (Länsstyrelserna, 2021)
I Markaryds kommun förekommer ovanligt mycket
isälvsavlagringar vilket utgör bra förutsättningar för
dricksvattenförsörjning men det innebär också att det
finns potential för utvinning av grus och sand på samma
platser. Det finns därför en risk för konflikt mellan dessa
intressen.
Utöver det finns inga kända problem med
saltvatteninträngning i de kommunala eller enskilda
vattentäkterna.
Planens påverkan
I planen lyfts att en dagvattenstrategi för kommunen
behöver tas fram. I planen finns även rekommendationer
om att lokalt omhändertagande av dagvatten bör ske och
ytor bör avsättas för omhändertagande av dagvatten.
Planen pekar på att en VA-plan och/eller en
vattenförsörjningsplan behöver tas fram samt att
kommunen bör samverka över kommun- och länsgränser
för att sträva efter att god vattenkvalitet nås.
Ställningstaganden i planen finns även om att god drift
och underhåll av ledningar och anläggningar är nödvändigt
för att vatten och avloppshantering ska säkerställas.
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Effekter och konsekvenser
Att dagvatten omhändertas lokalt genom rening, fördröjning
och infiltration har positiva effekter på vattenresurserna.
Genom att dagvatten hanteras på rätt sätt i kommunen kan
föroreningar förhindras att nå vattentäkter i kommunen.
Planförslaget bedöms bidra till att lokalt omhändertagande
sker i större utsträckning än i nollalternativet till följd av
formulerade ställningstaganden för lokalt omhändertagande
av dagvatten.
Eftersom dricksvatten främst tas från djupa
grundvattenmagasin bedöms täkterna inte påverkas av ytlig
och tillfällig påverkan. Däremot finns risken för skada på
lång sikt om förorening sker under lång tid.
Det finns en generell risk för konflikt mellan grus-/
sandtäkter och vattentäkter i kommunen. Denna risk för
intressekonflikt gäller dock både för nollalternativet och för
planförslaget.
Sammantaget bedöms översiktsplanens påverkan
på vattentäkter som positiva efter att föreslagna
rekommendationer i planen har utförts i form av att
strategier och planer för dagvatten och VA. Därmed
bedöms planförslagets konsekvenser för vattenresurserna
som positiva.
Ytterligare föreslagna åtgärder och utredningar
I det fall det finns en risk för konflikt mellan vattentäkter
och grus-/sandtäkter behöver påverkan på vattentäkten
utredas i respektive tillstånds- eller detaljplaneprocess.

Täkter
I kommunen finns berg-, grus-, morän- och torvtäkter med
tillstånd enligt miljöbalken. Det finns även ett antal mindre
täkter, avsedda för så kallat husbehov.
Planens påverkan
Enligt översiktsplanen ska hänsyn tas till täktverksamhet
ernas pågående verksamhet samtidigt som miljöpåverkan
ska minimeras och ny bebyggelse intill täkterna bör inte
tillåtas.
Effekter och konsekvenser
Översiktsplanens påverkan på kommunens täkter
bedöms vara obetydlig och därför uppkommer heller inga
konsekvenser med planförslaget.
Ytterligare föreslagna åtgärder och utredningar
I det fall det finns en risk för konflikt mellan vattentäkter
och grus-/ sandtäkter behöver påverkan på vattentäkten
utredas i respektive tillstånds- eller detaljplaneprocess.

Riksintressen
Riksintresse naturvård
Områden som är av riksintresse för naturvård regleras i 3
kapitlet 6 § miljöbalken. I kommunen finns flera områd
en utpekade som riksintresse för naturvård, nämligen
Hannabadsområdet (NRO07001), Hinnerydsåsen
(NRO07002), Porssjömyren (NRO07058) och Rönnö
området (NRO07060).
Planens påverkan
Befintligt verksamhetsområde i de sydvästra delarna av
Markaryd är beläget nära riksintresseområdet Hanna
badsområdet. Värdena kan skadas av exempelvis grus
täkt, vägbyggen, olämpligt lokaliserad bebyggelse och
avverkning av ädellövskog. Det finns inom ramen för
översiktsplanen inga utbyggnadsplaner för det när
belägna verksamhetsområdet och det ingår inte i något
utvecklingsområde. Ingen större utbyggnad i detta
område bedöms därför ske i vare sig nollalternativet eller i
planförslaget.
Inget utvecklingsområde eller LIS-område finns inom eller
i närheten av ett riksintresseområde för naturvård.
I planförslaget avser Markaryds kommun att undvika
åtgärder som kan innebära påverkan eller påtaglig skada
på riksintresset för naturvård. Områdena ska skyddas från
åtgärder och ingrepp som innebär att riksintressets värden
försämras eller försvinner. Om exploatering och ingrepp
blir aktuellt, ska det ske med särskild hänsyn till värdet
i riksintresset och med möjlighet att stärka riksintresset.
Enligt översiktsplanen kommer kommunen så långt
som möjligt bevaka och tillgodose riksintressena vid
detaljplanering och prövning.
Effekter och konsekvenser
Inga utvecklingsområden eller LIS-områden planeras
inom riksintresse för naturvård och planen bedöms inte
stå i strid med dess syften. Om tillräckliga utredningar
och anpassningar utförs i samband med hantering av
dispenser från strandskyddet för LIS-område bedöms
ingen påverkan och således inga konsekvenser uppstå för
riksintresset till följd av planförslaget.
Ytterligare föreslagna åtgärder och
utredningar
Miljökonsekvenser hanteras i processerna för eventuella
tillkommande tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga
verksamheter enligt miljöbalken samt i kommande
detaljplanearbete.
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Riksintresse vattenförsörjning

Ytterligare föreslagna åtgärder och utredningar

Bolmentunneln går från sjön Bolmen i Ljungby kommun
genom Markaryds kommun ner till Äktaboden, Klippans
kommun, i Skåne. I tunneln rinner råvatten efter behanling
vid Ringsjöverket förses sydvästra Skåne med dricksvatten.
Huvudman för tunneln är Sydvatten. Bolmentunneln blev
år 2010 klassad som riksintresse vilket innebär att hänsyn
måste tas till tunneln som anläggning vid kommunal fysisk
planering samt vid prövning av miljöfarlig verksamhet.
Området för riksintresset begränsas till en yta om 15 meter
på vardera sidan om tunnelns centrum. Huvudmannen
Sydvatten har skyldighet att skydda vattnet, medan riks
intresset gäller tunneln som anläggning. Riksintresse för
mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för
anläggningar för vattenförsörjningen regleras i miljöbalkens
3 kapitel 8 §.

Riksintresse kommunikationer

En detaljplan har nyligen tagits fram för fastigheterna
Misterhult 2:14 med flera, vilken finns i närheten av
sträckningen för Bolmentunnel. Ytterligare en detaljplan
(fastigheten Misterhult 3:17) som finns i direkt anslutning
till Bolmentunneln är, när denna MKB skrivs, ute på
samråd. I båda dessa detaljplaner har planbestämmelser
formulerats i dialog med Sydvatten med syfte att minimera
risken för påverkan på Bolmentunneln. I planerna finns
bland annat bestämmelser som rör infiltration från parkering
och enskild avloppsanläggning samt bestämmelser om att
schaktningsarbete ska ske så att grundvattennivåerna inte
påverkas negativt.
Planens påverkan
De verksamhetsområden som är utpekade som utvecklings
område i planen finns i direkt anslutning till Bolmentunneln.
Det är ännu inte känt vilken typ av verksamhet som kommer
att etableras inom dessa områden men i det fall det rör sig
om miljöfarlig verksamhet kan det finnas risk för påverkan
på riksintresset, både vid byggskedet och i drift.
I planen poängteras att vid planering och byggnation i
närheten av Bolmentunneln bör kontakt tas med Sydvatten
som har underlag och vägledning vid planering och
byggnation i tunnelns närhet.
Om samråd med Sydvatten sker i samband med byggnation
i närheten av Bolmentunneln och erforderliga utredningar
genomförs bedöms utbyggnad inte innebära någon risk för
att riksintresset påverkas negativt.
Effekter och konsekvenser
Om samråd med Sydvatten sker i samband med byggnation
i närheten av Bolmentunneln och erforderliga utredningar
genomförs bedöms utbyggnad inte innebära någon risk
för att riksintresset påverkas negativt. Inga konsekvenser
bedöms uppstå till följd av planförslaget.

I det fall det är aktuellt med etablering av miljöfarlig
verksamhet inom utvecklingsområde för industri som finns
i närheten av riksintresset måste eventuella konsekvenser
för Bolmentunneln hanteras i processerna för dessa
verksamheter, vare sig det rör sig om anmälningspliktig
eller tillståndspliktig verksamhet. Eventuella konsekvenser
för påverkan på Bolmentunneln måste även hanteras i
processen för detaljplaneläggning. Erforderliga utredningar
måste genomföras för att ta reda på exempelvis påverkan
på grundvattennivåer, både vid byggskedet och vid den
dagliga driften. Planbestämmelser bör tas fram för att
skydda riksintresset i de detaljplaner som kan komma att
bli aktuella.

Riksintresse för kommunikationer inom Markaryds
kommun innefattar vägar, järnvägar och luftfart.
Riksintresset regleras i miljöbalkens 3 kapitel 8 §.
Markarydsbanan, som sträcker sig mellan Eldsberga och
Hässleholm, är en viktig förbindelse mellan Västkustbanan
och Södra stambanan för godståg. Den är även en viktig
omledningsbana för persontåg.
Trafikverket utreder för närvarande en tänkt framtida
höghastighetsjärnväg från Jönköping till Malmö och vidare
mot Köpenhamn. Sträckningen mellan Hässleholm och
Jönköping har i nuläget ingen utpekad geografisk
utbredning men det är möjligt att höghastighetsbanan kan
komma att gå genom Markaryds kommun.
Väg E4 och väg 117 är utpekade som riksintressen för
vägar. Väg E4 är av riksintresse och ingår i det av EU
utpekade Trans European Transport Network (TEN-T).
Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell
betydelse. Väg E4 sträcker sig genom hela Sverige, från
Helsingborg till Haparanda, och är en viktig väg för
långväga transporter av såväl gods som personer. Väg
15 sträcker sig mellan Halmstad och Karlshamn. Från
Markaryd och västerut är väg 15 rekommenderad väg för
farligt gods. Väg 117 sträcker sig mellan Hässleholm och
Markaryd och vägen är av särskild betydelse för regional
eller interregional trafik och en viktig länk från E4 till de
östra delarna av Skåne.
Markaryds kommun berörs av den MSA-påverkade
(Minimum Sector Altitude) ytan vid Ängelholms,
Halmstads och Kristianstads flygplatser, vilka är
riksintresseområden för civil luftfart.
Två av ovanstående riksintressen är just nu på förslag att
tas bort; väg 117 Markaryd-Hässleholm och Kristianstads
flygplats. Förslaget är på remiss under våren 2021 och
beslut väntas tas våren 2022.
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Planens påverkan
Planförslaget kommer medföra en utbyggnation av verk
samhetsområden i anslutning till riksintresse för väg
(E4). Översiktsplanen anger att avstånd måste hållas mellan
bebyggelse och de riksintressanta vägarna och järnvägarna.
Översiktsplanen pekar också på att vägens funktion ska
beaktas vid väganslutningar till väg 15 för föreslagna
verksamhetsområden öster om väg E4.
Om nämnda åtgärder utförs bedöms planförslaget inte
motverka riksintressena för väg och järnväg.
Effekter och konsekvenser
Ingen påverkan eller konsekvenser bedöms uppstå till
följd av planförslaget om erforderliga avstånd hålls
vid byggnation. Det är också av stor vikt att de nya
väganslutningarna som kommer att krävas till väg
15, öster om väg E4, för att kunna förverkliga de nya
verksamhetsområdena ges en utformning och placering
som ger så lite negativ inverkan och störning som möjligt på
vägens övergripande funktion.
Ytterligare föreslagna åtgärder och utredningar
Inga ytterligare åtgärder eller utredningar föreslås.

Riksintresse totalförsvarets militära
del
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9
§ miljöbalken) har i många fall företräde före andra
riksintressen. Vissa områden kan ibland redovisas öppet,
exempelvis övnings- och skjutfält och flygflottiljer.
Det finns också områden som av sekretesskäl inte kan
redovisas öppet, områden som har koppling till spanings-,
kommunikations- och underrättelsesystem.
Markaryds kommun ligger inom område med särskilt
behov av hinderfrihet kring Mästocka skjutfält samt
påverkansområde för väderradar (stoppområde för
vindkraftverk) (Försvarsmakten 2019).
Planens påverkan
Inga utvecklingsområden planeras inom område för
riksintresse för totalförsvarets militära del. Planförslaget
bedöms därför inte motverka riksintresset.
Effekter och konsekvenser
Inga konsekvenser bedöms uppstå till följd av planförslaget.
Ytterligare föreslagna åtgärder och utredningar
Vid byggnation högre än 20 meter ska alltid samråd hållas
med Försvarsmakten, vilket gäller för hela landet.
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Natura 2000
Natura 2000-områden klassas som riksintressen enligt
miljöbalkens 4 kap. 1 §, och är ett nätverk med skyddsvärd
natur i EU. Målet är att främja den biologiska mångfalden.
Områdena är en viktig grund för att bevara ett representativt
urval av naturmiljöer i Sverige. De har tillkommit med stöd av
EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv.
Det finns två Natura 2000-områden enligt habitat- och
fågeldirektivet inom Markaryds kommun, Ulvsbäck och
Rönnö (östra).
Området Ulvsbäck omfattas av art- och habitatdirektivet.
Området innehåller två naturtyper som ska bevaras
- trädklädd betesmark med en unik samling av gamla
ekar, samt ett fuktigt parti (fuktäng) intill ån Lagan.
Bevarandevärdena är knutna till kulturlandskapet med
trädklädda betesmarker som brukas så att områdets
biologiska mångfald kan bibehållas och utvecklas. Det
främsta syftet är att bibehålla hävden på betesmarkerna samt
bibehålla gamla grova ekar och gynna yngre ekar till förmån
för vedlevande arter (Länsstyrelsen Kronoberg 2018).
Området Rönnö (Östra) omfattas av fågeldirektivet samt
art- och habitatdirektivet. Rönnö Natura 2000-område
finns förutom i Markaryds kommun även inom Ljungby
kommun. Rönnö är en mosaik av våtmarker och skog. I
våtmarkerna finns mossar, blöta kärrdrag, mader längs
rinnande vatten och sumpskogar. Myrarna är till största
delen odikade och öppna. På fastmark finns ädellövskog
med bok och ek, tallskog och blandskogar. I området finns
ett antal hotade arter till exempel mossor, lavar och svampar
som växer på gamla träd av bok och ek. Fågellivet är rikt i
området.
I området finns ett antal hotade arter som är förtecknade
på Sveriges rödlista. Hittills har 22 rödlistade arter påträff
ats. Bland växter tillhör de funna arterna grupperna mossor,
lavar, svampar och kärlväxter. Flertalet kryptogamer växer
på gamla träd av bok och ek men några förekommer också
på lågor av tall.
Fågellivet är rikt i området med bland annat bivråk, mindre
hackspett, skogsduva, mindre flugsnappare, stjärtmes,
duvhök, ormvråk, kattuggla, gröngöling, orre, tjäder, trana,
ljungpipare och spillkråka. Av dessa är de fyra förstnämnda
hotade arter som är förtecknade på Sveriges rödlista.
Det främsta syftet med området är att bibehålla och utveckla
områdets naturliga hydrologi samt att bevara och utveckla
den omgivande skogens naturskogskaraktär. Syftet är också
att typiska arter som förekommer inom området ska finnas
kvar och gärna öka i mängd (Länsstyrelsen Kronoberg 2017).
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Planens påverkan

Planens påverkan

Alla åtgärder som kan skada naturmiljön i ett Natura
2000-område på ett betydande sätt är tillståndspliktiga. Det
gäller även om verksamheten sker utanför området. Ett
av de föreslagna LIS-områdena planeras i nära anslutning
till Natura 2000-området Ulvsbäck. I planen anges dock
att LIS-området inte får påverka Natura 2000-området
negativt. Inga andra LIS-områden eller utvecklingsområden
planeras inom eller i närheten av Natura 2000-områdena.
Områdena bedöms därför inte påverkas negativt eller
skadas av planförslaget

Översiktsplanen föreslår ingen utbyggnad inom föreslagna
riksintresseområden. I översiktsplanen redovisas endast att
detta är ett pågående arbete och det tas ingen ställning till
förslaget.

Effekter och konsekvenser
Inga konsekvenser bedöms uppstå till följd av
planförslaget.

Effekter och konsekvenser
Ingen utbyggnad planeras inom eller i närheten av de
föreslagna riksintresseområdena. Områdena bedöms
därför inte påverkas negativt eller skadas av planförslaget.
Ytterligare föreslagna åtgärder och
utredningar
Inga åtgärder eller utredningar föreslås.

Ytterligare föreslagna åtgärder och utredningar
Inga åtgärder eller utredningar föreslås.

Riksintresse under utredning –
Kulturmiljövård
En riksintresseutredning för kulturmiljö pågår just nu. Två
områden inom Markaryds kommun är föreslagna att bli nya
riksintressen - ett i Traryds tätort och ett i Markaryd.
Det första föreslaget till nytt riksintresse omfattar Traryds
skans med flera hundra meter långa förskansningsvallar
med skyttegravar och breda visuella utblickar mot
vattenrummet. Kyrkobyggnad och skola/sockenstuga i
nyklassicistisk stil. Äldre vägsträckning förbi kyrkan kantad
av lövträdsallé och naturstensmurar. Kyrkogårdar på båda
sidor av vägen. Gravvårdar på den gamla kyrkogården från
1600-talet till 1930-talet. (Länsstyrelsen Kronoberg, 2020).
Det andra föreslagna riksintresseområdet omfattar
Torvskolans huvudbyggnad i sekelskiftesstil på en kulle
i en lummig parkmiljö med olika sorters träd samt
slingrande grusvägar vid Lokasjön; utbyggnaden för
lantmannaskolan med en tjugotalsklassicistisk skolbyggnad;
folkhögskolans etablering med elevhemmet Svalgården –
ett loftgångshus med återknytning till traditionell småländsk
byggnadsstil som satte tonen för senare utbyggnadsperioder; Rikspappersskolans storsatsning i form av
”Pappersbruksgården” med lärosalar, gemensamhetsrum
och ett till elevhem, samt en matsalsbyggnad; skolans
sista utbyggnader i norra delarna med gästhemmet
Ekebacksgården på en grönskande, öppen tomt med
lövträd och prydnadsbuskar, samt en ny större skolbyggnad
i riktning mot stationsområdet. (Länsstyrelsen Kronoberg,
2020)
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Karta över övrigt skyddade områden i Markaryds kommun. På kartan redovisas även föreslagna utvecklingsområden för bostäder och verksam
heter sam LIS-områden.
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Övriga skyddade
områden
Strandskyddade områden och
LIS-områden
Strandskyddet regleras främst i 7 kapitlet, 15 § miljö
balken. Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strand
områden och att bevara goda livsvillkor på land och i
vatten för djur- och växtlivet.
Strandskyddet gäller samtliga stränder i kommunen - vid
insjöar och vattendrag oavsett storlek. Bestämmelserna
gäller både i tätort och i glesbygd, oavsett om det finns
gott om sjöar och vattendrag eller inte och oavsett vilka
naturtyper eller arter som finns.  
Inom kommunen finns cirka 50 mil strand, där det
dominerande vattenområdet utgörs av Lagan samt dess
dämmen.
Planens påverkan
Markaryds kommun har pekat ut områden för landsbygds
utveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden.
Åtgärder som kan komma ifråga för upphävande av eller
dispens från strandskyddet ska ge långsiktiga och positiva
sysselsättningseffekter eller bidra till att upprätthålla
serviceunderlaget på landsbygden. Det ska ske på ett
sådant sätt att det långsiktiga skyddet för stränderna
upprätthålls. Det ska fortfarande finnas god tillgång till
strandområden för allmänheten och för att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet.
Redovisningen av LIS-områden i översiktsplanen ska vara
vägledande vid prövning av ansökningar om dispenser
från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i
detaljplaner. De områden som är aktuella i planförslaget
är områden vid Hinnerydsjön, Tannsjö/Hultasjö,
Tånnerydsdammen, Grönö och Exen.

Effekter och konsekvenser
I översiktsplanen har bedömningen gjorts att LISområdena är av ett sådant slag och har en begränsad
omfattning att strandskyddets syften fortfarande
tillgodoses långsiktigt. Bedömningen görs därför i denna
MKB att det är bättre ur miljösynpunkt att exploatering
sker inom dessa områden än i mer känsliga strandnära
områden. Det kan till exempel vara så att det inom
LIS-området finns större ytor där strandskyddet redan
har upphävts. De mer känsliga strandnära områdena
skyddas därmed från exploatering i större utsträckning i
planförslaget. Utpekandet av LIS-områden har således
positiva effekter med avseende på strandskyddet jämfört
med nollalternativet.
Ytterligare föreslagna åtgärder och
utredningar
Inga ytterligare åtgärder eller utredningar föreslås.

Stora opåverkade områden
Stora opåverkade områden ska enligt 3 kap 2 §
miljöbalken skyddas mot åtgärd som kan påverka
områdets karaktär. Dessa bestämmelser som syftar till att
bevara större sammanhängande mark- och vattenområden
samt skydda dessa mot större strukturbildande
exploateringsföretag, vilka påtagligt påverkar ett områdes
karaktär genom till exempel buller, utsläpp eller störningar
på landskapsbilden.
Planens påverkan
Inom ramen för planen har ett antal områden pekats
som stora opåverkade områden. Ingen av de föreslagna
utbyggnaderna inom Markaryds kommun står i konflikt
med något av de opåverkade områdena och ingen
påverkan bedöms således uppkomma.
Effekter och konsekvenser
Inga konsekvenser bedöms uppkomma.
Ytterligare föreslagna åtgärder och
utredningar

Inga av de tillkommande bostadsområden som föreslås i
planförslaget finns inom strandskyddat område.

Inga åtgärder eller utredningar föreslås.

I de fall ett strandskyddat område berörs på ett sådant sätt
att dispens kommer sökas eller att strandskyddet upphävs
i detaljplan ska kommunen enligt översiktsplanen göra en
utredning av särskilda skäl. Området närmast strandlinjen
ska dock alltid undantas från dispens för att gynna växtoch djurliv samt ge allmänheten fri tillgång.

Kulturmiljöområden
Det finns områden inom kommunen som omfattas av
Kronobergs läns kulturmiljöprogram. I kulturmiljö
programmet lyfts sju miljöer i Markaryds kommun fram.
Samtliga är landsbygdsmiljöer och kännetecknas av bland
annat en särartad bebyggelse, med byggnadsinfluenser
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från Skåne, koppling till områdets historiska värde
som gränsbygd samt järnproduktionens betydelse för
bebyggelsens tillkomst.
Antalet kända fornlämningar i kommunen är drygt 320.
Utöver dessa finns även omkring 500 ytterligare lämningar
av annat slag (RAÄ 2021).
Planens påverkan
Inga av de föreslagna exploateringsområdena i planen är
belägna inom områden som är utpekade i Kronobergs läns
kulturmiljöprogram. Inga konflikter bedöms därför uppstå
med landsbygdsmiljöer och bebyggelse som är värdefulla
för kulturmiljön.
I översiktsplanen finns ett ställningstagande om att ett
kommunalt kulturmiljöplan är angeläget att ta fram.
Inom och i närheten av de utpekade utvecklingsområdena
för verksamheter i Markaryd finns flera kulturmiljö
lämningar (Riksantikvarieämbetet 2021). Vid exploatering
finns en risk att dessa lämningar skadas. Om erforderliga
undersökningar vidtas bedöms dock påverkan vara liten
till följd av planförslaget. I flera av de utpekade LISområden som anges i planen finns kulturmiljölämningar
men utpekandet av LIS-områdena bedöms inte innebära
att dessa kommer till skada.
Effekter och konsekvenser
Den planerade exploateringen i översiktsplanen kommer
inte att utföras i närheten av de utpekade områdena i
länets kulturmiljöprogram varför inga negativa konse
kvenser bedöms uppstå med avseende på dessa utpekade
landsbygdsmiljöer och bebyggelse.
Om ett kommunalt kulturmiljöprogram tas fram kan det
innebära positiva konsekvenser för kulturmiljön. Negativa
konsekvenser bedöms kunna uppkomma för enskilda
fornlämningar till följd av föreslagna utbyggnadsområden
för verksamheter. De negativa konsekvenserna för kultur
miljöområden bedöms därför bli små.
Ytterligare föreslagna åtgärder och
utredningar
I detaljplaneprocesser ska samråd enligt kulturmiljölagen
genomföras vid exploatering som sker i område som
är rikt på kulturlämningar. Det kan exempelvis bli
aktuellt i samband med exploatering av utpekade
utvecklingsområden för verksamheter i Markaryd. I de
fall det är aktuellt ska arkeologiska utredningar göras och
tillstånd sökas för ingrepp i fornlämning. Erforderliga
skyddsåtgärder ska vidtas.
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Vattenskyddsområden
Vattenskyddsområden är geografiskt avgränsade områden
till skydd för en vattenförekomst med betydelse för
vattentäkt (existerande eller framtida vattentäkt). Det finns
sju vattenskyddsområden av olika storlek inom Markaryds
kommun, Hylte (LST, 1982, 32 ha), Markaryd (LST, 1962,
52 ha), Östergatan (LST, 2007, 3 ha), Norra Misterhult
(kommun, 2006, 14 ha), Misterhult 2-18 (kommun, 2008,
15 ha), Traryd/Strömsnäsbruk (LST, 1974, 16 ha) och
Vivljunga (LST, 2001, 19 ha).
Planens påverkan
Delar av de utvecklingsområden för verksamheter
som föreslås i anslutning till väg E4 och väg 15 finns
inom vattenskyddsområde (Norra Misterhult och
Misterhult 2-18). Det är därför av vikt att föreskrifterna
för vattenskyddsområdet följs, vilket också poängteras
i planen. Enligt föreskrifterna får ingen miljöfarlig
verksamhet bedrivas inom vattenskyddsområdet.
Sammantaget bedöms ingen påverkan uppkomma av
översiktsplanen med avseende på vattenskyddsområden
om föreslagna skyddsåtgärder vidtas.
Effekter och konsekvenser
Sammantaget bedöms ingen påverkan uppkomma av
översiktsplanen med avseende på vattenskyddsområden
om föreslagna skyddsåtgärder vidtas. Därmed bedöms
planförslagets konsekvenser som obetydliga.
Ytterligare föreslagna åtgärder och
utredningar
I samband med detaljplaneläggning av verksamhetsområde
vid E4 och väg 15 som berör vattenskyddsområde behöv
er påverkan på vattenskyddsområdet utredas närmare.

Skyddade naturmiljöområden
Skogligt Biotopskyddsområde

Bestämmelserna om biotopskyddsområden återfinns i 7
kapitlet 11 § miljöbalken och förordningen om områdes
skydd enligt miljöbalken. I Markaryds kommun finns
det 23 kända skogliga biotopskyddsområden. Inom ett
biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det
finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det
enskilda fallet.
Naturreservat

I kommunen finns naturreservaten Hannabadsåsen, Ekön
Domänreservat, Lineberg Domänreservat samt Rönnö.
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Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt

I Markaryds kommun har Skogsstyrelsen registrerat ett
stort antal mindre naturvärdesobjekt och nyckelbiotoper
spridda runt om i kommunen. (Skogsstyrelsen, 2021)
Planens påverkan
Inga utvecklingsområden finns inom naturreservat och
inga kända nyckelbiotoper eller biotopskyddsområden
finns i närheten av föreslagna utbyggnadsområden i
kommunen och bedöms därmed inte skadas. Det kan
dock finnas objekt som inte är kända och som riskerar
att skadas om inte tillräckliga utredningar utförs i vidare
detaljplanering. I flera av de utpekade LIS-områden som
anges i planen finns nyckelbiotoper men utpekandet av
LIS-områdena bedöms inte innebära att dessa kommer till
skada.
Skyddet för naturmiljön bedöms totalt sett vara stärkt i
planförslaget jämfört med nollalternativet till följd av att
flera stora opåverkade områden pekas ut.
Effekter och konsekvenser
Sammantaget bedöms översiktsplanens konsekvenser
för naturmiljön vara positiv till följd av att de stora
opåverkade områdena pekats ut.
Ytterligare föreslagna åtgärder och
utredningar
I kommande detaljplaneläggning ska inventering av
naturvärden, skyddade arter och biotopskyddade
områden utföras i de fall det behövs. Vid risk för skada
på biotopskyddade områden eller skyddade arter ska
dispenser sökas och erforderliga kompenserande åtgärder
vidtas.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande
styrmedel och regleras enligt 5 kap. miljöbalken. Miljö
kvalitetsnormen anger lägsta tolererbara miljökvalitet, där
fastställandet av normen görs utifrån kunskaper om vad
människan och naturen tål. Syftet är att varaktigt skydda och
avhjälpa skador eller olägenheter för människors hälsa eller
miljön. Idag finns det miljökvalitetsnormer för:
•

Olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)

•

Olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004: 660)

•

Olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS
2001: 554)

•

Omgivningsbuller (SFS 2004: 675)

Myndigheter och kommuner ansvarar för att miljökvalitets
normerna följs och enligt plan- och bygglagen ska
det framgå av översiktsplanen hur dessa följs. Om en
miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas
kan ett så kallat åtgärdsprogram behöva upprättas.

Miljökvalitetsnormer utomhusluft
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet.
Med utomhusluft avses enligt förordningen utomhusluften
med undantag för arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar
för spårbunden trafik. Det finns miljökvalitetsnormer för
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära
ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och
bens(a)pyren.
De flesta normerna är så kallade gränsvärdesnormer som ska
följas, medan några är så kallade målsättningsnormer som
ska eftersträvas. Normerna baseras huvudsakligen på krav i
EU-direktiv.
Inom Markaryds kommun har beräkningar av kväveoxid,
PM 10 (partiklar) och bensen utförts under 2006 av SMHI.
Beräkningarna har utförts i de mest trafikerade och slutna
gaturummen dvs för de gatuavsnitt som uppskattas ha
de högsta värdena i kommunen. Det konstaterades att
ingen miljökvalitetsnorm för luft i kommunen överskrids.
Dock överskrids övre utvärderingströskeln för PM10.
Detta innebär krav på fortsatta mätningar. Vid mätningar
utförda mellan 2007-2017 förekom inte heller då några
värden överstigande miljökvalitetsnormerna (Kronobergs
Luftsvårdsförbund, 2018).
Planens påverkan
Utbyggnad av verksamhetsområden i kommunen kan leda
till en ökning av trafikrörelserna i form av pendling och
ökat antal godstransporter. Förtätning av boendestrukturen
i kommunen kan i liten utsträckning komma att påverka
Miljökonsekvenser
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och öka trafikströmningarna i vissa områden, och på vissa
sträckor. Trafiknivåerna bedöms dock inte komma upp i
sådana nivåer att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids.
Inom det planerade utökade verksamhetsområdet kan det bli
aktuellt med verksamheter som ger upphov till utsläpp till
luft. Detta hanteras vidare i de fall det är aktuellt i samband
med anmälan eller tillståndsprocess för verksamheterna.
Effekter och konsekvenser
Sammantaget bedöms översiktsplanens påverkan på
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft som obetydliga.
Ytterligare föreslagna åtgärder och utredningar
Kommunen föreslås ge konsumentvägledning för att minska
onödig användning av lösningsmedel inom hushållen till
exempel inom bil- och båtvård och användning av tändvätska
vid grillning.
Kommunen bör även verka för att minska andelen av fordon
med dubbdäck i tätbebyggelse.

Miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster
Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar,
vattendrag och kustvatten) och grundvatten. En miljö
kvalitetsnorm för vatten beskriver den kvalitet en vatten
förekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt. Huvudregeln
är att alla vattenförekomster ska uppnå det som inom
vattenförvaltning kallas god status. En huvudregel i vatten
förvaltningen är att en recipients status inte får försämras
av verksamheter, planer, projekt eller liknande. Detta har
av EU-domstolen (Weserdomen) förtydligats med att ingen
enskild kvalitetsfaktor får försämras.
I Markaryds kommun finns totalt 33 vattenförekomster
som omfattas av miljökvalitetsnormer, varav åtta är grund
vattenförekomster och resten är ytvatten. Till ytvattenföre
komster räknas alla sjöar och vattendrag, samt det kustnära
havet. I Markaryds kommun finns inget kustnära hav.
Samtliga grundvattenförekomster i kommunen uppnår god
kemisk och kvantitativ status. Sjön Exen uppnår god eko
logisk status och resterande fem uppnår måttlig ekologisk
status. När det gäller den kemiska statusen i sjöarna i
kommunen är det ingen sjö som uppnår god kemisk status.
För vattendragen i kommunen uppnår tre god ekologisk
status, fjorton måttlig status, en tillfredsställande potential
och en har dålig ekologisk status. Samtliga vattendrag
uppnår ej god kemisk status. De främsta orsakerna till att
god kemisk och ekologisk status i ytvatten inte uppnås är
övergödning, utsläpp av miljögifter och åtgärder i vatten
miljön såsom dämning eller muddring (VISS 2021).
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Planens påverkan
Av översiktsplanen framgår att framtida exploatering inte ska
försämra överlevnaden för växter och djur eller allmänhetens
tillgång till strandnära områden. Planen förespråkar lokalt
omhändertagande och rening av dagvatten vilket kan leda
till att andelen föroreningar som når vattenförekomsterna
minimeras. Markaryds kommun har i nuläget ingen framtagen
VA-plan, vattenförsörjningsplan eller dagvattenstrategi men
ställningstaganden finns i planen om att dessa dokument ska
tas fram. Genom att ta fram dessa strategiska dokument ges
förutsättningar för att kunna hantera dagvatten på ett bättre
sätt i planförslaget jämfört med nollalternativet.
Vid eventuell etablering av grus- eller sandtäkter finns en
risk för påverkan på miljökvalitetsnormerna. Det är därför
viktigt att påverkan på miljökvalitetsnormerna utreds vid
en eventuell etablering av grus/sandtäkt som riskerar att
påverka vattenkvaliteten. Inga nya sådana verksamheter är
dock utpekade i planen varför samma konsekvenser bedöms
uppstå både i nollalternativet och i planförslaget.
Även samverkan och dialog mellan kommuner i regionen
föreslås i planen vilket är viktigt för att minimera en eventuell
påverkan.
Effekter och konsekvenser
Under förutsättning att de i översiktsplanens föreskrivna
åtgärder följs och beaktas bedöms översiktsplanen leda
till positiv påverkan på vattenkvalitén i kommunen och
översiktsplanen bedöms inte leda till att vattenstatusen
försämras. Därmed bedöms planförslagets konsekvenser för
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster positiva.
Skyddsåtgärder och föreslagna utredningar
I styrdokumenten för VA/vattenförsörjning bör bland
annat behovet av utredningar och åtgärder som krävs de
kommande fem till tio åren sammanställas. För kommunens
enskilda anläggningar bör långsiktigt hållbara lösningar
eftersträvas. Även en hög skyddsnivå bör gälla för enskilda
avlopp från kustlinjen, ekologiskt känsliga vattenförekomster
och från sjöar och vattendrag.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och
musselvatten
Inga vattenförekomster i Markaryds kommun omfattas av
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.

Miljökvalitetsnormer för
omgivningsbuller
Markaryds kommun omfattas inte av miljökvalitetsnormen
för omgivningsbuller. Detta eftersom invånarantalet under
stiger 100 000 invånare, samt att andelen väg, tåg och flyg
trafik understiger den nivå som krävs för kartläggning av
omgivningsbuller.
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Miljömål
Miljömålen ingår i Riksdagens samlade miljöpolitik för ett
hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken
är att senast år 2020 uppnå en god miljö att överlämna till
nästa generation där de stora miljöproblemen i Sverige
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser. Utöver detta så kallade
generationsmål finns 16 nationella miljökvalitetsmål
med preciseringar samt etappmål. Miljömålen ska
vara vägledande för den fysiska planeringen och
samhällsbyggandet.
Kronobergs län och Markaryds kommun har i sin
tur anpassat de nationella delmålen till regionala och
lokala förhållanden. I ett samarbete mellan Länsstyrel
sen i Kronobergs län och bland annat Regionförbundet
Södra Småland har det tagits fram Regionala miljömål
i Kronobergs län 2013-2020 och Åtgärdsprogram för
miljömålen i Kronobergs län 2014-2020. Till åtgärds
programmet har det även tagits fram en komplettering om
Hållbar konsumtion. I målen och åtgärdsprogrammet finns
45 regionala mål som har fastställts för att komplettera de
nationella miljökvalitetsmålen. De regionala miljömålen är
när denna översiktsplan tas fram under revidering.
Nedan redovisas de nationella miljömål som de regionala
och lokala miljömålen till stor del grundar sig på och som
bedömts vara relevanta för översiktsplanen; Begränsad
klimatpåverkan, Giftfri miljö; Ingen övergödning, Levande sjöar och
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap,
God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv och Levande skogar.

Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär
att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet
ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra
mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans
med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.”
(Naturvårdsverket, 2021b)
Översiktsplanen
I planförslaget finns inga specifika mål för befolknings
tillväxten men en mindre befolkningsökning bedöms
ske inom kommunen. Detta innebär en viss påverkan på
klimatet genom ökad användning av kommunens resurser
och ökade utsläpp. Det bedöms dock bli en marginell
ökning av befolkningen i planalternativet jämfört med
nollalternativet.

En ökad etablering av industrier i kommunen kan,
beroende på omfattning och typ av verksamhet, innebära
att mängden luftföroreningar ökar. Även andelen
transporter på väg kan öka till följd av en ökad pendling
och ökad mängd godstransporter. I Markaryds kommun
är transportsektorn den största källan till koldioxidutsläpp.
Inom tätorterna Markaryd, Timsfors, Strömsnäsbruk och
Traryd finns ett utbyggt gång- och cykelvägnät. Genom
att bygga nya bostäder där det redan idag finns utbyggd
kollektivtrafik skapar kommunen förutsättningar för ett
miljövänligt resande. En förtätning i Markaryds tätort och
kringliggande orter medför kortare avstånd till service,
arbete med mera, vilket gör det lättare att gå och cykla. För
att förändra trafiksystemet i en hållbar riktning krävs även
en ökad andel gång- och cykelresor. Genom att prioritera
förtätning i kollektivtrafiknära lägen och att stärka gång- 
och cykelvägarnas koppling till hållplatser för kollektivtrafik
kan detta medföra att det kollektiva resandet ökar i
planförslaget i jämförelse med nollalternativet.
Produktionen av el från vattenkraft har överstigit
den totala slutanvändningen av el inom kommunens
geografiska område under flera år. Således är all elproduk
tion i kommunen förnybar. Det nationella målet om 100
procent förnybar elproduktion är uppnått inom Markaryds
kommuns geografiska område. Användning och utveckling
av biobränsle och fjärrvärme samt omställning till andra
förnyelsebara energikällor som exempelvis solenergi bidrar
positivt till miljömålets uppfyllande. Ställningstaganden
har tagits fram i översiktsplanen för att främja utökad
produktion av el från solceller.
Översiktsplanens bidrag till miljömålet
Planförslaget bidrar delvis till uppfyllande av miljömålet
men planförslaget bedöms också bidra till ökade utsläpp
till följd av ökade transporter jämfört med nollalternativet,
vilket motverkar miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Giftfri miljö
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits
av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och
deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar.
Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."
(Naturvårdsverket, 2021b)
Översiktsplanen
Planförslaget kan påverka miljökvalitetsmålet främst
beroende på hur dagvattenhaneringen sker samt hur
förorenade områden i kommunen hanteras. Planen
förespråkar lokalt omhändertagande och rening av
dagvatten vilket kan leda till att andelen föroreningar
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som når vattenförekomsterna minimeras. Genom att ta
fram strategiska dokument för dagvattenhantering, så
som VA-plan ges förutsättningar för att kunna hantera
dagvatten på ett bättre sätt i planförslaget jämfört med
nollalternativet.

att målet uppfylls. Det är också viktigt att det finns en
samverkan och dialog mellan kommuner och regioner
inom vattenområdet för att minimera en eventuell
påverkan, inte minst på vattenhushållande funktioner.

Översiktsplanens bidrag till miljömålet
Under förutsättning att försiktighetsåtgärder vidtas i den
fortsatta planeringen och att kommunens föreslagna
åtgärder i planen följs bedöms översiktsplanen inte
medföra en negativ påverkan på miljömålet Giftfri miljö.

Under förutsättning att de i översiktsplanens föreskrivna
åtgärder följs och beaktas bedöms översiktsplanen leda
till positiv påverkan på vattenkvalitén i kommunen och
översiktsplanen bidra till att miljömålet Levande sjöar och
vattendrag uppfylls.

Ingen övergödning

Grundvatten av god kvalitet

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk
mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och
vatten.”
(Naturvårdsverket, 2021b)

”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning
samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.”
(Naturvårdsverket, 2021b)

Översiktsplanen
Enligt översiktsplanen ska kommunen ta fram en VAplan med tillhörande dagvattenstrategi. Nyetableringar
bör placeras och utformas så att de inte påverkar
vattentillgångens kvantitet eller kvalitet negativt. Lokalt
omhändertagande av dagvatten eftersträvas.
Översiktsplanens bidrag till miljömålet
Under förutsättning att översiktsplanens
utvecklingsområden ansluts till det kommunala VAnätet och dagvattenhantering sker enligt de föreslagna
åtgärderna i översiktsplanen bedöms översiktsplanen inte
motverka miljömålet Ingen övergödning.

Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska
och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.”
(Naturvårdsverket, 2021b)
Översiktsplanen
Av översiktsplanen framgår att framtida exploatering
inte ska försämra överlevnaden för växter och djur eller
allmänhetens tillgång till strandnära områden. Planen
förespråkar lokalt omhändertagande och rening av
dagvatten vilket kan leda till att andelen föroreningar
som når vattenförekomsterna minimeras. Markaryds
kommun har i nuläget ingen framtagen VA-plan,
vattenförsörjningsplan eller dagvattenstrategi men
ställningstaganden finns i planen om att dessa dokument
ska tas fram. Genom att ta fram dessa strategiska
dokument ges förutsättningar för att planen ska bidra till
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Översiktsplanens bidrag till miljömålet

Översiktsplanen
Planen förespråkar lokalt omhändertagande och
rening av dagvatten vilket kan leda till att andelen
föroreningar som når vattenförekomsterna minimeras.
Markaryds kommun har i nuläget ingen framtagen
VA-plan, vattenförsörjningsplan eller dagvattenstrategi
men ställningstaganden finns i planen om att dessa
dokument ska tas fram. Genom att ta fram dessa
strategiska dokument och genom att inventering av
enskilda anläggningar sker, ges goda förutsättningar för
att miljömålet ska kunna uppfyllas. Även samverkan och
dialog mellan kommuner i regionen föreslås i planen,
vilket kan bidra till att målet uppfylls.
Översiktsplanens bidrag till miljömålet
Under förutsättning att de i översiktsplanens föreskrivna
åtgärder följs och beaktas, bedöms översiktsplanen
leda till positiv påverkan på vattenkvalitén i kommunen
och översiktsplanen bedöms inte leda till att motverka
miljömålet Grundvatten av god kvalitet.

God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.”
(Naturvårdsverket, 2021b)
Översiktsplanen
Den koppling som finns mellan miljömålet och
översiktsplanen är främst att planering sker för att
bostäder i områden med en omgivning och miljö som
kan ge en god livskvalitet. Bullerpåverkan är ett exempel

477
som kan påverka människors livskvalité. Genom att
verksamhetsområden planeras inom områden som
redan är bullerpåverkade och på ett större avstånd från
bostadshus gör att påverkan från buller förekommer i
mindre utsträckning i planförslaget än i nollalternativet,
där man kan anta att samma övergripande strategiska
avvägning inte görs.
Genom att verka för utbyggnad av gång- och cykelvägar
samt minskat bilåkande minskar risken ytterligare för
bullerstörningar. Kommunen planerar även att samverka
med Trafikverket gällande bullerskyddsåtgärder längs det
statliga vägnätet.
De verksamhetsområden och industriområden som
föreslås kan komma att påverka bullersituationen negativt
i omgivningen genom exempelvis ökade trafikmängder
eller andra former av buller från lastning eller produktion.
Utöver det ska bostäder lokaliseras till mark som är
lämplig med hänsyn till bullernivåer, och med tillräckliga
avstånd från bullerstörande verksamheter, vilket främjar
en god boendemiljö för invånarna ur bullersynpunkt.
Att värna om ekosystemtjänster kan bidra till miljömålet.
Den grönstrukturplan som översiktsplanen föreslår kan
bidra till att ekosystemtjänsterna synliggörs och värderas
för den bebyggda miljön, vilket leder till att man kan
tillvarata, skapa, utveckla, och stödja de nyttor som bidrar
till vår välfärd och livskvalitet. Detta kan bidra till att
miljömålet för god bebyggd miljö uppfylls.
Översiktsplanens bidrag till miljömålet
Flera av ovan nämnda åtgärder som föreslås i
översiktsplanen bedöms bidra positivt till miljömålet God
bebyggd miljö.

Ett rikt växt- och djurliv

I planen anges att arbetet mot invasiva arter ska fortsätta.
Information och uppmuntran till allmänheten att anmäla
förekomster bidrar till att fler upptäcks tidigare och kan
bekämpas. Värdefulla och sällsynta växter och djur ska
i första hand skyddas och bevaras. Kompensation kan
undantagsvis vara aktuellt när relevanta skäl för detta kan
finnas.
Översiktsplanens bidrag till miljömålet
Översiktsplanen bedöms ha positiv påverkan på
miljömålet Ett rikt växt- och djurliv då skyddet för
naturmiljön bedöms vara stärkt i planförslaget jämfört
med nollalternativet till följd av att flera stora opåverkade
områden pekas ut.

Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”
(Naturvårdsverket, 2021b)
Översiktsplanen
Inga kända nyckelbiotoper eller biotopskyddsområden
finns i närheten av föreslagna utbyggnadsområden i
kommunen och bedöms därmed inte skadas.
Exploatering kommer att ske på skogsmark i
planförslaget. Denna exploatering bedöms dock ske på
strategiskt utvalda ställen, i direkt anslutning till befintliga
verksamhetsområden vilket minimerar den negativa
påverkan. Inga kända höga naturvärden finns i de aktuella
områdena för exploateringen.
Översiktsplanens bidrag till miljömålet
Sammantaget bedöms översiktsplanen bidra positivt till
miljömålet Levande skogar.

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart
sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer
och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas.
Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god
natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för
hälsa, livskvalitet och välfärd.”
(Naturvårdsverket, 2021b)
Översiktsplanen
Inga utvecklingsområden finns inom Natura 2000-område,
riksintresse för naturmiljövården eller inom andra
skyddade områden och bedöms inte påverkas negativt av
planen. Skyddet för naturmiljön bedöms istället vara stärkt
i planförslaget jämfört med nollalternativet till följd av att
flera stora opåverkade områden pekas ut.
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Samlad bedömning
miljökonsekvenser

ytor för detta ändamål. Vindkraftsetableringen i kommunen
bedöms därför bli större i nollalternativet än i planalternativet.

Om översiktsplanen genomförs betyder det en utbyggnad
av verksamhetsområden främst i anslutning till E4 och väg
15. Det antas dock att verksamheter kommer att tillkomma
även i nollalternativet, men inte i lika stor omfattning
som i planförslaget. Inflyttningen till kommunen kommer
sannolikt att vara densamma i både nollalternativet och
planförslaget.
I planen pekas stora opåverkade områden ut vilket innebär
att naturvärdena inom dessa områden får ett utpekat
skydd i planförslaget, jämfört med nollalternativet. Inom
ställningstaganden för stora opåverkade områden har tydlig
vägledning formulerats för stöd i kommande prövningar.
I ÖP 2010 finns utpekade ytor för föreslagen vindkrafts
etablering och i den nya översiktsplanen finns inga utpekade

Under förutsättning att planförslaget genomförs fullt
ut bedöms planförslaget få positiva konsekvenser för
miljöaspekterna hälsa och säkerhet, hushållning med
naturresurser, övriga skyddade områden samt miljö
kvalitetsnormer. Avseende klimat bedöms planförslaget
medföra negativa konsekvenser, vilket främst beror på
att trafiken bedöms öka till följd av tillkommande verk
samhetsområden. Planförslaget bedöms inte innebära några
nämnvärda konsekvenser för riksintressen.
Stora positiva miljökonsekvenser
Positiva miljökonsekvenser
Inga nämnvärda miljökonsekvenser
Negativa miljökonsekvenser
Stora negativa miljökonsekvenser

Miljöaspekt

Konsekvens av
planförslag med
jämfört med
nollalternativet

Kommentar

Klimat

Negativa
konsekvenser

Hälsa och
säkerhet

Positiva
konsekvenser

Hushållning
med
naturresurser

Positiva
konsekvenser

Riksintressen

Inga nämnvärda
konsekvenser

Konsekvenserna för klimatet till följd av transporter bedöms totalt sett
vara negativ på grund av att transporterna totalt sett bedöms öka. Även
positiva konsekvenser bedöms uppstå till följd av satsningar i planen
kopplade till att främja gång- och cykeltrafik. Konsekvenser till följd av
energiförsörjningen bedöms sammantaget som positiva, främst på grund av
att planen lyfter fram satsningar för förnybar energiproduktion. Totalt sett
bedöms planens totala påverkan på klimatet ge små negativa konsekvenser,
jämfört med nollalternativet.
Översiktsplanen bedöms innebära positiva konsekvenser för hälsa
och säkerhet jämfört med nollalternativet. Detta främst eftersom
strategier och riktlinjer kommer tas fram för klimatanpassning och VA,
samt att utpekade verksamhetsområden är lokaliserade i anslutning
till redan störningspåverkade områden längst väg E4, långt borta från
bostadsbebyggelse.
Planen bedöms innebära positiva konsekvenser med avseende på
jordbruksmark, vattenresurser och ekosystemtjänster. För skogsbruksmark
bedöms små negativa konsekvenser uppstå och för täkter bedöms inga
konsekvenser uppstå.
Inga nämnvärda konsekvenser bedöms uppstå på riksintresseområden.

Övriga
skyddade
områden

Positiva
konsekvenser

Positiva konsekvenser bedöms uppkomma till följd av att de stora
opåverkade områdena pekas ut i planen.

Miljökvalitetsnormer

Positiva
konsekvenser

Under förutsättning att de i översiktsplanen föreskrivna åtgärder följs och
beaktas bedöms översiktsplanen leda till positiv påverkan på vattenkvalitén
i kommunen, jämfört med nollalternativet. För övriga miljökvalitetsnormer
bedöms inga konsekvenser uppkomma.

Tabell 7 visar den samlade bedömningen i tabellform. För mer utförlig bedömning hänvisas till avsnitt Miljömål i denna MKB.
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Miljökvalitetsmål

Översiktsplanens inverkan på måluppfyllelse

Begränsad klimatpåverkan

Planen bedöms sammantaget delvis motverka miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Giftfri miljö

Översiktsplanen bedöms inte motverka miljömålet Giftfri miljö.

Ingen övergödning

Översiktsplanen bedöms inte motverka miljömålet Ingen övergödning.

Levande sjöar och
vattendrag

Översiktsplanen bedöms bidra till att miljömålet Levande sjöar och vattendrag uppfylls.

Grundvatten av god
kvalitet

Översiktsplanen bedöms leda till uppfyllande av miljömålet Grundvatten av god kvalitet.

God bebyggd miljö

Översiktsplanen bedöms bidra positivt till miljömålet God bebyggd miljö.

Ett rikt växt- och djurliv

Översiktsplanen bedöms ha positiv påverkan på miljömålet Ett rikt växt- och djurliv

Levande skogar

Sammantaget bedöms översiktsplanen bidra positivt till miljömålet Levande skogar.

Tabell 6 visar påverkan på miljökvalitetsmålen. För mer utförlig bedömning hänvisas till avsnitt Miljömål i denna MKB.
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Sociala konsekvenser
Social hållbarhet är som begrepp svårt att exakt definiera.
Sveriges kommuner och Regioner samt Folkhälsomynd
igheten har tagit fram en beskrivning av ett socialt hållbart
samhälle.
"Ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.
Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i
centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till
varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen."

Hälsa
Hälsa är enligt världshälsoorganisationen WHO “ett tillstånd
av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte
endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning”. Ett sätt
att beskriva vad som påverkar hälsan och fördelningen
i befolkningen är regnbågsmodellen som tagits fram av
Whitehead och Dahlgren 1991. Hälsa handlar till stor del
om jämlikhet - att alla ska ha möjlighet till en god hälsa.
Idag är den ojämlikt fördelad i befolkningen.

Det är i stor utsträckning en fråga om folkhälsa, att både
befolkningen i stort mår bra och att hälsan är jämnt
fördelad mellan olika samhällsgrupper. Vissa aspekter kan
samhällsplaneringen påverka.
Förutsättningarna för en god hälsa påverkas av hur livs
villkoren ser ut för individen, exempelvis sysselsättning,
utbildning och tillgång till hälso- och sjukvård. Även
vår livsmiljö påverkar vår hälsa, både den fysiska och
psykosociala, där vi bor, arbetar eller rör oss.
Beskrivningen av sociala konsekvenser av planförslaget
till översiktsplanen beskrivs utifrån fem aspekter. Samtliga
sociala aspekter hänger samman med en helhetssyn där
hälsa på något sätt är det övergripande målet för att verka
för en god social hållbarhet.
•

Hälsa

•

Boende

•

Mötesplatser

•

Tillgänglighet och rörelsefrihet

•

Delaktighet

Markaryd kommuns vision från 2020 har ett starkt fokus på
hållbarhetsfrågorna, där de sociala hållbarhetsfrågorna är
särskilt synliggjorda. Visionens tillhörande målområden och
perspektiv synliggör också vikten av de sociala frågorna.
Läs mer av visionen i Del 1 - Planförslag, sidan 14.
Markaryd kommuns vision är:
"Möjligheternas Markaryd - tillsammans gör vi
varandra bättre!"
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Bild på hälsans bestämningsfaktorer av Whitehead och Dahlgren
(1991). Illustration Region Skåne.
Samhällsplanering kan delvis bidra till ökad hälsa. Delvis
handlar det om att begränsa risker och störningar, exempelvis
buller, luftkvalitet, kemikalier med mera. Attraktiva boende
miljöer, tillgång till natur och rekreationsområden, mötes
platser samt möjlighet att vara delaktig i samhället bidrar också
till ökad hälsa.
De folkhälsopolitiska målen påverkas på olika sätt och i olika
grad av den fysiska planeringen. Folkhälsopolitiken har åtta
målområden. De målområden som anges med kursiv text nedan
bedöms vara mest relevanta i koppling till vad fysisk planering
kan bidra med för ökad hälsa hos nuvarande och nya invånare:
•

Det tidiga livets villkor

•

Kunskaper, kompetenser och utbildning

•

Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

•

Boende och närmiljö

•

Levnadsvanor

•

Kontroll, inflytande och delaktighet

•

En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
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Boende
Kommunen ska skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder. Attraktiva bostäder
med en blandning mellan olika boendestorlekar och
ägandeformer, närhet till rekreation och service och
med en trygg och trafiksäker trafikmiljö ger goda
förutsättningar för en god social hållbarhet.

Bild på folkhälsopolitiska målområden.
Illustration Folkhälsomyndigheten.
Hälsa har betydelse i alla skeden av livet och innebär
olika saker i olika delar av livet. Samhällsplaneringen kan
bidra med ökad hälsa genom att skapa goda boenden
där bostadsstorlekar och ägandeformer är blandade
och ger möjlighet att möta olika sorters människor.
Samhällsplaneringen kan också bidra genom att
möjliggöra för framförallt barn och äldre ha en hög
tillgänglighet och stor rörelsefrihet i sitt närområde och till
skola/förskola, service, fritidsaktiviteter och mötesplatser.
Med goda möjligheter att gå och cykla, det vill säga ett
väl utbyggt gång- och cykelvägnät, främjas den fysiska
rörelsen och därmed hälsan. Skapas goda hälsobeteenden
redan hos barnen är det också större chans att dessa följer
med upp i åldrarna och att fler personer håller sig friska
och välmående.
Översiktsplanen innehåller flera ställningstaganden som
går i riktningen för en ökad och god hälsa hos unga,
vuxna och äldre i Markaryds kommun. Allt från en
utveckling av gång- och cykelvägnätet, till utveckling av
kollektivtrafiken och förstärkning av kontakten mellan
bostadsområden och grönområden/naturområden till
att samhällsservicen ska vara tillgänglig för alla bidrar till
att öka förutsättningarna för en god social hållbarhet.
Översiktsplanen innehåller också ställningstaganden för
att minska störningar från trafik - bland annat genom
samverkan med Trafikverket för bullerskyddsåtgärder
längs det statliga vägnätet och att uppmuntra lokalisering
av transportintensiva verksamheter till det övergripande
vägnätet. Genom att åtgärda buller så nära källan som
möjligt uppnås bästa möjliga effekt.

Genom att förtäta bebyggelsen möjliggörs för fler
möten mellan människor. Möter vi fler människor som
är olika oss själva skapas en förståelse för olikheter och
mångfald. Det är dock viktigt att tänka på hur, liksom var,
förtätningen sker. För att bidra till ökad social hållbarhet
bör man blanda boendestorlekar och ägandeformer.
Detta innebär i praktiken att exempelvis förtäta ett
villaområde med hyresrätter eller ett hyresrättsområde
med äganderätter eller villor.
Det är viktigt att hålla bostadsförsörjningsprogrammet
uppdaterat för att säkerställa och kontinuerligt arbeta
vidare med bostäder och den sociala hållbarheten.
Kommunen är, enligt bostadsförsörjningslagen, skyldig
att planera för att alla i kommunen ska kunna leva i bra
bostäder. Bostadsförsörjning handlar även om att utveckla
det befintliga bostadsbeståndet.
Tendenserna generellt i Sverige och prognoserna för
Markaryd visar att andelen äldre kommer att öka. För
äldre har boendefrågan stor betydelse, både i form av
att möjliggöra byte av boende och bibehålla sitt sociala
nätverk. Äldre är idag friska längre och bor kvar i sina hus
längre, vilket skapar en tröghet i omflyttningen.
Översiktsplanen innehåller flera ställningstaganden
som bedöms bidra till en ökad social hållbarhet.
Exempelvis uppmuntrar översiktsplanen till att blanda
boendestorlekar och ägandeformer. Genom att förtäta
så att boendestorlekar och ägandeformerna blandas
ökar möjligheterna för boendeintegration. Ett varierat
utbud bidrar till och underlättar för kvarboende
och mångfald. Likaså finns det ställningstagande att
bostadsförsörjningsprogrammet kontinuerligt ska
uppdateras. Genom att göra detta upprätthålls och
vidareutvecklas möjligheterna att skapa förutsättningar
för alla i kommunen att bo i bra bostäder. Översikts
planen pekar även på att uppmärksamma och
inleda fördjupad dialog med de äldre i Markaryds
kommun för att möjliggöra omflyttning. Det bidrar,
tillsammans med kontinuerlig uppdatering av
bostadsförsörjningsprogrammet, till att förbättra den
sociala hållbarheten. Översiktsplanen föreslår också en
generös inställning till boende på landsbygden vilket bidrar
till en mångfald av olika boendemiljöer.
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Mötesplatser
Mötesplatser har stor betydelse för den sociala
hållbarheten genom att möjligheter skapas att träffa
vänner, grannar eller nya människor. Mötesplatser är
en förutsättning för möten och för integration. En
mötesplats kan vara allt från matbutiken, torget, stationen,
idrottsplatsen, studieförbunden eller liknande. Möten
minskar trösklarna och ökar förståelsen för olika sorters
människor. Mötesplatser där alla oavsett ålder, kön,
etnicitet, sexualitet eller klass kan delta skapar stora
möjligheter för ökad social hållbarhet.
Översiktsplanen pekar på att placeringen av hus, entréer
och gårdar ska göras för att underlätta för möten vilket
bedöms bidra till ökad social hållbarhet. Markaryds
kommun har ett välutvecklat föreningsliv och i orterna
finns mötesplatser av olika slag. Att Markaryds kommun
fortsätter uppmuntra föreningslivet och bidrar till det ökar
förutsättningarna för en fortsatt god utveckling av den
sociala hållbarheten.
Integration är en viktig fråga, inte minst efter
flyktingkrisen under 2015. Här finns stora vinster att
göra genom att utveckla befintliga och nya mötesplatser
i kombination med ett medvetet arbete med boende,
arbete/studier med mera. Ställningstagandet om att

Bild på barns lek och rörelsefrihet.
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placera kommunal och kommersiell service vid torg,
mötesplatser och i viktiga stråk bidrar till att människor
möts. Att placera fler mötesplatser nära varandra genererar
också fler möten.
På landsbygden finns också mötesplatser, som är både lika
och olika jämfört med tätorterna. På landsbygden finns
inte de offentliga miljöerna, eftersom den kommunala
servicen saknas eller är mindre omfattande. Mötesplatser
som då blir viktigare kan istället vara exempelvis
idrottsplatsen, gårdsbutiken, den lilla campingen,
samlingslokalen, badplatsen eller bygghandeln.

Tillgänglighet och
rörelsefrihet
Möjligheten att ta del av samhället och att kunna röra sig
självständigt har stor betydelse för alla, men i synnerhet
barn, kvinnor och äldre. Är miljöerna trygga, attraktiva
och trafiksäkra skapas förutsättningar för barn, kvinnor,
och äldre att röra sig självständigt - oavsett färdmedel
- mellan olika platser i samhället. Samtliga orter i
Markaryds kommun har en storlek som är rimlig att röra
sig över till fots och med cykel, men detta förutsätter en
grundläggande infrastruktur och trygghet.
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Tillgänglighet och rörelsefrihet har betydelse för jämlikhet
och jämställdhet, det vill säga att alla ges möjlighet att ta
del i samhället oavsett avsett ålder, kön, etnicitet, sexualitet
och klass.
Tillgänglighet och rörelsefrihet kan medföra stora
konsekvenser för hälsan, inte minst i i kombination med
att vi idag är alltmer stillasittande, vilket är en av de största
hälsoriskerna just nu. Markaryds kommun har god tillgång
till närrekreation, ett väl utvecklat föreningsliv med bredd
på olika aktiviteter och korta avstånd. Detta möjliggör för
promenader och cykelturer som både bidrar till god hälsa
och förbättrat klimat. Att bibehålla och vidareutveckla
ytor på förskole- och skolgårdar är viktigt för att stimulera
rörelsen och därmed hälsan hos barn.
Översiktsplanen redovisar flera ställningstaganden som
tillsammans bidrar till en bättre tillgänglighet och rörelse
frihet med fokus på barn, kvinnor och äldre. Både
avseende utveckling av cykelvägar inom och mellan orter,
som att uppmuntra lokalisering av transportintensiva
verksamheter till det övergripande vägnätet. Även
ställningstagandet kring att utveckla bredbandsnät
med hög överföringshastighet i det område som idag
saknar detta ökar tillgängligheten till information
samt möjligheter för hemarbete, företagsamhet med
mera. I en regional skala har samverkan för fortsatt
utveckling av kollektivtrafiken stor betydelse - både för
arbetspendling och pendling till och från studier. Vidare
pekar översiktsplanen på vikten av att skapa tillgängliga
och trafiksäkra offentliga miljöer med särskilt fokus på
barn och äldre. Likaså att naturen ska tillgängliggöras
ytterligare, både i form av möjlighet till fysisk tillgänglighet
för fler och även tillgänglighet över året och dygnet
genom att öka antalet belysta gång- och cykelvägar samt
vandringsleder.
Ur ett jämställdhetsperspektiv har tillgänglighet och
rörelsefrihet stor betydelse. Kvinnor och män reser olika
och, grovt generaliserat, reser män i högre grad längre
sträckor till och från jobbet i egen bil. Kvinnor reser i
högre grad kollektivt och till fots eller med cykel samt
gör fler delresor på vägen till och från jobbet (hämta/
lämna barn, handla). Därför har satsningar på cykelvägar,
utökad kollektivtrafik samt trygga och attraktiva stationer
och hållplatser för kollektivtrafik stor betydelse ur ett
jämställdhetsperspektiv.

Delaktighet
En viktig grund för den sociala hållbarheten är delaktighet.
Det handlar både om att informationen är lättillgänglig
och att det finns en uppriktig vilja att ta emot synpunkter.
Det är särskilt viktigt att öka barns, äldres samt socialt och
ekonomiskt utsatta gruppers deltagande. För att nå dessa
grupper krävs ofta en uppsökande verksamhet för att få
in synpunkter och värdefulla inspel som kan förbättra och
bredda beslutsunderlagen.
Som underlag till denna översiktsplan finns en vision
framtagen för Markaryds kommun. Under arbetet med
visionen fördes en bred dialog i kommunen, med många
olika grupper och i olika forum. Visionsarbetet genomfördes
strax innan det att arbetet med översiktsplanen startades.
Översiktsplaneprocessen är sedan i sig utformad för att
ge alla en möjlighet att vara delaktiga i den långsiktiga
utvecklingen av kommunen genom samråd och granskning.
Under samrådet, som genomfördes under sommaren
2021, synliggjordes översiktsplanen på landsbygden, i
Strömsnäsbruk och i Markaryd. Målsättningen var att
det trots pandemitider skulle finnas möjlighet till dialog
om översiktsplanen, med fysisk närvaro i olika delar av
kommunen. Genom den lokala närvaron kunde kommunen
informera om översiktsplanens innehåll, öppna upp för
dialog och uppmuntra boende och verksamma att lämna
in sina synpunkter. Det dök upp en del besökare som tog
emot informationsblad och fakta kring översiktsplanen.
Dock har inte särskilt många synpunkter kommit in - men
det är inte helt ovanligt för översiktlig planering som är på
en övergripande nivå, vilken kan uppfattas som abstrakt.
Samtidigt kan det även spela roll att det under visionsarbetet
2019 och 2020 var det ett väldigt högt deltagande bland
kommuninvånarna med ett gott informationsflöde kring
strategiska frågeställningar och framtidsvisioner. De få
synpunkterna kan helt enkelt handla om att de som nu
tagit del av förslaget till ny översiktsplan känt igen sig och
upplever att översiktsplanens ställningstaganden ligger i linje
med det som tidigare diskuterats.
Översiktsplanen lyfter fram vikten av dialog även i det
efterföljande skedet och att dialogen ska omfatta olika
grupper av människor, där bland annat barn, äldre, utländska
fritidshusägare omnämns. Dialog med grupper som sällan
kommer till tals har stor betydelse för upplevelsen av att vara
delaktig i utformningen av samhället man bor i och känna att
det finns möjlighet att påverka.
Ställningstagandet kring att utveckla bredbandsnät med hög
överföringshastighet i det område som idag saknar detta
bidrar också till ökade möjligheter för delaktighet.
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Ekonomiska konsekvenser
Ekonomisk hållbarhet har flera olika definitioner. Det kan
både handla om att hushålla med mänskliga och materiella
resurser på lång sikt, eller avse ekonomiskt hållbar tillväxt.
Liksom övriga hållbarhetsdimensioner handlar det om en
långsiktighet.
När en kommun växer eller krymper får det effekter på
ekonomin. Båda scenarierna innebär utmaningar för
ekonomin. Översiktsplanen bidrar till att skapa en beredskap
för framtiden samt att ha beredskap för dels var det är
lämpligt att bygga, dels att det görs på ett så effektivt och
hållbart sätt som möjligt.
Markaryds kommun har vuxit de senaste åren och innan
dess fanns en period när invånarantalet sjönk. Det skapar
olika utmaningar, inte minst ekonomiskt för de allmänna
intressena skola, förskola, vård, omsorg, vägar, cykelvägar,
grönområden med mera.
Översiktsplanen är vägledande. Med det följer även en
viss osäkerhet, då samtliga förslag kanske inte kommer
att genomföras. Översiktsplanen styr inte i vilken ordning
olika utbyggnadsprojekt ska genomföras utan det sker
beroende av konjunkturer, privata aktörer, andra kommuner,
myndigheter med flera.
De ekonomiska konsekvenserna av översiktsplanen kan
beskrivas utifrån följande aspekter:
•

Näringsliv och arbetsmarknad

•

Infrastruktur och kommunikationer

•

Befolkning och bostadsmarknad

De ekonomiska konsekvenserna av översiktsplanen
hänger samman med den kommunala ekonomin. Med
en välskött ekonomi läggs grunden för en fortsatt god
samhällsutveckling. Med ekonomiska satsningar i rätt läge
genereras vinster.
Översiktsplanen pekar även ut ett antal utredningar och
fortsatt arbete som innebär kostnader för den kommunala
organisationen. Utredningar och planarbete är kostsamt
och det är därför viktigt att det görs en prioritering och
budgeteras för dessa arbeten. Flera av de föreslagna
utredningarna kommer också att bidra till Markaryd
kommuns fortsatta utveckling och bedöms därför nödvänd
iga för att kommunen ska fortsätta vara attraktiv att bosätta
sig i och etablera företag i.
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Näringsliv och
arbetsmarknad
Ett väl fungerande näringsliv och ett attraktivt näringslivs
klimat är viktigt för kommunen för att locka nya företag
och för att få små och medelstora företag att fortsätta
växa. Ett starkt företagsklimat medverkar till ökad tillväxt
i form av nya arbetstillfällen, vilket i sin tur skapar ett ökat
skatteunderlag.
Kommunen vill möjliggöra för att mångfalden av branscher
ökar och vill därför kunna erbjuda lämpliga möjligheter till
etablering. Fokus under kommande planperiod kommer
bland annat vara att skapa en levande handel i Markaryds
centrum samtidigt som den externa handeln ska utvecklas.
Genom ett ökat antal boende i centrum kan handeln
främjas. Fler bostäder kan främja befolkningstillväxten
vilket stärker den lokala servicen och kan tillåta den att växa.
Nybyggnation av bostäder och utbyggnad och komplettering
av den befintliga infrastrukturen gynnar även den lokala
arbetsmarknaden.
I Markaryds kommun är andelen inpendlare större än
antalet utpendlare. Detta gör att kommunen till stor del är
beroende av arbetskraft från andra kommuner, framförallt
Hässleholm och Ljungby, men även Halmstad, Älmhult och
Helsingborg bidrar till inpendlingen i Markaryds kommun.
Genom att översiktsplanen möjliggör för fler bostäder kan
fler bosätta sig i kommunen. Med ett fortsatt fokus på att
skapa ett attraktivt företagsklimat med fler nyetableringar
kan ytterligare arbetstillfällen skapas som innebär större
möjligheter att finna arbete inom kommungränsen.
Översiktsplanen föreslår ett fortsatt arbete för att stärka
de kollektiva resmöjligheterna till och från kommunen.
Detta bedöms bidra till att både fler får möjlighet att
pendla till Markaryd och upptäcka kvaliteterna här, men
också att den yngre generationen ges möjlighet att studera i
närliggande högskoleorter och på det sättet stanna kvar och
vidareutvecklas.
Integration och att få fler folk i arbete kommer också att
vara viktiga frågor de kommande åren. Markaryd hade en
stor inflyttning under flyktingkrisen år 2015 och att skapa
förutsättningar för integration, arbete och studier kommer
innebära en investering för framtiden.
Arbetstillfällena är idag i stort koncentrerade till tätorterna.
Naturturism eller fisketurism, vilket föreslås som inriktning
för den kommande planperioden, skulle kunna bidra till fler
arbetstillfällen utanför tätorterna.
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finansieras inom projekten medan övrig utbyggnad innebär
kommunala investeringar.
Föreslagna verksamhetsområden är strategiskt placerade
nära bra kommunikationer som E4, väg 15 och järnvägen.
Bra kommunikationer är en viktig förutsättning för många
verksamheter vilket kan locka fler företag till kommunen.

Befolkning och
bostadsmarknad
Bild på pågatåg i Markaryd.
I översiktsplanen föreslås även bostadsområden med möjlig
het till häst- eller djurhållning, vilket kan möjliggöra en
utveckling av jordbruksnäringen eller hästnäringen. Detta kan
i sin tur bidra till fler arbetstillfällen på landsbygden.

Infrastruktur och
kommunikationer
En förtätning av den befintliga bebyggelsen innebär en
hushållning av befintliga resurser. Nya etableringar kan
även bidra till en upprustning av befintlig infrastruktur
som exempelvis vatten- och avloppssystem, cykelvägar
och kollektivtrafik. Men, det ställer också krav på befintlig
infrastrukturs kvalitet och status.
Förtätning, komplettering av befintlig bebyggelse och en
större omflyttning inom befintligt bostadsbestånd innebär till
viss del besparingar i form av hushållning med kommunens
markresurser samtidigt som anslutning av infrastruktur inte
heller blir lika kostsam. Fler kan även utnyttja den befintliga
infrastruktur och servic som finns. Nyetableringar och
förtätningar kan dock innebära utmaningar när man ska passa
in ny bebyggelse i anslutning till befintliga bebyggelsemiljöer.
En utbyggnad av gång- och cykelvägar och förbättrad
tillgänglighet via kollektivtrafik kan på sikt innebära en
minskad andel trafik.  Detta innebär i förlängningen en
minskad belastning på vägar och parkeringsytor med mindre
underhållskostnader som följd.
Förtätande åtgärder kan erbjuda fler människor närhet
till centrum och medföra bättre utnyttjande av befintliga
gång- och cykelvägar och befintliga kollektivtrafikstråk. På
flera platser finns dock behov av utökade busslinjer och
nya hållplatser. Utbyggnaden av kommunens lokalgator
och gång- och cykelvägnät kommer att innebära kostnader.
Viss utbyggnad inom nya exploateringsområden kan dock

Den övergripande målsättningen för Markaryds kommun
är att skapa attraktiva boendemiljöer för att tillgodose
invånarnas behov och locka till sig nya invånare.
Befolkningens sammansättning och struktur får betydelse
för ekonomin. I olika skeden av livet genereras både
kostnader och intäkter. Markaryd har liksom stora delar
av Sverige en åldrande befolkning vilket delvis innebär att
färre ska försörja fler. Med perspektivet att de äldre också
är friska längre får det konsekvenser på bostadsmarknaden.
I planförslaget föreslås att en särskild dialog med äldre ska
genomföras för att på sikt möjliggöra omflyttning. Det
innebär både att bostäderna används effektivare genom
att större familjer har möjlighet att bo på större yta och
att äldre får möjlighet att välja ett boende som är enklare
att sköta vilket ger en förbättrad närhet till service och
gemenskap.
Förtätning, komplettering och en större omflyttning inom
befintligt bostadsbestånd hushåller både med mark och
ger en bostadsmarknad där det blir lätt att byta bostad när
behoven förändras.
Fler invånare skapar också bättre underlag för det lokala
utbudet av service, handel, idrotts- och fritidsanläggningar
och mötesplatser. Fler kunder till butiken skapar möjligheter
för att anställa fler. Mötesplatser skapar fler möjligheter
för både bredare utbud och nyskapande av kontakter och
affärer.
Ett ökat invånarantal ökar även kostnaderna för kommunal
service såsom barnomsorg, skolor och äldreomsorg.
Småskalig bebyggelse på landsbygden attraherar
människor på grund av andra värden än de bostäder och
boendemiljöer som finns i tätorterna. Ofta lockar faktorer
som avskildhet, lugn och ro, närhet till naturen, havet, häst/
djurhållning med mera. Boende på landsbygden innebär
dock längre avstånd till service och kommunikationer.
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Rekommendationer
Utredningar
För följande utvecklingsområden föreslås djupare studier
för att utreda hur områdena bedöms stå i konflikt med
rådande riksintressen och andra bevarandevärden.
Samråd kan behöva hållas med Länsstyrelsen och berörda
kommuner för att avgränsa och precisera riksintressenas
kärnvärden. Det är också viktigt att utreda kommande
planers eventuella påverkan på Natura 2000-områden.
Alla åtgärder som kan skada naturmiljön i ett Natura
2000-område på ett betydande sätt är tillståndspliktiga
vilket även gäller verksamheter utanför området.
•

•

Utvecklingsområden för verksamheter i anslutning
till E4 och väg 15. Utredning bör göras med avseende
på hur detaljplanerna påverkar riksintresse för
vattenförsörjning (Bolmentunneln) samt tillhörande
vattenskyddsområde
I de fall där utbyggnad berör ett strandskyddat
område ska det göras en utredning av särskilda skäl
innan dispens kan ges

•

Hållbara enskilda VA-lösningar ska eftersträvas i
områden utanför kommunens verksamhetsområden
för VA

•

Negativ påverkan på kommunens värdefulla naturoch vattenområden och vattenkvalitet ska undvikas

•

Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområden i
kommunen ska följas

•

Verka för att vattenskyddsområden uppdateras

•

En god ljudmiljö bör eftersträvas och riktvärden
för buller följas. Ytor bör vid behov avsättas för
bullerskydd vid detaljplanering

•

Fortsatt inventering av enskilda avlopp

•

Framtagande av dagvattenstrategi

•

Framtagande av kommunal vattenförsörjningsplan
och VA-plan

•

Avsätta plats för dagvattenhantering

•

Vid detaljplaneläggning inom områden med risk för
markförorening bör behovet av sanering utredas
tidigt så att man i planhandlingen kan visa att marken
är lämplig för den tänkta användningen

•

Kommunen rekommenderas att kontinuerligt göra
en riskkartläggning av olycksrisker kopplade till
anläggningar med miljöfarlig verksamhet, i synnerhet
vid all ny planläggning. Riskkartläggningen är en
viktig åtgärd för att undvika negativa konsekvenser

•

Vid placeringen av nya verksamheter och vid
planläggning av nya industriområden ska tillräckliga
skyddsavstånd hållas till bostäder och annan
störningskänslig bebyggelse, som exempelvis skolor

•

Vid detaljplanering av ny bostadsbebyggelse i
ett buller- och/eller vibrationsutsatt läge, till
exempel nära en järnväg eller väg, bör det krävas
skyddsåtgärder eller särskild utformning av
bebyggelsen för att den ska bli lämplig för sitt
ändamål. Kommunen, eller exploatören, ska bedöma
om platsen är lämplig för ändamålet med hänsyn till
buller och vibrationer och om skyddsåtgärder behövs

•

Ta fram en handlingsplan med prioritering av
föreslagna utredningar i översiktsplanen

Betydande miljöpåverkan
Följande verksamhetsområden bedöms kunna medföra
betydande miljöpåverkan, vilket innebär krav på
upprättande av miljökonsekvensbeskrivning i samband
med kommande detaljplanering.
•

Utvecklingsområden för verksamheter i anslutning
till E4 och väg 15

Övrigt
Följande frågor är viktiga att beakta i fortsatt planarbete:
•

Riskavstånd till miljöfarliga verksamheter och
transportleder för farligt gods ska följas

•

Hänsyn ska tas till stigande havs- och vattennivåer
och risker för översvämningar och skyfall.
Det är av vikt att prioritera framtagande av en
klimatanpassningsplan, särskilt med hänsyn till
befintlig bebyggelse

•

Lokalt omhändertagande av dagvatten ska
eftersträvas samt förhöjd kapacitet för övrig
dagvattenhantering. Ytor bör avsättas för detta vid
detaljplanering
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•

•

•

Uppdatera kontinuerligt bostadsförsörjnings
programmet för att belysa hur alla i kommunen ska
kunna leva i bra bostäder. Detta, i kombination med
ökad dialog med äldre, kommer innebära möjligheter
till omflyttning och föredelning av befintligt
bostadsbestånd liksom att det blir enklare att kunna
planera för rätt bostadsstorlekar och ägandeformer
vid nybyggnation av bostäder

•

Arbeta för att uppmuntra fastighetsägare till
upprustning av nedgångna miljöer och rusta upp de
offentliga miljöer som upplevs otrygga för att öka
möjligheterna för fler att röra sig ute under längre tid
på dygnet och över året

•

Använd sociala konsekvensbeskrivningar och/eller
barnkonsekvensanalyser för att belysa frågorna

Ta fram grönplaner som innehåller avsnitt om
kopplingen av tillgången till natur/grönområden
och hälsa för att belysa de goda förutsättningarna
Markaryds kommun redan idag har, för att värna
att dessa inte byggs/planeras bort. Vid exploatering
innebär det ibland att gröna områden tas i anspråk
och då är det särskilt viktigt att de värden som
finns idag har värderats och vägts samman ur ett
helhetsperspektiv för orten och kommunen

•

Kartlägg barns och äldres rörelsemönster för att
utveckla gång- och cykelvägnätet. Ibland kan det vara
mindre detaljer som behöver åtgärdas i trafikmiljön
för att bidra till ökad trafiksäkerhet och trygghet
vilket får positiva effekter på rörelsefriheten och
tillgängligheten

•

Fortsätt arbetet med visionen. Vidareutveckla
och konkretisera målområdena och perspektiven
tillsammans med de föreslagna utredningarna i
översiktsplanen. Koppla samman med arbetet med
Agenda 2030

Arbetet med mötesplatser och att försöka samla de
verksamheter som går för att stimulera möten mellan
människor

Bild på barn som cyklar i tåg.
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Uppföljning
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska MKB:n innefatta en
redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning
och övervakning av den betydande miljöpåverkan
som genomförandet av planen medför. Syftet med
uppföljningen är bland annat att kontrollera att negativ
miljöpåverkan inte blir större än avsett samt att upptäcka
och åtgärda oförutsedda negativa konsekvenser.
Förslag till vidare utredningar och frågor som är
viktiga att beakta i det fortsatta planarbetet presenteras
i avsnittet Rekommendationer i denna MKB. Den
betydande miljöpåverkan kommer att följas upp
i samband med eventuella tillståndsprocesser för
de eventuella verksamheter som kan komma att
innebära betydande miljöpåverkan och där särskilda
miljökonsekvensbeskrivningar kommer att behöva tas
fram för de specifika åtgärderna. Vissa detaljplaner inom
översiktsplanens exploateringsområden kan komma
att innebära betydande miljöpåverkan, vilket betyder
att särskilda miljökonsekvensbeskrivningar kommer
behöva tas fram i samband med att någon eller några
av dessa planer tas fram. Övervakning av miljöpåverkan
kommer då att ske i enlighet med försiktighetsåtgärder
eller villkor meddelade för dessa verksamheter och
bestämmelser i detaljplaner samt senare i projekteringsoch bygglovsfasen. Tillsyn kommer att utövas i enlighet
med gällande regelverk.
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Inledning
Redovisning av
översiktsplaneprocessen

antar översiktsplanen. Efter tre veckor efter att antagandet
tillkännagivits på kommunens anslagstavla vinner
översiktsplanen laga kraft.

Uppdrag

Översiktsplanens syfte

Kommunstyrelsen tog under 2018 beslut om att förnya
kommunens översiktsplan. Under 2018-2020 har arbete
med underlag och vision pågått för att skapa goda
förutsättningar för översiktsplaneprocessen.

Samråd
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 juni, § 51,
att skicka översiktsplanen på samråd under tidsperioden
18 juni till och med den 31 augusti 2021. Handlingarna
har funnits tillgängliga på kommunens hemsida och
annonserats i media och digitala kanaler. Med anledning
av rådande pandemi har inte traditionella samrådsmöten
kunnat hållas. Dock har kommunrepresentanter delat ut
populärversioner och reklamprodukter av översiktsplanen
under stora delar av sommaren 2021. Under visionsarbetet
fördes även många olika dialoger som bedömts relevanta
och aktuella, samt på olika sätt haft betydelse för
utformningen av planförslaget. Fysiska handlingar har
funnits tillgängliga i kommunhusets reception i Markaryd,
i Servicekontorets reception i Strömsnäsbruk samt på
biblioteken i kommunen.

Granskning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 17 januari
2022, § 1, att skicka översiktsplanen på granskning under
tidsperioden 21 januari till och med den 21 mars 2022.
Handlingarna har funnits tillgängliga på kommunens
hemsida och annonserats i media och digitala kanaler.
Fysiska handlingar har funnits tillgängliga i kommunhusets
reception i Markaryd, i Servicekontorets reception i
Strömsnäsbruk samt på biblioteken i kommunen.

Antagande
Översiktsplanen godkänns av Miljö- och byggnads
nämnden samt kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige

6

Inledning synpunkter samråd och granskning

Översiktsplanen syftar till att visa inriktningen för den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översikts
planen ska vara vägledande för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas exempelvis när kommunen
upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt
prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. Översiktsplanen
fungerar även som en vägledning för andra myndigheters
beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.
Planen är inte juridiskt bindande.

Planförfarande
Processen för en översiktsplan styrs av plan- och bygglagens
tredje kapitel. Innan kommunen antar en översiktsplan ska
förslag till översiktsplan ha genomgått ett samråd och en
granskning.

Samrådsredogörelse
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av
de synpunkter som inkommit under samrådet samt
kommentarer och förslag till förändringar som framförda
synpunkter gett anledning till, enligt Plan- och bygglagen
(PBL) 3 kap. 11 §.

Särskilt utlåtande
Det särskilda utlåtandet innehåller liksom samrådsredo
görelsen en redovisning av de synpunkter som inkommit
under samrådet samt kommentarer och förslag till
förändringar som framförda synpunkter gett anledning
till, enligt Plan- och bygglagen (PBL) 3 kap. 17 §. Ifall
planförslaget ändras väsentligt efter granskningstiden,
behöver förslaget granskas igen.
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Samråd
Sammanställning av revideringar efter samråd
Nedan följer i punktform de revideringar som gjorts i planförslaget till följd av inkomna synpunkter.

Del 1 Planförslag
•

Förtydliga att, samt var, jämställdhetsperspektivet och
barnperspektivet beaktats.

•

Lyfta fram att vägarnas funktion ska beaktas vid
anslutning av nya områden.

•

Komplettera med att dagvatten både ska fördröjas
och, i möjligaste mån, renas lokalt.

•

Komplettera ställningstagande kring transporter
med farligt gods med att erforderliga avstånd från
vägen ska hållas samt att den utredning som gjorts
för järnväg, E4 och väg 15 ska utgöra underlag vid
bedömning om risk vid byggande nära väg och
järnväg.

•

Komplettera ställningstagande om radon att det gäller
att klara gällande riktvärden för radon i inomhusluft.

•

Komplettera med skyfallsperspektivet.

•

Kontrollera föreslagna bostadsområdens lämplighet
utifrån störningar, förorenad mark, närhet till
kraftledningar, naturvårdsområden, storlek.

•

Komplettera ställningstagande om
miljökvalitetsnormer med punkter från
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

•

Beskriv att det i Tovhult finns en antagen detaljplan i
Traryd som avses bebyggas.

•

Utveckla ställningstaganden kring klimat

•

Justera LIS-områden utifrån kompletteringar av motiv
och ställningstaganden.

Komplettera riksintresse för kommunikationer med
säkerställande av riksintresset.

•

Komplettera avsnittet om Arbete o näringsliv med
turismfrågor.

Förtydliga att det framtida riksintresset för järnväg
inte har någon geografisk sträckning.

•

Förtydliga att riksintressen under utredning hanteras i
respektive separata processer.

•

Justera LIS-områden utifrån fördjupad utredning och
motiv till dessa.

•

Förtydliga text och karta kring flygplatsers MSA-yta.

•

Lyft in åtgärder från miljökonsekvensbeskrivningen i
planförslaget.

•
•
•

•

Justera att kollektivtrafik även behöver utvecklas
till Älmhult, samt med restider till både större
omkringliggande städer och mindre orter med
arbetsplatser och studiemöjligheter.
Justera att gång- och cykelvägar ska planeras till
verksamhetsområden.

•

Komplettera att det finns vattenskyddsområden för
vattentäkterna i kommunen.

•

Stryk att det tagits beslut om att uppdatera
vindkraftpolicyn.

•

Komplettera att ställningstagandet om kraftledningar
även gäller regionnätsledningar
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Del 2 Förutsättningar
•

Komplettering av kommunala, regionala och
nationella styrdokument, mål och underlag.

•

Kompletteringar och justeringar av fakta som angetts
felaktigt.

•

Synliggörande eller borttagande av detaljer i kartor.

•

Förtydliganden av begrepp och strategidokument.

Del 3 Konsekvenser
•

Kompletteras med ett avsnitt om uppföljning.

•

Justera LIS-områdena utifrån fördjupad utredning.

•

Komplettera att anslutningar längs väg 15 behöver
ges en utformning och placering så att de ger så lite
negativ inverkan och störning som möjligt på vägens
övergripande funktion.

•

Förtydliga att det framtida riksintresset för
höghastighetsjärnväg saknar geografisk sträckning.

•

Förtydliga text och karta kring flygplatsers MSA-yta.

•

Förtydliga jämställdhets- och barnperspektivet under
sociala konsekvenser.

Markanvändningskarta
•

Ta bort verksamhetsområden vid Strömsnäsbruk.

•

Justera LIS-områdena utifrån fördjupad utredning.

Samrådsredogörelse
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Inkomna yttrande med Miljö- och byggenhetens
kommentar
Samtliga inkomna yttrande är framställda i sin helhet.
Nedan redovisas en översikt av inkomna yttrande. Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits.
Yttranden från privatpersoner är betecknade med Privatperson 1, 2, 3 osv. eftersom det kan finnas fler undertecknade av
yttrandet. I samtliga yttranden från privatpersoner har personuppgifter (namn, adress, kontaktuppgifter mm.) tagits bort
eller maskats för att möjliggöra publicering av samrådsredogörelsen på Markaryds kommuns hemsida.
Nummer

Yttrande med
synpunkter

Synpunkter som
ej tillgodosetts

Ingen
erinran

Sida

Länsstyrelsen Kronoberg

S1

x

11

E.ON Energidistribution AB

S2

x

20

Havs- och Vattenmyndigheten

S3

x

22

Luftfartsverket

S4

x

22

MSB

S5

x

23

Post- och telestyrelsen (PTS)

S6

x

23

Region Halland

S7

x

25

Region Kronoberg

S8

x

25

Region Skåne

S9

x

27

Svenska Kraftnät

S10

x

28

Sveriges geotekniska institut (SGI)

S11

x

29

Sydvatten

S12

Trafikverket

S13

x

30

Hässleholms kommun

S14

x

33

Laholms kommun

S15

x

34

Ljungby kommun

S16

x

34

Älmhults kommun

S17

x

34

Statliga och regionala aktörer

x

30

Kommuner
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Nummer

Yttrande med
synpunkter

Synpunkter som
ej tillgodosetts

Ingen
erinran

Sida

Kommunstyrelsen

S18

x

35

Socialnämnden

S19

x

35

Utbildnings- och kulturnämnden

S20

MIBAB Markaryds Industribyggnads AB

S21

x

36

Centerpartiet

S22

x

37

Miljöpartiet

S23

x

41

Moderaterna

S24

x

42

Socialdemokraterna

S25

x

42

Hamiltone AB

S26

x

43

Skåne-Smålands Järnvägsförening

S27

x

43

Privatperson 1

S28

x

44

Privatperson 2

S29

x

44

Privatperson 3

S30

x

45

Kommunala nämnder och bolag

x

36

Politiska partier

Föreningar och organisationer

Privatpersoner
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S1: Länsstyrelsen Kronoberg
Inkommit yttrande den 14 september 2021.

INLEDNING
Markaryds kommun har översänt förslag till översiktsplan för Markaryds kommun, daterad 2021-06-14, till
Länsstyrelsen i Kronobergs län för samråd enligt 3 kap 8 § plan- och bygglagen (2010:900, PBL).
Enligt 3 kap 10 § ska Länsstyrelsen under samrådet särskilt
1.

ta till vara och samordna statens intressen

2.

tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2
kap. som hänsyn bör tas till vid beslut om användning av mark- och vattenområden

3.

verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap.
miljöbalken följs och att redovisningen av landsbygdsutveckling i strandnära läge är förenlig med 7 kap. 18 §
första stycket miljöbalken

4.

verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner
samordnas på ett lämpligt sätt, och

5.

verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa och säkerhet
eller risken för olyckor, översvämning och erosion.

ÖVERSIKTSPLANENS NUVARANDE STATUS
Den nu gällande översiktsplanen antogs år 2011.
Till Markaryds kommuns översiktsplan finns inga tematiska tillägg eller fördjupade översiktsplaner.

SAMLAD BEDÖMNING
Länsstyrelsen anser att Markaryds förslag till översiktsplan har ett tydligt och strukturerat upplägg. Alla väsentliga
aspekter som behöver tas upp i en översiktsplan finns redovisade. Flera av Länsstyrelsens synpunkter handlar
mestadels om att en fråga kan förtydligas eller utvecklas.
Överprövningsfrågorna är särskilt viktigt att redovisa på rätt sätt i översiktsplanen. Vissa justeringar behöver göras
av riksintresseanspråken. Även redovisningen av LIS-områdena behöver utvecklas för att det ska var möjligt för
Länsstyrelsen att ta ställning till om de utpekade områdena är förenliga med gällande lagkrav.
Översiktsplanen skulle fungera bättre som vägledning i kommunens fortsatta arbete om de riktlinjer och hänsyn som
tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen arbetades in i planförslaget, kopplat till de specifika platser där exploatering
eller förändring föreslås. Det görs till viss del men kan utvecklas.

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER GÄLLANDE INGRIPANDEGRUNDER ENLIGT 11 KAP. 10 §
PBL
RIKSINTRESSEN
Riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB

MSA-ytan för Växjö flygplats bör tas bort ur redovisningen av riksintressen för civil luftfart, vars MSA-ytor berör
Markaryds kommun, eftersom dess MSA-yta inte når fram till kommungränsen. Däremot ska Ängelholms flygplats
läggas till i beskrivningen. Ljungbyheds flygplats är inte av riksintresse.
Riksväg 117 och MSA-ytan för Kristianstads flygplats kan få förändrad status under översiktsplanearbetets gång.
Innan beslut fattats, gäller riksintressena på det sätt som kommunen redovisat dem.
Utredningsområdet för ny järnväg (stambana) bör inte redovisas på karta eftersom lokaliseringen av den inte är så
långt framme att det går att hävda markanspråket inom ett specifikt område. Anspråket kan beskrivas i text som ett
framtida riksintresse men de delar som beskriver vilken geografisk sträckning som avses, bör tas bort.
Vid utformningen av väganslutningar till riksväg 15 från de nya verksamhetsområdena öster om E4 ska riksvägens
funktion beaktas.
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Riksintresse för kulturmiljövård

Markaryds kommun saknar för närvarande kulturmiljöer av riksintresse. Länsstyrelsen har tagit fram en utredning om
möjliga riksintressen som presenterades vid ett dialogmöte med Markaryds kommun den 17 mars 2021. Utredningen
skickas på remiss till kommunen under hösten 2021.
Utredningen bedömer att två områden skulle vara möjliga kulturmiljöer av riksintresse. Dessa områden redovisas på
ett lämpligt sätt i Markaryds samrådsförslag till översiktsplan.
Riksintresse för vattenförsörjning

Riksintresset för vattenförsörjning är tillgodosett i och med de ställningstaganden som kommunen gör.
Riksintresse för naturvård

LIS Hannabad. Det behöver på ett tydligare sätt säkerställas att föreslaget LIS-område inte påtagligt skadar
riksintresset för naturvård (NRO07001). Av beskrivningen för riksintresset framgår att ”olämpligt lokaliserad
bebyggelse” kan skada riksintresset som består av geologiska och landskapsmässiga värden.
Totalförsvarets militära del

Riksintressena för totalförsvarets militära del redovisas så långt Länsstyrelsen kan bedöma, på ett korrekt och
lämpligt sätt. Försvarsmakten har inte lämnat något yttrande i detta ärende.

Miljö- och byggenhetens svar RIKSINTRESSEN:
Riksintresse kommunikationer
Granskningshandlingen kompletteras med ändringar i karta och text kring MSA-ytor för Växjö och
Ängelholm. Texten innehåller felaktigt Växjö, medan det i kartan redovisas Ängelholm, Halmstad
och Ljungbyhed. Det ska även förtydligas att Ljungbyhed inte är ett riksintresse.
Utredningsområdet för järnväg tas bort i redovisningen på karta, och texten förtydligas med att det
är ett framtida riksintresse utan geografisk sträckning.
Granskningshandlingen kompletteras med att vägens funktion ska beaktas vid väganslutningar till
väg 15 för föreslagna verksamhetsområden öster om väg E4.
Riksintresse naturvård
Granskningshandlingen kompletteras med att ta bort LIS-område för Hannabad, då det vid en
fördjupad utredning kring LIS-områdena bedömts olämpligt att pröva dispens och upphävande av
strandskyddet.

MILJÖKVALITETSNORMER ENLIGT 5 KAP. MB
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås i översiktsplanen medverkar till att miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap.
MB följs.
Luftkvalitet MKN
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att luftkvaliteten är god och att sannolikheten för att
miljökvalitetsnormer överskrids är liten.
Vattenkvalitet MKN
Redovisningen av de olika vattenförekomsterna är tydlig i texten. En redovisning av vattenförekomsternas status i
karta skulle göra planen ännu tydligare.
Fler av vattenförekomsterna i Markaryds kommun når inte en tillfredställande nivå på miljökvalitet. Det är positivt att
planen innehåller ställningstaganden om att VA-plan, vattenförsörjningsplan och dagvattenstrategi ska tas fram.
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Sid 40 i del ett: ”Ställningstagande miljökvalitetsnormer för vattenförekomster”: Här skulle kommunen kunna ta
ställning till och lyfta fram ytterligare punkter ur vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, till exempel kommunens
ställningstaganden avseende enskilda avlopp och miljöfarlig verksamhet.
Länsstyrelsen föreslår att det generella ställningstagandet för dagvatten (på sidan 20 i del ett) utvecklas så att det står
”Dagvatten ska i möjligaste mån fördröjas och renas lokalt”. Här borde även grundvatten inkluderas i framförallt de
första två ställningstagandena om vattenkvalitet.

Miljö- och byggenhetens svar MILJÖKVALITETSNORMER:
Vattenkvalitet MKN
Granskningshandlingen kompletteras med vattenförekomsternas status i karta. Ställningstagande för
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster kompletteras med fler gynnande åtgärder. Det generella
ställningstagandet kompletteras med att dagvatten både ska fördröjas och renas lokalt.

STRANDSKYDD OCH LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE
LIS-områdenas avgränsning behöver generellt definieras tydligare.
LIS Hannabad. Det behöver på ett tydligare sätt säkerställas att föreslaget LIS-område inte påtagligt skadar
riksintresset naturvård (NRO07001). Av beskrivningen för riksintresset framgår att ”olämpligt lokaliserad
bebyggelse” kan skada riksintresset som består av geologiska och landskapsmässiga värden. Hannabadssjön har ett
utvidgat strandskydd på 200 meter på land. I dess västra del finns ett naturreservat vilket inte bör ingå i LIS-området.
LIS-området vid Tovhult omfattas av detaljplan för en golfbana, vilken tidigare varit föremål för flera prövningar.
LIS-området bör stämmas av mot förutsättningarna i detaljplanen. W
Beskrivningen om ansvar för strandskyddet bör justeras så att det framgår att Länsstyrelsen beslutar om
strandskyddsdispenser på platser som omfattas av områdesskydd enligt 7 kap. MB.

Miljö- och byggenhetens svar STRANDSKYDD OCH LIS:
Granskningshandlingen kompletteras med förtydliganden kring LIS-områdena, både avseende de
geografiska avgränsningarna och i text. LIS-området för Tovhult tas bort då strandskyddet redan är
upphävt. Föreslaget LIS-område Hannabadssjön tas bort till granskningshandlingen då det berörs
av alltför många intressen som blir svåra att kombinera med en prövning och dispens om att ta bort
strandskyddet.

MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändningen som berör andra kommuner
samordnas på lämpligt sätt.
Kulturmiljö
Länsstyrelsen i Kronoberg har samarbetat med Länsstyrelserna i Blekinge och Skåne inom projektet Kulturmiljö
och vattenförvaltning. Projektet tar fram kunskapsunderlag rörande vattenanknutna kulturmiljöer längs
vattendragen. Underlaget används för att kunna tillvarata kulturmiljövärden och hitta lösningar rörande åtgärder
kring vandringshinder. Vilka vattendrag som inventeras bestäms i samråd med vattenförvaltningen på respektive
länsstyrelse.
Inget vattendrag i Markaryds kommun har ännu inventerats men kan bli aktuellt i ett senare skede.
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HÄLSA OCH SÄKERHET, RISKEN FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄMNING OCH EROSION
Planen bör utvecklas i vissa delar för att förtydliga att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn
till människors hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Radon
I del ett, sidan 39 och del tre sidan 30 anges att man ska säkerställa att bostäder inte får någon påverkan av
markradon. Det är i princip omöjligt att nå så låga halter inomhus att påverkan helt undviks. Länsstyrelsen föreslår att
målet ska vara att klara gällande riktvärden för radon i inomhusluft.
Trafikbuller
Den infogade kartan över bullerintensitet på sidan 55 i del två har ett oklart syfte och är svår att tolka. De åtgärder
och strategier som beskrivs bedöms dock vara tillräckliga ur ett hälsoperspektiv.
Översvämning, ras, skred och erosion
Kommunen beskriver generellt översvämningsrisk vid sjöar och vattendrag. Kommunen redovisar även
översvämningsrisk på karta. Skyfallsperspektivet saknas dock i översiktsplanen.
Kommunens ställningstaganden kopplat till klimatanpassning skulle kunna utvecklas. Det skulle exempelvis
kunna framgå tydligare var kommunen ser strategiska ytor för hantering av översvämningsrisker samt hur
översvämningsriskerna ska hanteras mer konkret i de utpekade områdena i markanvändningsförslaget. Det gäller
även LIS-områdena som ligger inom områden som riskerar att översvämmas. Detta skulle ge ett bättre underlag i den
fortsatta planläggningen och lovgivningen.
Utöver ställningstagandena för ny bebyggelse behöver befintlig bebyggelse och redan utpekade tillgängliga tomter
som ligger i riskområde för översvämning längs Lagan hanteras utifrån klimatrelaterade risker.
Det är osäkert om vissa markområden är lämpliga för bebyggelse innan de kunskapsunderlag som nämns i texten har
tagits fram.
Ras, skred och erosion
En tydligare redovisning av risker för ras, skred och erosion skulle på ett bättre sätt uppfylla innehållskraven i
översiktsplanen. Till exempel kunde kartorna i miljökonsekvensbeskrivningen som visar översvämningsrisken i vissa
tätorter kunna lyftas till planförslagsdelen och kompletteras med ras- och skredkarteringen.
En samlad kartredovisning av riskområdena bör kombineras med en tydlig strategi över hur geotekniska
säkerhetsfrågor ska klarläggas i samband med detaljplanering och bygglovgivning.
I samband med detaljplaneläggning ska det alltid utföras bedömning av ras, skred och erosion i enlighet med planoch bygglagen. Vid prövning av markens lämplighet för avsett planändamål måste livslängden hos bebyggelse och
anläggningar vara utgångspunkten och därför behöver förväntade effekter av ett förändrat klimat beaktas.
Översvämningsförebyggande åtgärder, som uppfyllnader och vallar, kan medföra geotekniska konsekvenser vilket
också behöver beaktas i ett fortsatt arbete med åtgärder.
Förorenad mark
I planförslaget finns en tillräckligt god redovisning av kända förorenade områden och en beskrivning av kommunens
strategi.
Ett av de områden som pekas ut för ny bostadsbebyggelse i nordöstra Markaryd ligger intill ett område som
idag används för industriverksamhet och som har en markförorening i riskklass 2, stor risk. Det finns framförallt
stora mängder klorid i marken som sprider sig med vatten. En bedömning behöver göras av om området där ny
bostadsbebyggelse föreslås kan påverkas av markföroreningen.
Miljöfarlig och störande verksamhet
Föreslagen bostadsbebyggelse i nordöstra Markaryd gränsar till ett verksamhetsområde. Vid bedömningen
av lämpligheten av markanvändningen behöver hänsyn tas till risk för störningar från befintliga och framtida
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verksamheter. Planförslaget stämmer inte överens med miljökonsekvensbeskrivningens inriktning när det gäller
lokalisering av bostäder och störningskänslig verksamhet.
Farligt gods
Det bör finnas ställningstaganden angående farligt gods även för väg 117, väg 120 och Markarydsbanan, eftersom de
är rekommenderade vägar för farligt gods.

Miljö- och byggenhetens svar HÄLSA OCH SÄKERHET, RISKEN FÖR
OLYCKOR, ÖVERSVÄMNING OCH EROSION:
Radon
Granskningshandlingen kompletteras med att gällande riktvärden ska hållas avseende radon.
Trafikbuller
Kartan med trafikbuller tas bort till granskningsskedet, den är otydlig.
Översvämning, ras, skred och erosion
Granskningshandlingarna kompletteras med text kring skyfall.
Ras, skred och erosion
Kartorna som redovisar översvämning respektive ras, skred och erosion läggs samman och lyfts
in i del 1, planförslag och del 2, förutsättningar. Kartorna kompletteras även med föreslagna
utbyggnadsområden.
Förorenad mark
Området i nordöstra Markaryd kontrolleras ytterligare avseende eventuell markförorening.
Miljöfarlig och störande verksamhet
Föreslagen bostadsbebyggelse i nordöstra Markaryd ses över till granskninghandlingen, både med
anledning av närheten till verksamhetsområdet öster om och den eventuella förorening som finns
väster om.
Farligt gods
Granskningshandlingen kompletteras med en reviderad skrivning kring farligt gods. Skrivningen
i samrådshandlingen åsyftade att det gjorts en riskutredning för farligt gods för att möjliggöra ett
mindre byggnadsfritt avstånd från järnväg, väg 15 och väg E4. Ställningstagandet kompletteras med
att det för väg 117 och väg 120 gäller de generella måtten för rekommenderade leder för farligt
gods.

ÖVRIGA ALLMÄNNA INTRESSEN
KOPPLING TILL NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL, PLANER OCH PROGRAM
Kommunens ställningstaganden och planförslaget överensstämmer i stora drag med de nationella och regionala
målsättningarna. Det gäller till exempel inriktningen att förtäta bebyggelsen inom befintlig struktur, hushållningen
med vattenresurser och ställningstaganden om miljökvalitetsnormer och klimatrelaterade frågor. Länsstyrelsen lyfter
här ett fåtal frågor där det finns vissa oklarheter.
Vindkraft

Det har tagits fram en nationell Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad, där det föreslås att Länsstyrelsen ska
göra en regional analys för att bedöma möjligheterna för att uppfylla målsättningarna för vindkraftsutbyggnad i
länet. Inget beslut finns dock i frågan än. Kommunens ställningstaganden innebär att det inte finns något nämnvärt
utrymme för vindkraftsutbyggnad i kommunen.
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Trafikarbete

Det är oklart hur trafikarbetet ser ut för fordon inom den egna kommunen. Därför är det också svårt att bedöma hur
stort behov det finns av att arbeta med åtgärder för minskad trafik.
Det finns vissa förslag till åtgärder i miljökonsekvensbeskrivningen, som kan lyftas fram som ställningstaganden i
översiktsplanen, som en översyn av parkeringsnormen, att främja bilpooler och andra mobilitetslösningar.
Vatten

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram bör finnas med bland Nationella styrdokument, mål och underlag i avsnittet
om planeringsförutsättningar.

Miljö- och byggenhetens svar KOPPLING TILL NATIONELLA OCH
REGIONALA MÅL, PLANER OCH PROGRAM:
Trafikarbete
Granskningshandlingen kompletteras med information om trafikarbetet i kommunen. Åtgärder från
miljökonsekvensbeskrivningen kommer att lyftas in i planförslaget.
Vatten
Kartan med trafikbuller tas bort till granskningsskedet, den är otydlig.

BOSTADSFÖRSÖRJNING
Föreslagen utveckling av bostadsbeståndet med en större blandning av ägandeformer och bostadsstorlekar
med betoning på servicenära lägen är en bra inriktning för att uppfylla behovet av bostäder för olika grupper i
samhället. Kommunen har också en rimlig ambition när det gäller antal tillkommande bostäder i förhållande till hur
befolkningsutvecklingen ser ut.
Det är angeläget att ta fram grönstrukturplaner och behandla klimatanpassningsfrågorna. Det är bra att kommunen
definierat dessa frågor som förutsättningar för att möjliggöra föreslagen utveckling.
BEBYGGELSEUTVECKLING OCH SERVICE
Det bör finnas en förklaring till vad avsikten är med det sedan tidigare detaljplanelagda området i norra Traryd,
eftersom det är ett mycket stort område som inte är utbyggt.

Miljö- och byggenhetens svar BEBYGGELSEUTVECKLING OCH SERVICE:
Granskningshandlingen kompletteras med information och förklaring om Tovhult, det
detaljplanelagda området norr om Traryd.

INFRASTRUKTUR OCH TRAFIKFÖRSÖRJNING
Beskrivningen av tillgänglighet bör utvecklas i linje med Trafikverkets synpunkter.
Cykelvägar bör byggas ut till de nya verksamhetsområdena som planeras i Markaryd och Strömsnäsbruk.

Miljö- och byggenhetens svar INFRASTRUKTUR OCH TRAFIKFÖRSÖRJNING:
Beskrivningen av tillgänglighet justeras i granskningshandlingen. Att planera för cykelvägar till
verksamhetsområdena är en viktig aspekt och kompletteras i granskningshandlingen.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp

Det är mycket positivt att Markaryd deltar aktivt i arbetet med att ta fram en ny regional vattenförsörjningsplan.
Man skulle i avsnittet om teknisk försörjning i korta ordalag kunna förklara skillnaden på en regional och kommunal
vattenförsörjningsplan för att öka förståelsen för varför båda planerna behövs och är viktiga för att trygga den
framtida vattenförsörjningen.
Ställningstagandena om vatten och avlopp (på sidan 35-36 i del ett) är tydliga och bra. Det är enkelt att
förstå kommunens vilja och inriktning. Den inledande texten går dock att uppfatta som om det saknas
vattenskyddsområden för kommunens vattentäkter, vilket inte är fallet. Om kommunen menar att det behövs en
översyn av befintliga vattenskyddsområdet för att se om det behöver revideras, så anser Länsstyrelsen att det kan
vara lämpligt då flera av kommunens vattenskyddsområden har beslutsdatum före miljöbalkens införande. Det
framkommer dock inte av planhandlingarna att det finns ett sådant behov.
För att främja en långsiktig hushållning kan kommunen överväga om det finns fler värdefulla vattenresurser än de
som används idag, som bör pekas ut för framtida dricksvattenförsörjning. Även viktiga vattenresurser som saknar
vattenskyddsområde kan pekas ut.
Vattenverkens placering bör inte redovisas på karta eller beskrivas med antal brunnar och hur de är placerade
eftersom det kan utgöra en säkerhetsrisk för kommunens dricksvattenförsörjning.
Elförsörjning
Genom Markaryds kommun passerar en markförlagd likströmsförbindelse med en överföringsförmåga på 2 x 600
MW mellan stationerna Barkeryd och Hurva som tillhör transmissionsnätet för el, Sydvästlänken. Det är positivt
att Sydvästlänken finns omnämnd i planförslaget. Förbindelsen är sedan sommaren 2021 i drift och detta bör
uppdateras. Svenska kraftnät önskar att ledningen även synliggörs i kartunderlaget i aktuell plan då transmissionsnätet
är av betydelse för rikets elförsörjning och det är viktigt att det finns med i planeringsunderlaget.
Det är positivt att det anges i planförslaget att kommunen ska ta hänsyn till kraftledningar vid planering av
bebyggelse intill befintliga och planerade stamnätsledningar. Detta är särskilt viktigt att beakta med avseende på
vissa i planen utpekade områden där det finns pågående planer (exempelvis pågående detaljplanearbete avseende
Misterhult 3:17 m.fl. och planerade framtida verksamhetsområden) som ser ut att ligga i nära anslutning till Svenska
kraftnäts markkablar. I broschyren Vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i transmissionsnätet finns
information om krav och riktlinjer för byggnation i närheten av Svenska kraftnäts anläggning.
Om kommunen ska planera för vindkraft är det viktigt att hänsyn tas till rekommenderade skyddsavstånd. Då
behöver kommunen också planera för den mark som kan komma att behövas för nya kraftledningar vid upprättande
av vindkraftsutbyggnad.
Stycket Elektromagnetiska fält i del tre av planförslaget skulle behöva uppdateras då vissa av uppgifterna är gamla
(tex heter Socialstyrelsen numera Folkhälsomyn-digheten). Mer information om Svenska kraftnäts hållning till
magnetfält finns på webbplatsen; https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/hallbarhet/dialog-och-miljohansynpa-lokal-niva/magnetfalt/.
Svenska kraftnät meddelar att de inte har några invändningar mot översiktsplanen så länge deras rekommendationer
beaktas. Kommunen kan överväga om delar av den allmänna informationen som Svenska kraftnät tar upp, behöver
finnas med som riktlinjer i översiktsplanen eller om det räcker att frågorna beaktas i det fortlöpande arbetet.

Miljö- och byggenhetens svar TEKNISK FÖRSÖRJNING:
Vatten och avlopp
Granskningshandlingen kompletteras med förklaring om regional och kommunal
vattenförsörjningsplan. Texten förtydligas med att det finns vattenskyddsområde för vattentäkterna
i kommunen, liksom att brunnar och placering anges. Kartan revideras med att ta bort vattenverken.
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De eventuella ytterligare vattenresurser som kan finnas får och bör hanteras i kommande kommunal
vattenförsörjningsplan.
Elförsörjning
Granskningshandlingen kompletteras med att synliggöra Sydvästlänken i kartmaterialet.

NATURVÄRDEN
Området med nya bostäder väster om Skärsjön i Markaryds tätort, omfattas av länets naturvårdsprogram klass 3,
Lokasjöområdet, vilket behöver beaktas i fortsatt planering.

Miljö- och byggenhetens svar NATURVÄRDEN:
Granskningshandlingen kompletteras med att området väster om Skärsjön omfattas av länets
naturvårdsprogram och behöver beaktas.

KULTURVÄRDEN
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen i sina ställningstaganden har för avsikt att inkludera värdefulla
kulturmiljöer i framtida planering, både i tätorter och landsbygder, och att de ses som en tillgång. Någon
övergripande idé eller riktlinje för byggnaders gestaltning presenteras dock inte närmare. Det skulle till exempel
kunna handla om synliggörande, bevarande, utvecklande och tillvaratagande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer
i kommunen. En beskrivning av metod eller tillvägagångssätt för det fortsatta arbetet skulle också kunna tas upp i
planen.
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen uttrycker att ett kommunalt kulturmiljöprogram bör tas fram och håller
med om att Länsstyrelsens riksintresseutredning med fördel kan användas som underlag.
I avsnittet om LIS pekas bland annat stråket Hinneryd - Tannsjö/Hultasjö - Ulvsbäck - Tånnerydsdammen Örnafälla – Råstorp som ett kulturstråk att synliggöra och utveckla, vilket är intressant. Värdefulla kulturmiljöer
pekas ut som ett av de värden som behöver belysas och utredas inom stråket. Det nämns att kulturstråket finns med i
riksintresseutredningen. Det skulle vara bra att utveckla kommunens syn på kulturstråket; hur kommunen ser på dess
innehåll och utvecklingsinriktning.
Det nämns i del ett av planen under ”Regleringar: natur- och kulturmiljöer” – ”Andra skyddsformer” -”Skydd av
kulturvärden” att hänsyn ska tas till arkeologiska lämningar samt vilket underlag kan användas för detta. Det skulle
vara relevant att under den rubriken även nämna vilka bebyggda kulturmiljöer som det skall tas hänsyn till enligt
kulturmiljölagen och plan- och bygglagen, till exempel kyrkobyggnader.
Länsstyrelsen vill påminna om att parker och grönområden är en del av kulturarvet; såväl som fysiska uttryck för
mänskliga aktiviteter som innehållande biologiskt kulturarv. Med biologiskt kulturarv menas ekosystem, naturtyper
och arter som har uppstått, utvecklats eller gynnats genom människans nyttjande av landskapet och vars långsiktiga
fortlevnad och utveckling förutsätter eller påverkas positivt av brukande och skötsel. Mer information om biologiskt
kulturarv finns i Riksantikvarieämbetets Vårda väl-serie, vilken finns på deras hemsida, www.raa.se/vardaval.

Miljö- och byggenhetens svar KULTURVÄRDEN:
Ett kommunalt kulturmiljöprogram är angeläget att ta fram. I detta kommer många av
synpunkterna att besvaras och lyftas. Granskningshandlingen kompletteras med en viss fördjupning
av synpunkterna.
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MILJÖ, KLIMAT OCH ENERGI
Klimatrelaterade frågor

Kommunen beskriver generellt vilka klimatrelaterade risker som finns i kommunen, exempelvis översvämningsrisk
vid sjöar och vattendrag, belastning på VA-system, höga temperaturer med mera. Kommunen redovisar även
översvämningsrisk på karta. Skyfallsperspektivet saknas dock i översiktsplanen. Planen skulle kunna förbättras om
även lågpunkter och skyfallskartering redovisades eller togs hänsyn till i markanvändningsförslaget.
I del ett, Planeringsunderlag, har kommunen använt ”Kronobergs län och klimatförändringarna” från 2011.
Innehållet i underlaget är generellt bra, men terminologin kring klimatscenarier skiljer sig från SMHIs underlag idag.
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att utgå från SMHI:s länsanalys för Kronobergs län Framtidsklimat_i_
Kronobergs_Län_Klimatologi_nr_27 (smhi.se) och utgår från RCP-scenarierna. Det kan även vara bra med ett
resonemang kring osäkerheter kopplat till framtidens klimat, motivering av val av scenario och en beskrivning
av klimatet utifrån olika tidshorisonter. Detta kan underlätta framtagandet av den klimatanpassningsplan som
kommunen beskriver ska tas fram.
Att fördjupa klimatrelaterade risker i en klimatanpassningsplan är positivt. Det finns även andra ställningstaganden
i översiktsplanen som inte i första hand syftar till att hantera klimatrelaterade risker men som även ur ett
klimatanpassningsperspektiv är positiva, exempelvis ställningstaganden kring blå- och grönstruktur.
Vindkraft

Länsstyrelsen konstaterar att ställningstagandet angående vindkraft i opåverkade områden innebär att det i princip
inte skulle finnas några lämpliga områden för vindkraft i kommunen. Avvägningen av dessa intressen skulle kunna
göras närmare vid revideringen av vindkraftspolicyn. Det bör i så fall lämnas utrymme för det i översiktsplanens
ställningstaganden.

Miljö- och byggenhetens svar MILJÖ, KLIMAT OCH ENERGI:
Klimatrelaterade frågor
Granskningshandlingen kompletteras med skyfallsperspektivet.
Vindkraft
Vindkraft bör lämplighetsprövas i detaljplan enligt Markaryds kommun. Markaryd vill värna de
tysta och opåverkade områdena då de i ett nationellt och internationellt perspektiv börjar bli alltmer
ovanliga. Med bakgrund av att kommunen är självförsörjande på el och att det inom vattenkraften
kan vidareutvecklas och effektiviseras ser Markaryds kommun att det finns skäl att vara restriktiv
med vindkraftetableringar.

MILJÖBEDÖMNINGEN
Miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller huvudsakligen innehållskraven i miljöbalken. Förslag till åtgärder med syfte
att minska negativa effekter eller förstärka en önskvärd utveckling tas upp på ett bra sätt.
Miljökonsekvensbeskrivningen bör kompletteras med en beskrivning av planerad uppföljning av planens
konsekvenser. Redogörelsen av vad som riskerar att leda till betydande miljöpåverkan och vilka åtgärder som bör
vidtas, bör kunna användas som utgångspunkt för uppföljningen.
Det saknas en tydlig beskrivning av riskerna för översvämning, ras skred och erosion i LIS-områdena, samt hur de
kan hanteras.
Vissa åtgärder för att minska negativa konsekvenser som tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen bör kunna
inarbetas i planförslaget. Ett exempel är att inventera och prioritera enskilda avlopp. Detta kan med fördel även
kopplas till miljökvalitetsnormer för vatten.
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Fler åtgärder för att minska negativa konsekvenser för kulturmiljön eller för att bidra till positiva effekter skulle
kunna lyftas.
Konflikten mellan föreslaget bostadsområde i nordöstra Markaryd och markföroreningar samt störande
verksamheter bör belysas.
Det saknas information om hur kommunen ställer sig till täktverksamhet i förhållande till dricksvattenförsörjning
och miljökvalitetsnormerna för vatten.

Miljö- och byggenhetens svar MILJÖBEDÖMNINGEN:
Granskningshandlingen kompletteras med en beskrivning av uppföljning av planens konsekvenser.
Avseende översvämning, ras, skred och erosion i LIS-områdena kommer planförslaget att
förtydligas med dessa aspekter och därmed också i MKB:n.
Som tidigare nämnts, kommer åtgärder för att minska negativa konsekvenser av planförslaget
arbetas in i planförslaget – exempelvis inventera och prioritera enskilda avlopp, samt att kopplas till
miljökvalitetsnormer för vatten. Likaså att lyfta fler åtgärder för att minska negativa konsekvenser
för kulturmiljön.
Föreslaget bostadsområde i nordöstra Markaryd ska som tidigare nämnts, tydliggöras både avseende
förorenad mark och störande verksamhet.
Täktverksamhet i förhållande till dricksvattenförsörjning och miljökvalitetsnormer för vatten
förtydligas i text.

ÖVRIGA SYNPUNKTER
I texten hänvisas till Folkhälsoinstitutet. Myndigheten heter numera Folkhälsomyndigheten.

Miljö- och byggenhetens svar ÖVRIGA SYNPUNKTER:
Texten uppdateras avseende namnet på myndigheten Folkhälsomyndigheten.

S2: E.ON Energidistribution AB
Inkommit yttrande den 9 september 2021.
E.ON Energidistribution AB (”E.ON”) avger yttrande avseende Markaryds kommuns förslag till översiktsplan.
E.ON vill såsom ägare av regionnäts- och lokalnätsinfrastruktur för elförsörjning inom kommunen avge följande
synpunkter.

Befintlig elförsörjning
Elförsörjningen är en grundläggande förutsättning för utvecklingen av kommunens näringsverksamhet och
bostadsbyggande. Inte minst är utbyggnad och ombyggnad av elnätet viktig för att garantera fullgod leveranssäkerhet
och en bidragande faktor i omställningen till det förnybara samhället.
E.ON har nätkoncession för område gällande ledningar inom Markaryds kommun. Genom detta är bolaget, enligt
ellagen, ensamt skyldigt att ansluta nya elanläggningar.
De regionnätsledningar på spänningsnivåerna 130kV och 50kV som försörjer och genomkorsar kommunen framgår
(som grå linjer) av grundkartan i översiktsplanen. I regionnätet finns de fördelningsstationer, Traryd, Timsfors,
Markaryd Norra och Södra, som transformerar spänningen till 20kV och utgör viktiga noder för elförsörjningen
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ut på lokalnätet. Matning till abonnenterna i det lokala distributionsnätet som ingår i E.ON:s områdeskoncession
sker via mellanspänningsledningar med systemspänning 10- och 20kV för överföring av el till nätstationer. Detta är
till viss del ledningar i luften men under senare tid har största delen av nätet bytts ut till kablar i marken. Det är ett
arbete som fortgår kontinuerligt i syfte att vädersäkra elleveransen. I nätstationerna transformeras spänningen ner till
400V. Från nätstationerna förgrenar sig ett lågspänningsnät via kabelskåp och servisledningar ut till E.ON:s kunder.

Elnät i fysisk planering
E.ON:s utgångspunkt i den fysiska planeringen är att sträva efter att behålla befintlig infrastruktur i nuvarande
utförande och i ianspråktaget läge.
Det är särskilt viktigt att betona och bibehålla utrymme i den fysiska planeringen för de inmatande
regionnätsledningar och anläggningar som står för försörjningen av hela tätorten. Dessa är del i det regionala
ledningsnätet för elförsörjning, både inom kommunen och i ett interregionalt nät vidare till angränsande kommuner
och regioner. Dess placering och utförande har noga utretts och sanktionerats genom koncessionsbeslut av
Energimarknadsinspektionen (Ei) och markupplåtelser genom ledningsrätt.
Då regionnätledningarna samt fördelningsstationen har stor betydelse för regionen yrkar E.ON på att dessa ska
redovisas i planen så att de ges erforderligt utrymme med tanke säkerhet och framtida behov. Vilket även beskrivs (s.
37) i översiktsplanens ställningstagande kring energi där man skriver att man ska ”Ta hänsyn till kraftledningar vid
planering av bebyggelse intill befintliga och planerade stamnätsledningar”. Ett påpekande är att det här även bör stå
”regionnätsledningar” då dessa har en direkt betydelse för kommunens och regionens energiförsörjning.
Genom att i översiktsplanen tydligt redovisa de stråk i vilka regionnätsledningarna finns bör det kunna säkerställas att
det inte tillkommer byggnation eller annan verksamhet i dess närhet som inte är förenlig med de säkerhetsföreskrifter
som omfattar anläggningarna. Det gäller både riskavstånd för fysisk påverkan på ledningarna och restriktioner för
vilka verksamheter som kan bedrivas nära ledningarna. Vidare bör även hälsofrågor kopplat till elektromagnetiska fält
beaktas. I planen uttrycks detta på sidan 3. ”Magnetfält Master och kraftledningar ger upphov till magnetfält. Inga
problem är kända men någon inventering har inte gjorts. Försiktighetsprincipen bör dock tillämpas.” Till exempel
kan en sådan redovisning göra att skolor och daghem inte planeras i ledningarnas närhet.

Synpunkter på förslag om ny bebyggelse
Planen anger ett par utbyggnadsområden som hamnar i regionnätsledningarnas absoluta närhet som E.ON vill
uppmärksamma:
Det gäller verksamhetsområdena i den västra delen av Markaryd vid Skärsjön, där planen möjliggör för
bostadsbyggande. Det är viktigt att tillräckligt avstånd till regionnätsledningarna kan iakttas vid fortsatt
detaljplanering.
Vidare kommer två av de verksamhetsområden som föreslås i Strömsnäsbruk i direkt konflikt med ledningarna. Det
är områdena nordväst om tätorten på ömse sidor av E4an som genomkorsas av 50kV-ledningarna och där en fortsatt
utbyggnad kan komma att starkt begränsas av luftledningarna.
E.ON vill att en noggrann utredning görs innan fortsatt detaljplanering kan ske i dessa områden. Som utgångspunkt
bör ett avstånd på minst 100 meter från ledningarna iakttas för uppförande av lokaler där människor vistas under
längre tid med hänsyn till de försiktighetsprinciper som tillämpas kring ledningarna med tanke på magnetfält. Med
det i åtanke ter sig dessa områden som olämpliga för exploatering.
De områden där man tar ny mark i anspråk för verksamheter kan beroende på vilka etableringar som sker där även
komma att kräva en utökning av kapaciteten i elnätet och ställa ökade krav på en robust energiförsörjning. Det är
därför viktigt att se energiförsörjningsfrågan ur ett helhetsperspektiv och att kommunen tillsammans med E.ON på
ett tidigt stadie uppskattar det framtida energibehovet kopplat till den tidshorisont man ser för utbyggnadstakten.
Till det bör fogas de trender som påverkar behovet av el såsom ökningen av eldrivna transporter och uppbyggandet
av nya laddningsmöjligheter. Allt detta sammantaget påverkar den kapacitet som behövs i E.ON:s anläggningar i
lokalnätet och kanske även i det överliggande regionnätet. Om en beställning av ökad effekt blir nödvändig bör den
göras i mycket god tid då de ombyggnader av regionnätet som kan bli följden tar mycket lång tid. Det är särskilt
tillståndsprocesserna för koncessionsärenden som är mycket tidskrävande.
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Fortsatt planarbete
För en fortsatt planering av utbyggnad och exploatering av nämnda verksamhetsområden önskar E.ON att få vara
delaktiga i vid fortsatt planering. Bolaget är angeläget om ett gott samarbete med kommunen vid dessa och andra
infrastrukturella projekt. Det är önskvärt att kommunen tidigt i planprocesserna och i nära samråd med elnätsägare
arbetar för att hitta bästa möjliga framdragning av nytt elnät med minsta möjliga intrång. Vid nya anslutningar till
elnätet är det önskvärt att E.ON kontaktas i god tid. Detta i synnerhet när det gäller vindkraftsanslutningar då
det ställer stora krav på var i elnätet man kan ansluta den levererade effekten. Planärenden som berör E.ON tar vi
tacksamt emot via pbl@eon.se .

Ledningsvisning
För kommunens fortsatta handläggning av detta planärende och för framtagande av ett bra planeringsunderlag vill vi
hänvisa till www.ledningskollen.se, för utbyte av relevanta kartunderlag för de av E.ON:s anläggningar och ledningar
som nämns ovan där det finns möjlighet att få dessa digitalt och i diverse filformat.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för E.ON:s synpunkter.
Ställningstagandet kring Energi kompletteras med att det gäller även regionnätsledningar.
Granskningshandlingen kompletteras även med en karta över var kraftledningarna finns samt texter
om elektromagnetiska fält och att förskolor och skolor ska undvikas i ledningarnas närhet.
För föreslaget bostadsområde vid Skärsjön ska avståndet till regionnätsledningen säkerställas och
vid behov åtgärdas. De föreslagna verksamhetsområdena vid Strömsnäsbruk kommer att tas bort
till granskningshandlingen.

S3: Havs- och vattenmyndigheten
Inkommit yttrande den 14 september 2021.
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tackar för möjligheten att lämna synpunkter. Länsstyrelsen har särskilt
efterfrågat en bedömning angående riksintresseintresse för vattenförsörjning.
HaV bedömer att riksintresse för vattenförsörjning är tillgodosett i planeringen i och med de ställningstaganden som
kommunen gör.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för Havs- och vattenmyndighetens synpunkter.

S4: Luftfartsverket
Inkommit yttrande den 22 augusti 2021.
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot översiktsplanen.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och övervakning (Communication, Naviga-
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tion, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt om
CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som
sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna
bli påverkade av en etablering. På grund av nytillkomna satellitbaserade inflygningsprocedurer på Sveriges flygplatser
har LFV utökat influensområdet för hinderytor till 90 km från flygplats för att även täcka in de hinderytor som är
förknippade med dessa procedurer.
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum och all tänkbar radioutrustning
för luftfarten. För mer information, se www.lfv.se/flyghinderanalys.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för Luftfartsverkets synpunkter.

S5: MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
Inkommit yttrande den 21 juni 2021.
MSB avstår från att yttra sig i rubricerat ärende.
Länsstyrelsen har ansvar för att företräda och samordna statens intressen i planprocesser samt tillhandahålla
planeringsunderlag. Länsstyrelsen utövar tillsyn och ska särskilt bevaka frågor rörande riksintressen, hälsa och
säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion.
Länsstyrelsen är dessutom geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap
och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och ska enligt förordning (2017:868) med
länsstyrelseinstruktion bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen.
MSB stödjer länsstyrelsen i den mån de särskilt så önskar. Information om MSB:s planeringsunderlag och metodstöd
finns på www.msb.se.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för synpunkterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

S6: Post- och telestyrelsen (PTS)
Inkommit yttrande den 31 augusti 2021.
PTS har av Länsstyrelsen i Kronobergs län ombetts att inkomma med synpunkter på översiktsplan avseende
Markaryds kommun.
PTS är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar – sektorsansvar – inom områdena post och elektronisk
kommunikation. Inom ramen för detta arbete skall PTS bland annat:
•

24

främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer enligt de mål som anges i lagen
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(2003:389) om elektronisk kommunikation
•

verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för störningar, inbegripet att upphandla
förstärkningsåtgärder, samt verka för ökad krishanteringsförmåga

•

verka för att tillgodose totalförsvarets behov av post- och elektronisk kommunikation under höjd beredskap,
och stärka samhällets beredskap mot allvarliga störningar i näten för elektronisk kommunikation i fred

Regeringen presenterade i oktober 2011 sin digitala agenda för Sverige. Det övergripande målet i agendan är att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. År 2016 presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025” där det kortsiktiga målet är att 95 procent av alla hushåll och företag
bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. På längre sikt är målen att 98 procent av alla hushåll och företag i hela
Sverige bör ha tillgång till minst 1 Gbit/s senast år 2025 samt att det bör finnas tillgång till stabila mobila tjänster av
god kvalitet där människor normalt befinner sig senast år 2023.
En robust och välutbyggd it-infrastruktur är viktig för att trygga välfärden. It är en central infrastruktur som ligger
till grund för många andra områden. En väl fungerande och utbyggd it-infrastruktur ger goda förutsättningar för
bland annat näringslivsutveckling, sysselsättning, forskning och innovationer, vård och omsorg, miljö och klimat,
utbildning och kompetensförsörjning samt social delaktighet. Av denna anledning anser vi även att it-infrastrukturen
måste in i samhällsplaneringsprocessen på regionnivå samt i alla kommuner. Om inte it-infrastruktur beaktas i
samhällsplaneringen finns risken att de tjänster som är beroende av infrastrukturen inte når ut till användarna.
Lagändringen i Plan- och bygglagen (PBL) från maj 2011, stärker även detta.
PTS har inte tillgång till detaljinformation om hur operatörer och andra ledningsägare utformar sina nät utan
hänvisar till de operatörer och ledningsägare som blir berörda inom aktuellt område för ytterligare information.
I detta fall kan det vara lämpligt att kontakta nationella bredbandsaktörer samt aktuella regionala och lokala
bredbandsaktörer. Kommunen bör ha en förteckning över vilka befintliga ledningsägare som blir berörda eller
liknande funktion. Exempelvis bredbandskoordinatorer bör ha information om potentiella ledningsägare gällande
elektroniska kommunikationer.
Sedan december 2010 finns ett system för begäran om ledningsanvisning, ”ledningskollen.se”. För att identifiera vilka
som är berörda ledningsägare kan en förfrågan skickas via https://www.ledningskollen.se/
PTS har i tidigare skrivelse (med hemlig bilaga 2012-01-23 dnr: 03-16005) till respektive länsstyrelse lämnat uppgifter
om teleanläggningar som är att anse som riksintressen i enlighet 3 kap 8 § miljöbalken och 2 § p. 9 förordningen
(1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Om planen innebär uppförande av vindkraftverk, kan dessa i vissa fall påverka mottagningen av radiosignaler på ett
negativt sätt, speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser. PTS rekommenderar därför att ett samrådsförfarande
genomförs mellan vindkraftsbolag och de radiolänkoperatörer som blir berörda av vindkrafts-etableringen för
respektive område för att minimera störningsriskerna. Inför ett sådant samråd kan PTS bidra med information om
vilka de berörda radiolänkoperatörerna är.
PTS har inga ytterligare synpunkter.

Miljö- och byggenhetens svar:
Inom Markaryds kommun är det cirka 200 hushåll som saknar bredbandsnät med hög
överföringshastighet. Markaryds kommun arbetar aktivt för att hitta en lösning för dessa hushåll
och det är en högt prioriterad fråga.
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S7: Region Halland
Inkommit yttrande den 31 augusti 2021.
Region Halland är en region där det regionala tillväxtarbetet ska leda till en hållbar regional utveckling och hög
attraktivitet. Kommunala översiktsplaner för de kommuner som omger Halland är viktiga delar då de tydliggör den
planerade utvecklingen i Hallands närhet. Den kommunala och regionala strategiska planeringen får ofta betydelse
för Halland.
Förslaget till ny översiktsplan för Markaryds kommun innehåller tydliga utgångspunkter och visioner som sedan
formar översiktsplanens ställningstaganden. Genom översiktsplanens strukturbild beskrivs hur kommunens
planerade utveckling binder samman kommunen med omlandet.
Utifrån ett regionalt perspektiv så är en viktig aspekt i översiktsplaneringen att knyta ihop kommunen med
omkringliggande regioner och kommuner. Detta görs bland annat genom god infrastruktur som skapar möjligheter
till både förstorade arbetsmarknader och bättre förutsättningar för näringslivet.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för Region Hallands synpunkter.

S8: Region Kronoberg
Inkommit yttrande den 25 augusti 2021.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Markaryds kommun beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss.
Syftet med ”Översiktsplan Markaryds kommun år 2030 med utblick mot 2050” är att skapa förutsättningar för en
långsiktigt hållbar kommun utifrån en helhetssyn på ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Förslaget utgår
från de grundläggande byggstenarna bebyggelse, natur, kultur och fritidsliv samt kommunikationer, vilka belyser de
centrala prioriteringarna i översiktsplanen.
Översiktsplanen för Markaryds kommun är resonerande och informativ och utgår ifrån ett antal strategiområden
med tillhörande ställningstaganden. Däremot hade det varit önskvärt om kommunen kunde förtydliga
genomförandeprocessen. Vidare har planen potential att öka kopplingen till det regionala perspektivet, exempelvis
beträffande målsättning för kollektivtrafiken. Planen visar goda intentioner gällande arbete och näringsliv. Region
Kronoberg vill dock påpeka att även samverkan genom det redan etablerade samarbetet Business Region Kronoberg
är av stor vikt inom området. Att Markaryds kommun prioriterar tillgången till snabbt bredband för de områden där
det idag saknas är också angeläget. Slutligen anser Region Kronoberg att det saknas ett större resonemang kring hur
jämställdhet och barnkonventionen kan införlivas i samhällsplaneringen.

Synpunkter
Syftet med ”Översiktsplan Markaryds kommun år 2030 med utblick mot 2050” är att skapa förutsättningar för en
långsiktigt hållbar kommun utifrån en helhetssyn på ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Förslaget utgår
från de grundläggande byggstenarna bebyggelse, natur, kultur och fritidsliv samt kommunikationer, vilka belyser de
centrala prioriteringarna i översiktsplanen.
Översiktsplanen för Markaryds kommun är resonerande och informativ och utgår ifrån ett antal strategiområden
med tillhörande ställningstaganden. Region Kronoberg är positiv till att planen fångar upp Markaryds kommuns
utmaningar och möjligheter utifrån sitt geografiska läge (närhet till Skåne och Halland) och karaktär som
landsbygdskommun. En styrka hade emellertid varit om kommunen kunde förtydliga genomförandeprocessen och
visa hur de ämnar gå från mål till handling.
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Överlag har planen potential att öka kopplingen till det regionala perspektivet. Exempelvis skulle det kunna redovisas
hur översiktsplanen bidrar till att uppnå de regionala målen för kollektivtrafik i trafikförsörjningsprogrammet. Detta
för att kunna koppla dokumenten närmare varandra och öka växelverkan då gemensamma viljeinriktningar ökar
handlingskraften och underlättar ett genomförande. Däremot är det bra att planen lyfter fram gång- och cykelvägar
som viktiga åtgärder för att ställa om till ett mer hållbart resande i Markaryds kommun.
Region Kronoberg anser det bra att kommunen inte sätter upp specifika mål gällande befolkningstillväxten utan
baserar planen på den genomförda befolkningsprognosen som är genomförd. Att Markaryds kommun värnar om ett
varierat bostadsutbud gör att det finns möjligheter till goda boende- och livsmiljöer i hela Kronberg.
Beträffande ställningstaganden kring arbete och näringsliv beskriver planen goda ansatser genom bland annat
samverkan mellan näringsliv, universitet/högskola samt andra kommuner för bättre kollektivtrafik i syfte att stimulera
arbete. Detta är bra ställningstaganden, dock vill Region Kronoberg påpeka att även samverkan genom det redan
etablerade samarbetet Business Region Kronoberg är av stor vikt då detta nätverk redan idag aktivt arbetar med dessa
frågor.
Region Kronoberg vill också belysa vikten av tillgång till bredband. I planen nämns att ett område i norra Markaryds
kommun i dagsläget saknar tillgång till bredbandsnät med hög överföringshastighet. Region Kronoberg menar att
det är viktigt att prioritera detta område. Området har även uppmärksammats av Region Kronoberg i samband med
Post- och telestyrelsens utlysning av bredbandsstöd för 2021. Att området är uppmärksammat och prioriterat innebär
att regionen har pekat ut ett flertal byggnader i norra delen av kommunen som aktörer kan söka stöd för.
Slutligen saknas det också ett större resonemang kring jämställdhet och barnkonventionen, och hur man säkerställer
att dessa perspektiv införlivas i samhällsplaneringen.

Miljö- och byggenhetens svar:
En översiktsplan ska redovisa kommunens viljeinriktning för mark- och vattenanvändningen på lång
sikt. Ett genomförande av översiktsplanen kan vara dels att ta fram föreslagna utredningar, dels att
detaljplanera, ge bygglov och andra tillstånd som ligger i linje med den viljeinriktning som föreslås.
Detta föreslås i översiktsplanens samrådshandlingar.
Ett av motiven till inriktningen i Markaryds översiktsplan är att möjliggöra för ett uppnående
av de regionala målen för kollektivtrafiken. Exempelvis bidrar ställningstagandet att prioritera
förtätning i kollektivtrafiknära läge att invånarna får närmare till kollektivtrafik och därmed ökade
möjligheter att välja kollektivtrafiken. Liksom ställningstagandet att säkerställa god framkomlighet
för linjebusstrafik och att verka för högre turtäthet i kollektivtrafiken. Det sistnämnda är oerhört
viktigt för att möjliggöra överflyttning från bil till kollektivtrafik. För att sedan få detta genomfört
krävs samarbete och samverkan mellan kommunen, Region Kronoberg och de två andra regionerna
Region Halland och Region Skåne eftersom kollektivtrafiken är länsöverskridande. Markaryds
kommun är beroende av att tre regioner och kommuner samverkar för ett genomförande.
Markaryds kommun ska förtydliga sambandet mellan samverkan mellan de tre regionerna för att
genomförandet av en förbättrad kollektivtrafik ska komma till stånd. Genom denna viljeinriktning
som översiktsplanen är, blir det en plattform för fortsatta diskussioner och avvägningar som ska
göras tillsammans kring kollektivtrafiken.
Samarbetet Business Region Kronoberg ska redovisas i översiktsplanen.
Området för bredbandsutbyggnad i Markaryds kommun är en prioriterad fråga och det pågår ett
aktivt arbete för att möjliggöra bredbandsnät med hög överföringshastighet.
Jämställdhet och barnkonventionen är viktiga frågor för Markaryds kommun. Perspektiven har varit
med under arbetet, men behöver synliggöras tydligare i granskningshandlingen.
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S9: Region Skåne
Inkommit yttrande den 8 september 2021.

Regionalt perspektiv
Region Skåne välkomnar och ser mycket positivt på att få ta del av samrådshandlingen för Översiktsplan för Markaryds
kommun år 2030 med utblick mot år 2050. Som angränsande län finns det många frågor som berör Skåne och som
kan gynnas av samarbete över regiongränsen. Eftersom Markaryd är beläget utanför Region Skåne begränsas
synpunkterna till mellanregionala och mellankommunala frågor.
Region Skåne ser gärna att planförslaget på ett tydligare sätt beskriver hur samverkan med kommuner i Skåne ska ske
i frågor som är relevanta för den fysiska planeringen samt hur framtagande av gemensamma underlag, analyser och
även gemensamma plandokument kan ske tillsammans gemensamt. Som underlag och utgångspunkt för arbetet med
planförslagets mellankommunala aspekter rekommenderas de mål, ställningstaganden och kartor som tagits fram
inom ramen för Skånes Regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030 och samrådsversionen av Regionplan
för Skåne 2022–2040, som tagits fram av Region Skåne i samverkan med länets aktörer och aktörer i angränsande
län.

Kollektivtrafik
Region Skåne välkomnar kommunens tydliga ambition kring förtätning och utveckling av kollektivtrafiknära lägen
och ser det som mycket positivt då det stärker möjligheten till hållbara resor mellan regionerna. Detta stämmer
väl överens med samrådsförslaget till Regionplan för Skåne 2022 – 2040 och Trafikförsörjningsprogram för Region Skåne
2020–2030 som lyfter vikten att prioritera bebyggelse i kollektivtrafiknära läge samt att kollektivtrafiken ska ha
en strukturbildande roll vid tätortsutbyggnad för att få en effektiv kollektivtrafikförsörjning. Region Skåne är
därför mycket positiva till kommunens önskan om samarbete över länsgräns för att tillsammans kunna utveckla
kollektivtrafiken i gemensamma stråk. Inom Region Skåne finns det dock i dagsläget inga planer på att skapa en
genomgående busslinje mellan Helsingborg och Markaryd.
Kommunens ambition kring att verka för persontrafik på Markarydsbanan till Halmstad går väl i linje med Region
Skånes inriktning i stråket. Här vill dock Region Skåne framhålla vikten av att hålla fast vid målen om timmestrafik
och att det är viktigt för trafikekonomin att kunna hålla en sådan turtäthet redan från trafikstart.

Transportinfrastruktur
Markaryds kommun angränsar till tre regioner och har utifrån ett transportinfrastrukturperspektiv flera
gränsöverskridande funktionella kopplingar. Region Skåne ser positivt på kommunens ställningstaganden
för utvecklingen av transportinfrastrukturen som ligger väl i linje med hur Region Skåne arbetar med
färdmedelsfördelningen i Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050.
I planförslagets ställningstagande för järnväg står det att kommunen ska verka för persontrafik på Markarydsbanan
till Halmstad samt verka för kapacitetsökning på hela Markarydsbanan Hässleholm–Halmstad, vilket Region Skåne
ser som positivt. I regionsamverkan Sydsveriges antagna Handlingsplan för kollektivtrafik lyfts potentialen för en
genomgående tågtrafik mellan Markaryd och Hässleholm samt en förbindelse som länkar samman nordöstra Skåne
via Hässleholm och Markaryd till Västkustbanan. För detta krävs nya mötesstationer längs med sträckan och andra
åtgärder för att korta restiden.
Planförslaget tar upp utbyggnaden av nya stambanor mellan Stockholm-Malmö och att kommunen eventuellt
kommer beröras av utbyggnaden. När det gäller att värna Markaryds tillgänglighet till stationsläget i Hässleholm vill
Region Skåne uppmärksamma att denna fråga avgörs redan i pågående lokaliseringsutredning Hässleholm-Lund.

Omvärldsperspektiv
Region Skåne ser det som positivt att planförslaget lyfter utländska fritidshusägare som ett viktigt inslag i kommunen
och att dialog förts med denna grupp under framtagande av planförslaget. Vidare ser Region Skåne gärna att
planförslaget kunde framhäva Markaryd i sitt regionala sammanhang med kopplingen till Kastrup och Malmö/
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Lund/Köpenhamn med de möjligheter som det kan ge kommunen i form av bland annat utbildning, kultur och
näringslivsutveckling.
I handläggningen av detta ärende har avdelningen för regional utveckling genom enheterna för regional planering,
EU och internationella relationer, miljö, transporter och infrastruktur samt Skånetrafiken deltagit.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun är positiv till samverkan med grannkommuner och grannlän och välkomnar
samverkan och initiativ till vidare samtal av mellankommunala och mellanregionala frågor.
Markaryds kommun ser betydelsen av sin roll och sitt ansvar i att förtäta i kollektivtrafiknära
lägen för att förstärka kollektivtrafikens andelar. Samtidigt och parallellt med detta arbete behöver
kollektivtrafikoperatörerna se sin roll och sitt ansvar för att förbättra kollektivtrafiken. För att nå
dit krävs utöver ovan nämnda aspekter även samverkan och samarbeten mellan tre regioner och
flera kommuner för att nå både kommunala, regionala och nationella mål om hållbart resande och
miljömål.
Markaryds kommun ska förstärka texten om kommunernas regionala sammanhang med koppling
till Kastrup, Malmö, Lund, Köpenhamn och vad det kan ge kommunen i form av utbildning, kultur,
näringslivsutveckling med mera.

S10: Svenska kraftnät
Inkommit yttrande den 9 september 2021.
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har föl-jande synpunkter:

Ärendespecifik information
Genom Markaryds kommun passerar en markförlagd likströmsförbindelse med en överföringsförmåga på 2 x 600
MW mellan stationerna Barkeryd och Hurva som tillhör transmissionsnätet för el, Sydvästlänken. Det är positivt att
Sydvästlänken finns omnämnd i planförslaget, förbindelsen är sedan sommaren 2021 i drift och detta bör uppdateras.
Svenska kraftnät önskar att ledningen även synliggörs i kartunderlaget i aktuell plan då transmissionsnätet är av
betydelse för rikets elförsörjning och det är viktigt att det finns med i planeringsunderlaget. Transmissionsnätet för el
går att hämta via Geodataportalen, se mer information nedan.
Det är positivt att det anges i planförslaget att kommunen i planeringen av bebyggelse ska ta hänsyn till
kraftledningar vid planering av bebyggelse intill befintliga och planerade stamnätsledningar. Detta är särskilt viktigt
att beakta med avseende på vissa i planen utpekade områden där det finns pågående planer (exempelvis pågående
detaljplanearbete avseende Misterhult 3:17 m.fl. och planerade framtida verksamhetsområden) som ser ut att
ligga i nära anslutning till Svenska kraftnäts markkablar. I broschyren Vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i
transmissionsnätet (se referens nedan) finns information om krav och riktlinjer för byggnation i närheten av Svenska
kraftnäts anläggning.
I planförslaget anges att kommunen ska påbörja ett arbeta med att revidera sin vindkraftspolicy. Vid planering för
vindkraft är det viktigt att hänsyn tas till nedan angivna rekommenderade skyddsavstånd. Svenska kraftnät vill även
framhålla vikten av att kommunen planerar för den mark som kan komma att behövas för nya kraftledningar vid
upprättande av vindkraftsutbyggnad.
Stycket Elektromagnetiska fält i del tre av planförslaget skulle behöva uppdateras då vissa av uppgifterna är gamla
(tex heter Socialstyrelsen numera Folkhälsomyndigheten). Mer information om Svenska kraftnäts hållning till
magnetfält finns på vår webbplats; https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/hallbarhet/dialog-och-miljohansynpa-lokal-niva/magnetfalt/.
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Så länge våra rekommendationer beaktas har Svenska kraftnät inga invändningar mot aktuell översiktsplan.
Svenska kraftnäts anläggningsobjekt finns att hämta via Geodataportalen, www.geodata.se, som WMS eller som en
shape-fil. Informationen innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och
stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och
spänningsnivå för våra ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation
används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska kraftnät”.
Ytterligare information rörande samhällsplanering i närheten av våra anläggningar återfinns i skrifterna Elnät i
fysisk planering, Kommunal samhällsplanering vid stamnätsanläggningar och Vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i
transmissionsnätet. För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för transmissionsnätet för
el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2020-2029. Dessa dokument finns publicerade på vår webbplats, www.svk.se.

Miljö- och byggenhetens svar:
Granskningshandlingen kompletteras med informationen kring Sydvästlänken. Elektromagnetiska
fält kommer att uppdateras både i MKB och i översiktsplanen.

S11: Sveriges geotekniska institut (SGI)
Inkommit yttrande den 14 september 2021.
Baserat på SGU:s jordartskarta utgörs jordlagren inom kommunen i huvudsak av morän och isälvssediment med
inslag av torvområden/områden med organiskt material.
I översiktsplanen har de geotekniska förutsättningarna i kommunen inte nämnvärt tagits upp och de geologiska
förhållandena har inte redovisats. Inte heller har, mer än mycket begränsat, risker för ras, skred och erosion
värderats och redovisats. Vi anser att det skulle vara värdefullt med en mer omfattande och tydlig redovisning. SGI
rekommenderar att en samlad kartredovisning av alla eventuella riskområden i kombination med en tydlig strategi
över hur geotekniska säkerhetsfrågor ska klarläggas i samband med detaljplanering och bygglovgivning tillfogas
planen.
SGI vill trycka på att det i samband med detaljplanering alltid ska utföras bedömning av ras, skred och erosion i
enlighet med PBL. Vi vill också framhålla vikten av att vid prövning av markens lämplighet för avsett planändamål
måste livslängden hos bebyggelse, anläggningar etc. vara utgångspunkten och därför behöver förväntade effekter
av ett förändrat klimat beaktas. Klimatscenarierna indikerar att för de kommande 100 åren kan ökad nederbörd
förväntas leda till ökade flöden och förhöjda nivåer i mark och vattendrag. Detta kan öka riskerna för ras, skred,
erosion och översvämningar, vilket bör värderas vid bedömning av framtida markanvändning (för såväl befintlig som
tillkommande bebyggelse).
Översvämningsförebyggande åtgärder, t.ex. uppfyllnader och vallar, kan medföra geotekniska konsekvenser vilket
också måste beaktas.

Miljö- och byggenhetens svar:
Granskningshandlingarna kompletteras med ytterligare information om de geotekniska och
geologiska förhållandena. Kartredovisningen kan med fördel slås samman, som i samrådshandlingen
är uppdelat på flera kartor. I samrådshandlingen föreslås att en klimatanpassningsplan bör tas fram
och yttranden i samrådet har visat att detta är en prioriterad plan att ta fram. Den fakta som finns
med i yttrandet förs in i granskningshandlingen. Del 3 kompletteras med hur risk för ras, skred
och erosion ska beaktas i vidare planläggning och bygglovsgivning. Även ett resonemang kring hur
geotekniska konsekvenser av översvämningsförebyggande åtgärder ska beaktas läggs till.
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S12: Sydvatten
Inkommit yttrande den 30 augusti 2021.
Sydvatten har inget att erinra gällande förslaget till ny översiktsplan för Markaryds kommun.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för Sydvattens synpunkter.

S13: Trafikverket
Inkommit yttrande den 16 augusti 2021.

Allmänt
Planförslaget och planhandlingen ger ett väl genomarbetat intryck och indelningen i olika delar gör det lättare
att ta till sig förslaget även när det är ett så omfattande dokument. Kartmaterialet är överskådligt och förefaller
lättillgängligt och detaljeringsgraden förefaller i huvudsak vara väl avvägd för den översiktliga planeringsnivån.
Förlaget skulle dock troligen vinna på att på ett tydligare sätt lyfta fram och markera kommunens ställningstagande
och viljeinriktning. I den nu gällande planen framgår kommunens ställningstagande väldigt tydligt, vilket Trafikverket
upplever som det underlättar i tillämpningsarbetet av andra processer, tillståndsprövningar mm, där översiktsplanen
utgör en viktig grund och utgångspunkt för avvägningar.
Trafikverket väljer att kommentera planförslaget i punktform kopplade till de texter, kartor mm som redovisas i
remisshandlingarna. I vissa fall med sidhänvisning.

Del 1 planförslag
•

Ett intressant redovisningssätt av infrastruktur i markanvändningskartan där ytorna för byggnadsfri zon
inkluderats i infrastrukturområdet.

•

Vid utveckling av ett framtida nytt verksamhetsområde sydöst om tpl Markaryd norra bör en intern
gatuförbindelse ordnas mellan det nya verksamhetsområdet och vidare söderut till Ulvarydsvägen. Detta för
att uppnå goda förutsättningar för intern kommunikation inom orten och minimera risken att lokal trafik med
lokalt körbeteende belastar E4.an med nationellt övergripande trafik. Viktigt att anslutningen till rv 15 från det
nya verksamhetsområdet söder om rv 15 ges en placering och utformning som minimerar negativ inverkan på
vägens funktion. Särskild utredning kommer att krävas gällande anslutningen i form av åtgärdsvalsstudie eller
liknande.

•

Trafikverket förutsätter att de båda föreslagna utvecklingsområdena på ömse sidor av rv 15 väster om tpl
Markaryd Norra trafikförsörjs via befintligt kommunalt vägnät. Ytterligare direktanslutningar till rv 15 skall
undvikas.

•

Trafikverket bedömer det möjligt att ansluta de nya föreslagna verksamhetsområdena i Strömsnäsbruk till det
statliga vägnätet.

•

Det planlagda området för Golfresort i Traryd utformades med en speciell trafiklösning anpassad till det
exploateringsprojekt vars genomförande avbrutits vid två tillfällen och planområdets väganpassning uteblivet.
Den föreslagna anslutningen och planskildheten till och vid väg 120.01 är mycket kostsam för exploatören
och innebär också begränsningar i vägens funktion som i dagsläget förefaller omotiverade att genomföra.
Trafikverket ser därför gärna en planmässig översyn av områdets anslutning och utformning i anslutning till väg
120.01.

•

På sidan 33 i inledningen av infrastrukturavsnittet ges en i Trafikverkets ögon märklig begreppsförklaring på
vad tillgänglighet är. Tillgänglighet är ett i transportsammanhang centralt begrepp som är väldigt komplext
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och vittomfattat. Det saknas dock en exakt definition av begreppet men tillgänglighet bidar till ett Sverige
som håller samman med minskade sociala klyftor, ökad jämställdhet, ekonomisk utveckling, jobbskapande
och bostadsförsörjning i hela landet. I Trafikverkets rapport ”Tillgänglighet i ett hållbart samhälle – målbild
2030” publikationsnummer 2019:187, ges en mer utförlig beskrivning av det komplexa tillgänglighetsbegreppet.
Rapporten bifogas yttrandet.
•

Trafikverket skulle gärna se ett tydligt ställningstagande att Markaryds kommun har för avsikt att bygga ut
cykelvägar till de nya verksamhetsområden som planeras i Markaryd och Strömsnäsbruk och att dessa finns på
plats när verksamhetsområdet tas i bruk. Det senast utbygga verksamhetsområdet norr om rv 15 saknar idag
cykelvägsanslutning.

•

S 39. Under ställningstagande transporter farligt gods bör väl även väg 117, väg 120 och Markarydsbanan ingå
då dessa leder också är rekommenderade vägar för farligt gods.

Riksintressen
•

Rv 117 är av riksintresse fram till dess beslut fattats om förändrad status. Remissförslaget med föreslagen
förändring av riksintressestatusen har ännu inte verkställts. För närvarande pågår remissutvärdering inför slutligt
ställningstagande.

•

Tolkar det som att de ställningstagande som föreslås gällande utpekade riksintressen är kommunens förslag att
säkerställa riksintressena. För tydlighetens skull skulle Trafikverket gärna se att ordet säkerställande på något sätt
ingår i rubriken.

•

Kartbild sidan 49. Bra att gränserna för den civila luftfartens MSA-ytor redovisas tydligt. Frågan är om ytans
bågform gör det begripligt för alla vilken sida om den markerad gränslinjen som utgörs av MSA-yta. Kanske
kan en text på bågen om till vilken flygplats respektive båge hör. MSA-ytan för Kristianstad flygplats som är
på förslag att utgå som flygplats av riksintresse finns markerad på kartan. Det är troligt att beslut om hur det
kommer att bli med riksintressestatus för denna flygplats och för väg 117 kommer att tas innan översiktsplanen
kommer upp antagande.

Det inlagda utredningsområdet för ny järnväg bör inte redovisas på kartan. Området som redovisas är en
schematisk visualisering av att det finns ett anspråk att anlägga ny järnväg från Jönköping till Skåne och utgör inte
en lokaliserad korridor. Den schematisk visualiseringen är en kartmarkering av närmaste väg mellan Jönköping
och Helsingborg som var de målpunkter/utgångspunkter som framfördes i ett tidigt skede inom ramen för den
så kallade Europabanan. Den nya stambana som nu är aktuell har utpekade stationsorter i Jönköping, Värnamo
och Hässleholm. Detta ger en östligare sträckning som kan komma att beröra östra delarna av Markaryds
kommun, men som också kan komma gå längre österut utanför Markaryds kommun. Det är först när det finns en
lokaliseringsutredning framtagen som det är möjligt ge den nya stambanan status som ”planerat riksintresse” med
lokalisering på karta.

Del 2 Förutsättningar
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•

S 36. Den tidsangivelse som anges för att öppna för timmestrafik på Markarydsbanan stämmer inte med den
tidsplanering för byggnation av mötesspår i Knäred och öppnande av nya stationer i Veinge och Knäred som
Trafikverket arbetar efter, och vars tidplan kommunicerats till berörda kommuner.

•

S 38. Trafikverket ser i grunden ingen konflikt mellan Region Kronbergs och Markaryds kommuns syn på
möjlig framtida cykelvägsutbyggnad stråket Markaryd-Timsfors-Strömsnäsbruk-Traryd då de ekonomiska
förutsättningarna inom ramen för länstransportplanen sannolikt gör att utbyggnaden måste ske i etapper.

•

S 38. Det är endast på utpekat BK4 vägnät som vägnätet är öppet för de tyngsta transporterna – skrivningen
i planförslaget kan tolkas som hela vägnätet är öppet för dessa transporter. Om det finns skäl sett t ex till den
industriverksamhet som bedrivs inom kommunen så är det upp till Markaryds kommun att fatta beslut om att
upplåta kommunala gator för denna typ av tunga transporter där så är lämpligt och där sådana behov kan finnas

•

S 47. Texten om höghastighetsbana. Ev framtida sträckning av höghastighetsbana är inte aktuell genom västra
delen kommunen. Även om det tidigare funnits en schematisk sträckning av Europabanan så bör denna
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inaktuella sträckning inte återges i planen.
•

Kartbild på s 47. För att tydligare visa på sambanden så borde även vägarna 15, 117 och 120 som omnämns i
texten också markeras på kartan.

Riksintressen
•

S 49. Gränsöverskridande riksintressen: Här bör flygplatser anges vars MSA-ytor berör Markaryds kommun.
Ängelholm, Halmstad och Kristianstad är flygplatser som utpekats som riksintresse för civil luftfart och vars
MSA-ytor berör Markaryd. Av dessa är Kristianstad föreslagen att utgå som riksintresse.

•

S 66. MSA-ytan för Växjö flygplats når inte fram till Markaryds kommungräns. Växjö bör därför utgå ur
uppräkningen av berörda flygplatser och istället bytas ut mot Ängelholms flygplats som saknas i uppräkningen.
Ljungbyhed som nämns i stycket utgör inte flygplats av riksintresse för civil luftfart.

•

S 66. Ny stambana bör anges som ett framtida riksintresse utan avgränsat markanspråk. Skrivning om en
framtida sträckning i kommunens västra delar bör tas bort.

Del 3 Konsekvenser
•

Skrivningen placering av höghastighetsbanan kommunens västra del bör tas bort även i detta stycke.

•

Påverkan av MSA-ytor för civil luftfart gäller för flygplatserna Ängelholm. Halmstad och Kristianstad, men inte
Ljungbyholm.

•

S 36. Under avsnittet Effekter och konsekvenser av planförslaget kan konstateras att det är av stor vikt att
de nya väganslutningar som kommer att krävas till rv 15 öster om E4:an för att kunna förvekliga de nya
verksamhetsområdena ges en utformning och placering som ger så lite negativ inverkan och störning som
möjligt riksvägens övergripande funktion.

Miljö- och byggenhetens svar:
Del 1 Planförslag
Trafikverket föreslår en intern gatuförbindelse mellan ett framtida verksamhetsområde sydost
om trafikplats Markaryd till verksamhetsområdet vid Ulvarydsvägen. Granskningshandlingen kan
kompletteras med att behovet av att en sådan förbindelse får utredas.
Trafikanslutningar för de två föreslagna utvecklingsområdena på ömse sidor av väg 15 väster om tpl
Markaryd Norra är ej i detalj studerade. Översiktsplanen kompletteras med Trafikverkets önskemål
om att nya verksamhetsområden vid väg 15 inte får påverka vägens funktion negativt.
Granskningshandlingen föreslås kompletteras med att se över den trafiklösning som finns i den
outbyggda detaljplanen nordost om Traryds tätort. Trafiklösningen med anslutning och planskildhet
till väg 120.01 är enligt Trafikverket är kostsam och bör ses över.
Begreppet tillgänglighet förtydligas i granskningshandlingen.
Granskningshandlingen ska kompletteras med ett förtydligande om att en utbyggnad av gång- och
cykelvägar till verksamhetsområden är väsentliga för att skapa förutsättningar för hållbart resande.
Granskningshandlingen kompletteras med en reviderad skrivning kring farligt gods. Skrivningen
i samrådshandlingen åsyftade att det gjorts en riskutredning för farligt gods för att möjliggöra ett
mindre byggnadsfritt avstånd från järnväg, väg 15 och väg E4. Ställningstagandet kompletteras med
att det för väg 117 och väg 120 gäller de generella måtten för rekommenderade leder för farligt
gods.
Riksintressen
Så länge de riksintressen som är under omprövning ligger kvar som riksintressen, redovisas de som
gällande. Ställningstaganden kring riksintresse för kommunikationer kompletteras med begreppet
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säkerställande. MSA-ytorna kompletteras dels med rätt flygplatser i text och den flygplats MSA-ytan
tillhör förtydligas i karta. Utredningsområdet för ny järnväg redovisas i text, medan markeringen i
karta tas bort.
Del 2 Förutsättningar
Granskningshandlingen kompletteras med de tidsangivelser som senast kommunicerats till
Markaryds kommun kring öppnandet av Markarydsbanan till Halmstad. Skrivningen kring BK4vägnätet förtydligas så att det framgår att de tunga transporterna endast är tillåtna på utpekat BK4vägnät. Text och karta avseende de regionala sambanden ska förtydligas.
Riksintressen
Under de gränsöverskridande riksintressena kompletteras med de flygplatser vars MSA-ytor som
påverkar Markaryds kommun. MSA-ytorna kompletteras dels med rätt flygplatser i text och den
flygplats MSA-ytan tillhör förtydligas i karta.
Del 3 Konsekvenser
Granskningshandlingen kompletteras med att det framtida riksintresset saknar geografisk
sträckning. Liksom ovan nämnt justeras text kring vilka flygplatsers MSA-yta som gäller för
Markaryds kommun, det vill säga Ängelholm, Halmstad och Kristianstad. Avsnittet om riksintresse
kommunikationer kompletteras med att anslutningar längs väg 15 öster om väg E4 ska ges en
utformning och placering som ger så lite negativ inverkan och störning som möjligt på vägens
funktion.

S14: Hässleholms kommun
Inkommit yttrande den 18 augusti 2021.
Hässleholms kommun tackar för möjligheten att ta del av förslag till ny översiktsplan för Markaryds kommun.
Mellankommunala intressen som berör Hässleholms kommun är framförallt ambitionen att starta persontrafik
på hela Markarydsbanan (Hässleholm-Halmstad). Att starta persontrafik på sträckan Markaryd-Halmstad anser
Hässleholms kommun är bra för utvecklingen av attraktiva kollektiva resmöjligheter, vilket även stämmer överens
med förslag till översiktsplan för Hässleholms kommun 2022–2040.
Hässleholms kommun ser positivt på att samverka gällande bland annat kollektivtrafiken och tillsammans se till
”hela-resan-perspektivet” för de resenärer som reser mellan kommunerna.
Väg 117 är en relativt tungt trafikerad väg som förbinder Hässleholm med Markaryd. Hässleholms kommun har
framhållit, i förslag till översiktsplan för Hässleholms kommun 2022–2040, vikten av ökad trafiksäkerhet längs med
hela väg 117. Det är lämpligt att Hässleholm och Markaryd, tillsammans med Trafikverket, samverkar för att vidta
lämpliga åtgärder för en ökad trafiksäkerhet.
På sikt kan det vara värdefullt att utveckla säkra cykelförbindelser mellan Emmaljunga och Markaryd, vilket hade
gynnat både arbetspendlare och turister.
Hässleholms kommun har ett riksintresse för naturvård (Bröna myr) norr om Emmaljunga. Riksintresset upphör vid
kommungränsen men Bröna myr sträcker sig vidare upp över kommungränsen, in i Markaryd. Hässleholms kommun
har i sitt naturvårdsprogram och remissversion av naturvårdsplanen pekat ut området för Bröna myrs södra del som
ett klass 1-område. Detta klass 1-område sträcker sig till skillnad från riksintresset vidare in i Markaryds kommun.
Därefter övergår myren i ett klass 2-område i Markaryd.
Utifrån klass 1 och klass 2-områdets avgränsning och med ett helhetsperspektiv på Bröna myr, hade Hässleholms
kommun sett positivt på om detta område kan utvecklas och förvaltas med en gemensam målbild.
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Miljö- och byggenhetens svar:
Väg 117 är ett viktigt regionalt stråk för Markaryds kommun. Ytterligare samverkan för att fortsätta
utveckla vägen välkomnas. Att på sikt möjliggöra för cykelförbindelser för både arbetspendling och
turism mellan Hässleholm och Markaryd är intressant, och granskningshandlingen kompletteras
med detta. Markaryds kommun välkomnar även samtal kring Bröna myr.

S15: Laholms kommun
Inkommit yttrande den 20 augusti 2021.
Förslag till översiktsplan för Markaryds kommun bedöms inte påverka mellankommunala intressen som berör
Laholms kommun. Laholms kommun ser positivt på att man vill samverka över gränser vad gäller persontrafik och
ökad kapacitet på Markarydsbanan samt Lagan som ett gemensamt vattenområde. Laholms kommun ser också
positivt till utveckling av landsbygd och rekreationsmöjligheter i gränsområdet.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för Laholms kommuns synpunkter.

S16: Ljungby kommun
Inkommit yttrande den 15 september 2021.
Ljungby kommun ser positivt på förslaget till ny översiktsplan för Markaryds kommun. Förslaget är aktuellt och
genomarbetat där Markaryds kommun lyfter fram de mellankommunala intressena som finns vilket ger goda
förutsättningar för en positiv utveckling och ett mellankommunalt samarbete.
Ljungby kommun har därmed inget att erinra på förslaget till ny översiktsplan för Markaryds kommun.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för Ljungby kommuns synpunkter.

S17: Älmhults kommun
Inkommit yttrande den 31 augusti 2021.
Älmhults kommun har inget att erinra mot innehållet i samrådshandling översiktsplan Markaryds kommun.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för Älmhults kommuns synpunkter.
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S18: Kommunstyrelsen
Inkommit yttrande den 23 augusti 2021.
Arbetsutskottet föreslår att Markaryds kommun ställer sig avvisande till länsstyrelsens pågående riksintresseutredning
avseende kulturmiljövård där två områden för närvarande är aktuella inom kommunen.

Miljö- och byggenhetens svar:
Översiktsplanen redovisar de riksintressen som är under utredning, utan ställningstaganden.
Ställningstagande till respektive riksintresse under utredning (kommunikationer och kulturmiljö)
får hanteras i respektive separat process. Gransknings- och antagandehandling av översiktsplanen
kommer att kompletteras med den senaste informationen i respektive ärende.

S19: Socialnämnden (SNAU)
Inkommit yttrande den 27 augusti 2021.

Bakgrund och sammanfattning
Det är en väl genomarbetad översiktsplan med ett tydligt fokus på alla medborgare i Markaryds kommun, unga,
vuxna och äldre. När man går igenom dokumenten kan man se att dialogen med medborgarna genomsyrar
dokumentet vilket stärker visionens perspektiv gällande trygghet, självständighet, tillgänglighet, samhörighet och
hållbarhet.  I visionen kan man även se att projektet Initiativ trygghetsarbete har införlivats och kommer finnas kvar
långsiktig i fortsatt arbete av Vision 2030.
På sid.19 i Del 2 av översiktsplanen finns ett sakfel. I Markaryd finns det fyra gruppbostäder samt ett gruppboende
under uppförande.

Perspektiv
BarnBarnets perspektiv Av dokumentet framgår inte att barnen har fått möjlighet att delge sina åsikter.
Barnperspektivet Av dokumentet framgår att man haft barnperspektivet för ögonen när man planerat utformningen
av våra bostadsområden, skolor och offentliga platser.
Barnrättsperspektivet Av dokumenten framgår det inte att man tagit hänsyn till barnkonventionen och dess
grundprinciper mer än att man intagit ett barnperspektiv, men inte barnets perspektiv.
Sammanlagd bedömning ur barnets bästa. I fortsatt arbete bör barn/ungdomar på ett tydligare sätt få möjlighet att
uttrycka sina åsikter samt göra sina röster hörda tex genom anpassade dialoger.
Diskriminering- har beaktats i dokumentet
Miljö- har beaktats i dokumentet

Miljö- och byggenhetens svar:
Granskningshandlingen kompletteras med information om att det är fyra gruppbostäder i
Markaryd, samt ett under uppförande. Avseende barnets perspektiv och barnperspektivet stämmer
det att det barn inte specifikt har fått möjlighet att delge sina åsikter. Detta grundar sig i att barn var
involverade under visionsarbetet i flera forum och på olika sätt och i den pandemi som råder har
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det bedömts svårt att genomföra aktiviteter för att ta in barnens perspektiv. Möjligen kan det efter
översiktsplanens antagande finnas anledning att mer konkret diskutera olika samhällsbyggnadsfrågor
med barn.

S20: Utbildnings-och kulturnämnden (UKN)
Inkommit yttrande den 11 augusti 2021.
Utbildnings- och kulturnämnden avger som svar över förslag till ny översiktsplan för Markaryds kommun att man
inte har några synpunkter.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för Utbildnings- och kulturnämndens synpunkter.

S21: Markaryds Industribyggnads AB (MIBAB)
Inkommit yttrande den1 september 2021.
I förslaget finns upptaget ”Riksintressen under utredning” (del 2 sid 70) där Regeringen gav
riksintressemyndigheterna i uppdrag att tillsammans med Boverket se över sina anspråk på områden av riksintresse.
Översynen skulle leda till en minskning av antalet riksintressen och utbredningen av dem.
Ett av de två områden som där förslås är ”Utbildningscentrum för torv- och pappersindustri i Markaryd”
Vi som ägare till Bofinken 19 emotsätter oss att nämnda fastighet ingår detta område. Främst pga att det i nämnda
byggnad inte finns någon kulturmiljö att bevara.
Fastigheten är i dag är uthyrd till Markaryds Kommun och en enskild näringsidkare. De används som gymnasieskola
och bilvård. Hela byggnaden uppfördes ursprungligen av Fabriks AB EKÅ numera EKAMANT för tillverkning av
slippapper. Övertogs av Markaryds Kommun och delades i 2 fastigheter Bofinken 18 och Bofinken 19, den senare
avyttrades till nuvarande ägare. (MIBAB)
Rikspappersskolan hyrde in sig i delen av byggnaden som ägs av kommunen Bofinken 18f så sent som på slutet av
70-talet och har endast i en ringa del påverkat interiören i fastigheten. Egentligen bara ett kontorsrum.
Det kan alltså rimligen inte finnas något riksintresse för kulturmiljö i fastigheten Bofinken 19

Miljö- och byggenhetens svar:
Översiktsplanen redovisar de riksintressen som är under utredning, utan ställningstaganden.
Ställningstagande till respektive riksintresse under utredning (kommunikationer och kulturmiljö)
får hanteras i respektive separat process. Gransknings- och antagandehandling av översiktsplanen
kommer att kompletteras med den senaste informationen i respektive ärende.
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S22: Centerpartiet
Inkommit yttrande den 30 augusti 2021.

Allmänt
Förslaget till översiktsplan är till stora delar mycket bra. Nedan kommenteras i huvudsak punkter där vi ha
invändningar eller tilläggsförslag.
Förslaget är dock alltför ordrikt och omfattande. Flera förslag och resonemang återkommer flera gånger i materialet.
Även om förslag passar under flera rubriker bör ett förslag finnas på en plats i planen för tydlighets skull.
Många formuleringar har också ett tydligt storstadsperspektiv som passar dåligt i en plan för Markaryds kommun.
Alltför ofta är språket typisk ”konsultsvenska” med formuleringar som verkar hämtade från något nationellt
cirkulär, där många resonemang och förslag inte är avpassade för Markaryds förhållanden eller kommunens eller
medborgarnas intressen. Det finns också förslag som visar att planförfattarna inte besökt berörda områden i
kommunen. Uppenbarligen har inte konsulterna förankrat planen tillräckligt hos lokala tjänstemän. Det måste
justeras till den slutliga versionen.

Miljö- och byggenhetens svar Allmänt:
Det har i arbetet lagts omsorg i att försöka göra översiktsplanen så konkret, enkel och tydlig som
möjligt. I granskningshandlingen kommer det läggas ytterligare fokus på språket och det lokala
perspektivet. Plan- och bygglagen samt Miljöbalken ställer vissa krav på översiktsplanens och
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och process. Det innebär ibland att delar behöver upprepas
på flera ställen. Många formuleringar rör frågor som är allmängiltiga och lika för Sveriges alla
kommuner och detta kan ibland upplevas abstrakt och visionärt, men behöver i vissa fall vara så för
att nå det som lagen kräver.

Mark- och vattenanvändning
Här finns många viktiga ställningstaganden som vi instämmer i, exempelvis under rubriken grönområden och natur
att bibehålla och stärka närheten till naturen och under landsbygdsrubriken att uppmuntra möjligheter att driva och
utveckla landsbygdsnäringar, att ha en fortsatt generös inställning till byggnation på landsbygden, att undvika att
bebygga jordbruksmark och att hitta en lösning i norra delen av kommunen för bredbandsnät.
Problemet är att dessa vackra målformuleringar sedan inte följs upp med konkreta förslag utan istället med en del
förslag som direkt motverkar de vackra orden, exempelvis när det gäller de ”tysta områdena”, vilket vi kommenterar
mer längre fram i yttrandet.
Det gäller också målet om att bibehålla närheten till naturen. På kartan över Markaryd/Timsfors på sid 21 markeras
en del av naturområdet mellan de båda orterna vid Anderslövsområdet som grönområde, men en del av detta
tätortsnära naturområdet, viktigt för såväl det rörliga friluftslivet och föreningsverksamheten som för skolornas
idrottsundervisning, föreslås tas i anspråk för ett nytt industriområde. Det motsätter vi oss, bland annat med
hänvisning till målet i tidigare avsnitt om att bibehålla och stärka närheten till naturen. Grönområdet öster om
Anderslövsområdet bör värnas som grönområde i sin helhet söder om väg 15. Det föreslagna nya industriområdet i
nordöstra delen bör inte tas in i planen. Det skulle på ett allvarligt sätt inskränka möjligheterna att använda området
fullt ut för det rörliga friluftslivet och idrotten. Som markreserv för industri bör de redan befintliga och pågående
planerna samt övriga nya förslag i ÖP:n räcka.
På kartan på sid 19 är Lis-områden markerade. Vi vill föreslå att ett nytt Lis-område upprättas i Strömsnäsbruk väster
om Hammarsjön (där ett nytt litet villaområde är föreslaget).
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Miljö- och byggenhetens svar Mark- och vattenanvändning:
Där finns ett stort tryck på industrimark i Markaryds tätort, vilket översiktsplanen försökt att skapa
beredskap för framåt. Det är en balansgång att värna de gröna områdena och samtidigt skapa
beredskap för nya bostäder och verksamheter. Bedömningen är att verksamhetsområdet ändå är så
pass begränsat i omfattning att det rörliga friluftslivet kan fortsätta.

Tematiska ställningstaganden
Boende
I detta avsnitt verkar målet om att stärka närheten till naturen vara bortglömt. Det finns fördelar med förtätning
av samhällen men det riskerar att inskränka på just grönstrukturerna. Därför måste det göras med varsamhet. På
Hansens backar har mycket bebyggelse tillkommit de senaste åren. Trots det föreslås ytterligare bostäder där, nu som
villor. Det måste göras med stor försiktighet, för att inte det för både närboende och andra i samhället, inte minst
barn och unga, viktiga naturområdet ska begränsas alltför mycket. Dessutom är åtminstone en del av de föreslagna
ytorna olämpliga att bygga på grund av mycket sank mark (gäller främst den inritade trekanten och den intilliggande
ytan).
Vi vill däremot starkt tillstyrka punkterna om att se natur- och kulturmiljöer som en tillgång vid planering
av bostäder, liksom punkten om att skapa förutsättningar för ett tätortsnära lantboende utan krav på
detaljplaneläggning.
Vi vill också föreslå tillägg av två punkter:
•

Inventera ”ödehus” landsbygden och stimulera till ägarskifte för att öka möjligheterna till boende på
landsbygden.

•

Uppmuntra villaägare med lediga utrymmen att hyra ut inackorderingsrum till veckopendlare som har svårt att
hitta annat boende i kommunen.

Service
Punkten om att verka för bevarande och utveckling av närrekreation är viktig och bör avspeglas i övriga förslag i
planen, exempelvis det vi tagit upp ovan.
Landskapet
Vi ser positivt på insikten att odlingslandskapets värden bevaras bäst genom ett aktivt jordbruk men undrar hur
kommunen kan påverka detta, när jordbrukspolitiken bedrivs på EU-nivå. Flera av punkterna om kulturmiljö är
alltför detaljerade (och oftast utanför kommunala möjligheter till påverkan) för att finnas med i översiktsplanen.
Däremot tillstyrker vi att ett kulturmiljöprogram tas fram, där de förslag som finns under denna underrubrik kan
övervägas.
I planen talas på flera ställen om ”orörda områden”. Men finns det några sådana. Jordbruket har genom
århundradena danat det landskap vi har i dag och som planen helt riktigt vill slå vakt om, och ett aktivt skogsbruk har
bedrivits åtminstone de senaste hundra åren, så några orörda marker finns inte inom kommunen. Det hindrar inte att
det finns naturmiljöer som är värda att slå vakt om, men begreppet ”orörda områden” är inte relevant att använda i
planen.
Infrastruktur
Bättre kommunikationer till Älmhult är också önskvärt, utöver de angivna till Helsingborg (som redan är bra),
Ljungby och Osby.
Energi
Bra att kommunen ska verka för en ökad produktion av förnybar energi. Men då är det helt ologiskt att säga nej
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till vindkraft och att inte i den nya översiktsplanen peka ut tänkbara områden för vindkraft, som i den gamla. I
konsekvensbeskrivningen (del 3) noteras ju också att borttagandet av vindkraft i planen leder till en negativ påverkan
på produktionen av förnybar energi.
Vi tillstyrker att en ny vindkraftsplan tas fram, men det är inte meningsfullt med det föreslagna avvisandet av
vindkraft i hela kommunen (formellt i de s k tysta områdena, men eftersom de i planförslaget täcker nästan hela
kommunen utom runt tätorterna är det detsamma som att säga helt nej). Den punkten bör tas bort.
Regionala och mellankommunala frågor
I texten anges att ”Restider till/från större omkringliggande städer behöver förkortas och turtätheten behöver vara
attraktiv...” Vi delar ambitionen men anser att det inte bara handlar om städer utan även andra orter, som Älmhult,
Osby och Örkelljunga.
Klimat. I en glesbebyggd kommun som Markaryd, dessutom med omfattande både in- och utpendling, är det
tveksamt att ha målet att minska bilåkandet. Det är de fossila drivmedlen som är problemet, och målet bör vara att
ersätta de fossila drivmedlen med förnybara drivmedel eller el.
Det är bra att riskerna för erosion tas upp, eftersom det redan finns problem med erosion vid Lagans stränder.
LIS - landsbygdsutveckling i strandnära lägen
I Lis-områdena ska byggande kunna ske även i strandnära lägen. Det är viktigt att strandskyddsprövningen utgår från
detta och att i normalfallet byggande strandnära tillåts. Formuleringen i MKB:n om att utredning ska göras av om
särskilda skäl finns antyder en restriktiv linje som inte stämmer överens med målen för Lis-områden. Den bör därför
ändras till att byggande strandnära ska nekas bara om det finns särskilda skäl.
Även i övrigt bör formuleringarna vara tydligare med att Markaryds kommun ser positivt på strandnära byggande,
om det inte finns särskilda skäl emot, och att det därför bör kunna ges fler dispenser från strandskyddet i avvaktan på
en ny lagstiftning som utlovats av regeringen.
Andra skyddsformer
Större delen av kommunen ha angetts som opåverkade områden. Motiveringen verkar vara ett nationellt eller
storstadsperspektiv istället för att utgå från det lokala intresset: ”Stora opåverkade områden är i ett nationellt
och internationellt mått alltmer ovanligt”. Som påpekas i inledningen kan ingen del av kommunen anses vara
”opåverkad”. Risken med att nästan hela kommunen klassas som ”opåverkad” där särskilda hänsyn ska tas är att
en död hand läggs över hela landsbygden så att inga nya verksamheter kan starta där. Det skulle motverka de goda
ambitioner som på andra ställen i planen anges för landsbygdens utveckling. Därför bör de områden som klassas som
opåverkade begränsas i omfattning. De punktsatser som handlar om opåverkade eller tysta områden avstyrks i sin
nuvarande utformning.
Någon MKB av vilka sociala och ekonomiska konsekvenser det leder till att klassa större delen av landsbygden som
”opåverkade tysta områden” har inte heller gjorts. Det bör göras innan omfattningen av dessa områden fastställs.

Miljö- och byggenhetens svar:
Boende
Att förtäta innebär att avstånden inom orten blir kortare – exempelvis till service, skolor,
fritidsaktiviteter med mera. Det är en balansgång att värna de gröna områdena och samtidigt
skapa beredskap för nya bostäder och verksamheter. Under granskningsskedet kommer föreslagna
bostadsområden att studeras och justeras utifrån inkomna synpunkter och erfarenheter.
Att inventera ödehus på landsbygden är ett kommande arbete på miljö- och byggförvaltningen.
Detta är ett viktigt kommande arbete för att stimulera omflyttning och boende på landsbygden, men
inte en direkt fråga för översiktsplanen att hantera.
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Att uppmuntra villaägare att hyra ut lediga utrymmen är ett positivt grepp för att skapa möjligheter
för exempelvis veckopendlare med flera. Detta är dock en fråga som trots den goda intentionen,
inte riktigt inryms inom översiktsplanen att hantera.
Service
Tillgången till närrekreation är viktig. Inom Markaryds kommun finns redan idag en god tillgång till
närliggande grönområden, vandringsleder och belysta slingor – som givetvis kan fortsätta utvecklas.
Av den anledningen föreslås i översiktsplanen även att en grönstrukturplan bör tas fram för att
identifiera viktiga grönområden och viktiga stråk.
Landskapet
Det finns många intressanta kvaliteter och värden vad gäller kulturmiljön, men få skydd och inte
heller någon strategi kring hur dessa ska synliggöras, tas om hand och eventuellt skyddas. Därav har
ställningstagandet att ett kommunalt kulturmiljöprogram tillkommit. De ställningstaganden som
gjorts är ett urval av de rekommendationer Länsstyrelsen tagit fram för länets kulturmiljöprogram.
Till granskningshandlingen görs en översyn över de utvalda ställningstagandena kring kulturmiljö.
Avseende orörda områden, ses begreppet över och ersätts med ett mer lämpligt begrepp.
Infrastruktur
Granskningshandlingen kompletteras med att bättre kommunikationer till Älmhult också är
önskvärt.
Energi
Ställningstaganden kring vindkraft grundas på att Markaryd redan idag är självförsörjande på el
och med utvecklad teknik kan bidra till att både ge mer energi och effektivisera hushållningen
med energi. Ställningstaganden kring energi innebär också en uppmuntran att lokalisera eventuella
vindkraftverk till redan påverkade områden, för att minska risken för störningar i de utpekade
opåverkade områdena – områden som på sikt kommer att värdesättas högre och troligen bli ännu
mer ovanliga.
Regionala och mellankommunala frågor
Texten kompletteras med att kollektivtrafiken behöver utvecklas även till orter med arbetsplatser
och studiemöjligheter.
Klimat
Ambitionen att minska bilåkandet ser olika ut i olika orter och landsbygd. I en kommun som
Markaryd med relativt gles kollektivtrafik och avstånd mellan landsbygd och orter med service
är det liksom synpunkten ger uttryck för, svårare att minska en del av bilåkandet. Ambitionen
att ändå försöka minska det bilåkandet som KAN ersättas bör ligga kvar, vilket kan förtydligas i
granskningshandlingen.
LIS – landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Uttrycket i MKB:n handlar om den lagstiftning som finns idag. Markaryds kommun är aktiva
i diskussioner kring strandskydd och verkar för att kommunen ska ha större rådighet över
strandskyddet. Till granskningshandlingen har argumenten för LIS-områdena utvecklats för att
möjliggöra en utökad möjlighet att pröva dispens och upphävande av strandskyddet.
Andra skyddsformer
Syftet med att peka ut opåverkade områden är att synliggöra en viktig kvalitet i Markaryds
kommuns och därmed att förhindra oönskade exploateringar i denna miljö. Det övergripande
värdet för de utpekade opåverkade områdena är rofylldheten och tystnaden. I ett nationellt och
internationellt perspektiv är opåverkade områden alltmer ovanliga när samhället blir allt tätare och
allt mer ljudstört. Att då värna dessa mer opåverkade områden bidrar till att Markaryds kommun

Samrådsredogörelse

41

532
kan bevara en viktig kvalitet för invånare, besökare och fritidshusägare. I ställningstaganden för
stora opåverkade områden har därför tydlig vägledning formulerats för stöd i kommande prövning
av verksamheter, utbyggnader och andra förfrågningar. De opåverkade områden ska användas som
en uppmaning att överväga om en verksamhet är lämplig i området, inte att lägga en död hand över
områdena. Det har också formulerats tydliga ställningstagande som gör att verksamheter som finns
i området idag (såsom motorbanor, skogsbruk, jordbruk, kraftledningar, sågverk, skjutbanor, täkter
med mera) ska kunna fortgå och ges möjlighet att utvecklas. Vidare också att verksamheter som
hör landsbygden till inte ska begränsas av utpekandet. Däremot större landskapspåverkande eller
landskapsförändrande anläggningar och åtgärder, kraftledningsstråk, kommunikationsanläggningar
och liknande – det vill säga storskaliga anläggningar som kan innebära att stora delar av landsbygden
kan påverkas – inte bedöms lämpliga.

S23: Miljöpartiet
Inkommit yttrande den 31 augusti 2021.
Vi Miljöpartiet de gröna (MP) välkomnar den nya översiktsplanen (ÖP).
Förra översiktsplan var 2010 och plan dessförinnan var 2005.
Kommunen budgeterat för nya ÖP t. ex 2015, 400 000 kronor. Smålänningen skrev 2018-01-19 ”nu väntar arbetet
med bland annat Markaryds kommuns nya översiktsplan”. Mot denna bakgrund kunde planen färdigt tidigare.
Redovisade ÖP består av 3 delar, planförslag, förutsättningar och konsekvenser, vilka lättare att förstå och MP anser
det är en bra struktur.
MP har invändningar mot de många LIS-områdena vid kommunens sjöar. Det känns inte djupt förankrat med
beaktande av aktuella förändringar av klimat som vi upplevt under denna sommar, bland annat översvämningar i
Tyskland och i Gävle. Man bör därför begränsa byggandet nära sjöar och vattendrag. ÖP:s mål skulle vara utreda och
redovisa hållbar utveckling i kommunen för att skapa underlag inför framtida beslut.
Det finnas en del felaktiga referenser på nya ÖP som nämnas nedan.
LIS- område (områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen): MP uppfattar att planförfattare använder
LIS- område för att lättare kunna upphäva strandskydd. Jämfört med ÖP 2010, bilaga 8, har man utökat ytterligare
4-område och en del av de förslagna områdena skulle kunna vara oerhört viktiga för naturskyddssynpunkt. MP vill
inte ändra de landsbygdsutvecklingsområde från ÖP 2010. De nedan bör tas bort från ÖP.
•

Ulvsbäck är Natura 2000.

•

Hannabadsåsen är Naturreservat.

•

Grönö är vattentäcktområde och nära kraftstationen.

•

Tannsjö kunde bevara naturområde.

Vi ifrågasätter följande referenser:
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•

Bolmentunnelns domslut. Ett antal ställe, refererades i ÖP, t. ex s. 49 och s. 66 del 2. ”Ansvars förhållandena är
klargjorda i vattendomar och högsta förvaltningsrätten. Detta måste vara ”Mark- och miljööverdomstolen”, från
sommaren 2014. Smålänningen skrev om detta, 2014-08-22.

•

Referens FN´s klimatpanels (IPCC), rapport från 2007, s. 56 del 2. Det kom ny rapport IPCC under sommaren,
och skulle refereras som är säkrare och bättre.

•

”Område Rönnö (Östra) omfattas…. Ulvsbäcks Natura 2000–område finns förutom Markaryds kommun även
inom Ljungbys kommun, 3 st, s. 37 del 3. Här skulle vara Rönnö.
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Miljö- och byggenhetens svar:
Granskningshandlingen kompletteras med ytterligare bearbetning och motiv till respektive LISområde. Därtill har ett LIS-område strukits, Hannabad. Övriga LIS-område har granskats ytterligare
utifrån flera aspekter, däribland översvämningsrisk. Att peka ut ett LIS-område innebär att
kommunen är positiv till att pröva dispens från strandskyddet och att upphäva strandskyddet. Att
det är utpekat som ett LIS-område är ett av de särskilda skälen för att dispens ska prövas.
Referenserna justeras så att de stämmer utifrån datering på granskningshandlingen.

S24: Moderaterna
Inkommit yttrande den 30 augusti 2021.
Anser att de riksintresse som är med i översiktsplanen avseende Kcm, Ekebacken i Markaryd ska tas bort, vilket kan
innebära svårigheter vid en eventuell byggnation.
När det gäller det riksintresse som finns i Traryd med bl a Trarydsskans kan vara kvar då detta inte kommer att
beröra eventuell byggnation.

Miljö- och byggenhetens svar:
Översiktsplanen redovisar de riksintressen som är under utredning, utan ställningstaganden.
Ställningstagande till respektive riksintresse under utredning (kommunikationer och kulturmiljö)
får hanteras i respektive separat process. Gransknings- och antagandehandling av översiktsplanen
kommer att kompletteras med den senaste informationen i respektive ärende.

S25: Socialdemokraterna
Inkommit yttrande den 31 augusti 2021.
Socialdemokraterna i Markaryds kommun anser att förslaget till översiktsplan är välskriven. Vi har några synpunkter
på förslaget.

Del 1 Planförslag
Sid 22-25
I denna del som handlar om mark till bostäder.
I Markaryd, Timsfors, Strömsnäsbruk så finns följande mening.
”Se över status på lediga tomter och arbeta aktivt för att sälja dessa innan ny mark tas i anspråk”.
Kommunen har idag ca 60 stycken lediga tomter totalt. Huvuddelen av dessa har en belägenhet eller storlek som
idag inte gör dem intressanta. Kommunen har genom året gjort olika aktiviteter för att avyttra dessa med ett magert
resultat.
Vi tror nog för att vi ska få nybyggnation av småhus då krävs det att vi tar fram nya markområden.

Samrådsredogörelse

43

534
Del 2 Förutsättningar
Sid 70
Riksintresse under utredning
Vi avstyrker de förslag som riksintresseutredningen föreslår som nya riksintressen i Markaryds kommun.
1, Traryds skans och sockencentrum.
2, Utbildningscentrum för torv- och pappersindustri i Markaryd.

Miljö- och byggenhetens svar:
Del 1 Planförslag
Syftet med ställningstagandet är att just se över statusen på tomterna och därefter agera utifrån vad
analysen visar. Ibland handlar det om att tomten inte är attraktiv, ibland inte byggbar, ibland bara
bortglömd. Utan att ha gjort denna översyn och visat hur dessa obebyggda tomter ska hanteras blir
det svårt att motivera ytterligare markområden för bostäder.
Del 2 Förutsättningar
Översiktsplanen redovisar de riksintressen som är under utredning, utan ställningstaganden.
Ställningstagande till respektive riksintresse under utredning (kommunikationer och kulturmiljö)
får hanteras i respektive separat process. Gransknings- och antagandehandling av översiktsplanen
kommer att kompletteras med den senaste informationen i respektive ärende.

S26: Hamiltone AB
Inkommit yttrande den 12 augusti 2021.
Vi behöver fler mer attraktiva områden för bostäder. Vi har mycket vatten och det tycker vi att vi ska utnyttja mer.
Ska vi kunna locka personer på ledande befattningar att bosätta sig i Markaryd behöver det vara sjötomter. Hur kan
vi få fram det?
Så i korthet tycker vi det är för lite kommande bostadsmark i översiktsplanen och speciellt med attraktiva lägen. Vad
gäller industrimark vill vi att området med pilar tidigareläggs och ligger med i denna översiktsplan.

Miljö- och byggenhetens svar:
Granskningshandlingen kommer att kompletteras och justeras kring föreslagna bostadsområden.
Dock har föreslaget antal bostäder och ytor för verksamhetsmark i samrådshandlingen bedömts
rimlig utifrån Markaryds förväntade tillväxt de kommande åren. Länsstyrelsen har i sitt yttrande
också bedömt det som rimligt.

S27: Skåne-Smålands Järnvägsförening
Inkommit yttrande den 28 augusti 2021.
Skåne-Smålands Järnvägsförening har med glädje tagit del av förslaget, vilket inte innebär något negativt för oss.
Däremot skulle vi gärna se att det nämndes något om vårt behov av att säkra det stråk som vår bana utgör. Detta
skulle samtidigt öppna för möjligheter till kommersiell användning av hela eller delar av banan. Vi vill dessutom se
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vår verksamhet som ett bidrag både kulturellt och för rekreation.
Järnvägen och vår föreningsverksamhet innebär kulturvärden, särskilt järnvägsmiljön i Strömsnäsbruk och
Traryd. Vår verksamhet har dessutom rekreationsvärden, både i form av den motion och naturupplevelse som
dressinuthyrning ger - och fritidsaktiviteter för människor i vår bygd.
Vår dressinuthyrning medför också ett stor tillskott till besöksnäringen i vår kommun.
Dessutom borde åtminstone delen till Timsfors anses som intressant för kommersiell godstrafik. Sammantaget borde
detta leda till att det är ett skyddat stråk.
Järnväg behandlas i alla tre delar (del 1: s 34, del 2: s 36, del 3: s 15)
Skåne-Smålands Järnvägsförening bör nämnas för turisttrafik med cykeldressin och inom något år rälsbuss och loktåg
till Traryd samt möjlighet till godstrafik, åtminstone till Timsfors.

Miljö- och byggenhetens svar:
Granskningshandlingen kompletteras med att tydliggöra turistperspektivet i kommunen.

S28: Fastighetsägare 1
Inkommit yttrande den 25 augusti 2021.
Jag ser på eran översiktsplan att ni tänker göra industrimark på min mark Skafta 1:4 i Strömsnäs.
Det kommer jag aldrig gå med på!
2007 på Per-Otto Hylanders tid hos er på kommunen, då försökte han också gör industrimark av min mark.
Det gjordes markprover där då och det visade sig att det var för dålig mark.
När dom byggde E4:an 1992 över min mark så var det 8 meter djupt med dyer.

Miljö- och byggenhetens svar:
Granskningshandlingen justeras och de två verksamhetsområdena kommer att tas bort, då de
är olämpliga både av grundläggningsskäl och att kraftledningar passerar olämpligt genom ett av
områdena.

S29: Fastighetsägare 2
Inkommit yttrande den 31 augusti 2021.
Som invånare i Timsfors känns det värdefullt att få behålla skogsområden i Timsfors, att till exempel få behålla naturoch friluftsområden och skogsstigar/grusade vägar att springa/promenera på.
Bakom Sparbankshallen och bakom 2,5 km-slingan finns en högre belägen ås, vilken är väldigt naturskön att
promenera över. Hoppas att denna också får vara kvar. Hoppas att vi och djuren i naturen får fortsätta att njuta av
naturupplevelser i Timsfors i framtiden också.
Tack för ordet.
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Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun har värdefulla tillgångar av grönområden och natur. Översiktsplanen föreslår
därför att en grönstrukturplan ska tas fram för att säkerställa värdena hos de olika grönområdena i
orterna.

S30: Fastighetsägare 3
Inkommit yttrande den 31 augusti 2021.
Jag har en fundering gällande förslaget till översiktsplan.
Del 3 konsekvenser
Förorenad mark
Kartan på sidan 25.
På industriområdet i Timsfors där Smurfit Kappa bedrev pappersbruk fram till 2006 där finns det en röd triangel
som innebär stor risk för förorenat område.
Som anställd på nämnda pappersbruk även efter nedläggningen så vet jag att det gjordes stora saneringsåtgärder efter
nedläggningen. Det var ju länsstyrelsen som var tillsynsmyndighet för pappersbruket.
Jag undrar bara om denna röda triangel verkligen ska vara där.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markeringen på kartan är hämtad från Länsstyrelsens underlag på potentiellt förorenade områden.
Efter samtal med miljö- och byggenheten framkom att delar av fastigheten är sanerad, medan andra
delar inte sanerats.

Medverkande tjänstemän
Samrådsredogörelsen har upprättats i samarbete mellan miljö- och byggenheten samt kommunstyrelseförvaltningen.

John Karlsson

Näringslivschef
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Granskning
Sammanställning av revideringar efter granskning
Nedan följer i punktform de revideringar som gjorts i planförslaget till följd av inkomna synpunkter.

Del 1 Planförslag

Del 3 Konsekvenser

•

•

•

Texten om riksintresseutredningen kompletteras
med att beslut förväntas tas av Trafikverket under
2022. Beslutet gäller kring de nya kriterierna för
riksintresseutpekande och förväntas tas efter att
regeringen antagit ny ny nationell infrastrukturplan
2022-2033.
Texterna för LIS-områdena Ulvsbäck,
Hinnerydssjöarna och Exen förtydligas utifrån
Länsstyrelsens synpunkter. Ulvsbäck och Exen
förtydligas med att områdena med ädellövskog
undantas från exploatering och för Hinnerydssjöarna
att fri passage ska lämnas närmast vattnet.

Del 2 Förutsättningar
•

På sidan 38 i del 2 justeras med informationen om
att det endast är på utpekat vägnät som 74 ton tunga
lastbilar får framföras (BK4-vägnätet).

•

De kartlagda tysta områdena kompletteras
handlingarna. Dessa föranleder inga justeringar i
ställningstaganden.
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Komplettera statistik med jordbruksföretag

Markanvändningskarta
•

Kvarteret Vävskedsmakaren (Intäppan) justeras till
mångfunktionell bebyggelse utifrån en felaktighet i
kartan.

•

LIS-områdenas avgränsning justeras. Endast den
preciserade gränsen för LIS-områdena ligger kvar för
att tydliggöra vilket område som avses.

•

Ett av de föreslagna bostadsområdena i södra
delen av Markaryd tas bort. Ett av de föreslagna
verksamhetsområdena i nordöstra Markaryd, söder
om väg 15, tas också bort.

Utöver angivna ändringar har mindre justeringar och
redaktionella ändringar gjorts i antagandehandlingarna.
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Inkomna yttrande med Miljö- och byggenhetens
kommentar
Samtliga inkomna yttrande är framställda i sin helhet.
Nedan redovisas en översikt av inkomna yttrande. Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits.
Yttranden från privatpersoner är betecknade med Privatperson 1, 2, 3 osv. eftersom det kan finnas fler undertecknade av
yttrandet. I samtliga yttranden från privatpersoner har personuppgifter (namn, adress, kontaktuppgifter mm.) tagits bort
eller maskats för att möjliggöra publicering av det särskilda utlåtandet på Markaryds kommuns hemsida.
Nummer

Yttrande med
synpunkter

Synpunkter som
ej tillgodosetts

Ingen
erinran

Sida

Länsstyrelsen Kronoberg

G1

x

MSB

G2

x

52

Region Skåne

G3

x

53

Svenska Kraftnät

G4

x

53

Sydvatten

G5

x

53

Trafikverket

G6

Statliga och regionala aktörer
51

x

53

Kommuner
Hässleholms kommun

G7

x

54

Laholms kommun

G8

x

54

Ljungby kommun

G9

x

55

Älmhults kommun

G10

x

55

G11

x

55

Kommunala nämnder och bolag
Utbildnings- och kulturnämnden

Politiska partier
Centerpartiet

G12

x

55

Miljöpartiet

G13

x

57
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Nummer

Yttrande med
synpunkter

Synpunkter som
ej tillgodosetts

Ingen
erinran

Sida

G14

x

57

G15

x

62

Föreningar och organisationer
Lantbrukarnas Riksförbund

Privatpersoner
Privatperson 1
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G1: Länsstyrelsen Kronoberg
Inkommit yttrande den 22 mars 2022.

INLEDNING
Markaryds kommun har i enlighet med 3 kap. 14 § plan- och bygglagen (PBL) översänt ett förslag till översiktsplan
till Länsstyrelsen för granskning.
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § PBL. Yttrandet utgör statens samlade uppfattning om
planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL i ett senare planeringsskede. Enligt 3 kap.
16 § PBL ska det av yttrandet framgå om:
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken (MB),
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. MB inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inte är förenlig med 7 kap. 18 e §
första stycket MB,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner inte
samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken
för olyckor, översvämning eller erosion.
Yttrandet är en del av översiktsplanen och ska därför läggas till planen då den antagits. Där Länsstyrelsen inte har
godtagit planen i viss del, ska det anmärkas i översiktsplanen (3 kap. 20 § PBL).
I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter på förslaget till
översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden över planförslaget har inkommit från Trafikverket. Kopior av
yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom.

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER GÄLLANDE INGRIPANDEGRUNDER ENLIGT 11 KAP. 10 §
PBL
RIKSINTRESSEN
Riksintressen enligt 3 och 4 kap Miljöbalken (MB)

Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen tillgodoses.
MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken (MB)

Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB följs.
STRANDSKYDDSOMRÅDEN
Strandskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken (MB)

Endast de preciserade områdena betraktas som LIS-områden av länsstyrelsen. Det vore bättre att endast ha en sorts
avgränsning för att undvika missförstånd.
Generellt gäller att fri passage ska kunna lämnas även inom LIS-områden, vilket särskilt ska uppmärksammas i
området Hinnerydssjöarna.
Länsstyrelsen bedömer att den landsbygdsutveckling i strandnära läge som föreslås i följande områden är förenlig
med 7. Kap. 18 e § första stycket miljöbalken.
- Råstorp
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- Örnafälla
- Tannsjön/Hultasjön
- Grönö
Länsstyrelsen bedömer att den landsbygdsutveckling i strandnära läge som föreslås i följande områden är förenlig
med 7. Kap. 18 e § första stycket miljöbalken, förutsatt att justeringar görs av dem i enlighet med kommentar för
respektive område.
- Ulvsbäck. Öster om Lagan finns utpekade naturvärden med ädellövskog. Områdets avgränsning behöver justeras.
- Hinnerydssjöarna. Fri passage ska lämnas.
- Exen. Förutsatt att ett mindre område med ädellövskog undantas från exploatering. Områdets avgränsning behöver
justeras.
MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som berör andra kommuner
samordnas på lämpligt sätt.
HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄMNING OCH EROSION
Länsstyrelsen bedömer att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. Bedömningen grundar sig på att kommunen anger
riktlinjer för höjdsättning av bebyggelse samt att kommunen enligt översiktsplanen avser att bedriva fördjupat arbete
med klimatanpassningsfrågorna inför utveckling av områden med översvämningsrisk.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för Länsstyrelsens synpunkter.
Avseende LIS-områdena Ulvsbäck, Hinnerydssjöarna och Exen förtydligas texterna utifrån
Länsstyrelsens synpunkter. Ulvsbäck och Exen förtydligas med att områdena med ädellövskog
undantas från exploatering och för Hinnerydssjöarna att fri passage ska lämnas.
Avseende de två avgränsningarna för LIS-områdena som redovisas, tas den större cirkeln bort till
antagandehandlingarna och den preciserade gränsen ska vara kvar, för att tydliggöra vilken gräns
som gäller.

G2: MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
Inkommit yttrande den 22 mars 2022.
MSB avstår från att yttra sig i ärendet om ny översiktsplan för Markaryds kommun.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för MSB:s synpunkter.
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G3: Region Skåne
Inkommit yttrande den 22 mars 2022.
Region Skåne ställer sig fortsatt positiv till Översiktsplan för Markaryds kommun år 2030 med utblick mot år
2050. Merparten av de synpunkter och kommentarer som Region Skåne lämnade i samrådsskedet har tagits
hänsyn till av kommunen. Region Skåne har inga ytterligare synpunkter på planförslaget. I handläggningen av detta
ärende har avdelningen för regional utveckling genom enheterna för regional planering, externa relationer och
stöd, miljö och hälsa, transport och infrastruktur samt Skånetrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala
utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 11, reviderad 2021-09-23 § 94.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för Region Skånes synpunkter.

G4: Svenska Kraftnät
Inkommit yttrande den 22 mars 2022.
Svenska kraftnät har i yttrande daterat 2021-09-09 svarat på samråd i ärendet. Utöver tidigare lämnat remissvar har
Svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat förslag i granskningsskedet.

Miljö- och byggenhetens svar:

Markaryds kommun tackar för Svenska Kraftnäts synpunkter.

G5: Sydvatten
Inkommit yttrande den 22 mars 2022.
Det är bra att behovet av hänsyn till Bolmentunneln i samband med detaljplanering och byggnation i närheten
av tunneln tydligt beskrivs i del 3. Sydvatten har i övrigt inga invändningar gällande granskningsförslaget till ny
översiktsplan.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för Sydvattens synpunkter.

G6: Trafikverket
Inkommit yttrande den 22 mars 2022.
Trafikverket har tagit del av översända remisshandlingar och konstaterar att de synpunkter Trafikverket tidigare
lämnat under samrådsskedet i huvudsak beaktats. Med anledning av planförslaget lämnar Trafikverket nedanstående
synpunkter och information som i huvudsak utgör några smärre detaljpåpekanden:

DEL 1. PLANFÖRSLAG
- De ställningstaganden som föreslås för riksintressena inom kommunikationsområdet bedömer Trafikverket som
bra och tillräckliga för ett säkerställande av dessa riksintressen.
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- Gällande pågående riksintresseöversyn inom kommunikationsområdet har Trafikverket hösten 2022 antagit nya
uppdaterade kriterier för utpekande. Ett förslag till förändringar av riksintressen har varit på samråd där bland annat
Lv 117 och Kristianstads som berör Markaryds kommun föreslås utgå som riksintressen så som anges i planförslaget.
Nytt riksintressebeslut grundat på de nya antagna kriterierna förväntas fattas av Trafikverket under 2022, efter det att
regeringen antagit ny nationell infrastrukturplan 2022-2033.

DEL 2. FÖRUTSÄTTNINGAR
- Sid. 38. Det är endast på utpekat vägnät som 74 ton tunga lastbilar får framföras (=BK4-vägnätet). Av skrivningen i
planhandlingen kan tolkas som dessa tunga fordon är tillåtna på hela det allmänna vägnätet.

ÖVRIGT
- I detta sammanhang vill Trafikverket påpeka sin uppfattning att detaljplanen för Golfresorten i Traryd bör
omarbetas för de delar som berör väg 120.1. Detta även om denna fråga kanske inte direkt har bäring på
översiktsplanens utformning, men väl på möjligheten för denna omfattande detaljplans genomförande och dess
konsekvenser. Planens förslag till förändringar på väg 120.1 ger omfattande konsekvenser för såväl kommande
exploatör av området som för vägens framtida funktion.
- Sammantaget bedömer Trafikverket att den föreslagna översiktsplanen har goda förutsättningar att utgöra en bra
utgångspunkt och värdefullt underlag i kommande prövningar av skilda slag med markanvändningsanknytning.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för Trafikverkets synpunkter.
Översiktsplanen justeras med informationen om att det endast är på utpekat vägnät som 74 ton
tunga lastbilar får framföras (BK4-vägnätet).
Avseende Golfresorten i Traryd (Tovhult) så är Trafikverkets synpunkter med i kommunens
fortsatta arbete. Det är inget som föranleder till någon justering av översiktsplanen.

G7: Hässleholms kommun
Inkommit yttrande den 22 mars 2022.
Hässleholms kommun tackar för möjligheten att få ta del av granskningsförslag till ny översiktsplan för Markaryds
kommun. Hässleholms kommun ser att framförda synpunkter i samrådsskedet har tillgodosetts och har ingen
erinran mot granskningsförslaget. Hässleholms kommun ser fram emot dialoger kring framtida mellankommunala
utvecklingsfrågor.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för Hässleholm kommuns synpunkter.

G8: Laholms kommun
Inkommit yttrande den 22 mars 2022.
Laholms kommun har inget ytterligare att tillföra översiktsplan för Markaryds kommun.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för Laholm kommuns synpunkter.
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G9: Ljungby kommun
Inkommit yttrande den 22 mars 2022.
Ljungby kommun har tagit del av granskningsförslag till ny översiktsplan. Vi har inga synpunkter på förslaget och
kommer därför inte att inkomma med något yttrande.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för Ljungby kommuns synpunkter.

G10: Älmhults kommun
Inkommit yttrande den 22 mars 2022.
Älmhults kommun har inget att erinra mot innehållet i granskningshandling för ny översiktsplan Markaryds
kommun.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för Älmhult kommuns synpunkter.

G11: Utbildnings- och kulturnämnden (UKN)
Inkommit yttrande den 22 mars 2022.
Utbildnings- och kulturnämnden avger som yttrande att man inte har några ytterligare synpunkter än vad som
tidigare lämnats på förslag till ny översiktsplan för Markaryds kommun mhults kommun har inget att erinra mot
innehållet i granskningshandling för ny översiktsplan Markaryds kommun.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för Utbildnings- och kulturnämndens synpunkter.

G12: Centerpartiet
Inkommit yttrande den 22 mars 2022.
Centerpartiet Markaryd återkommer med synpunkter på det reviderade granskningsförslaget till Översiktsplan.
Eftersom våra tidigare synpunkter inte i någon större utsträckning beaktats tar vi upp en del av våra tidigare förslag
men också en del nytt.
Som vi tidigare framhållit är det positivt att uppmuntra landsbygdsnäringarna, bra att ha en generös inställning till
byggande på landsbygden och viktigt att hitta en lösning för bredband i norra kommundelen där ca 200 hushåll
saknar snabbt bredband.
Men det vore inte bra om en död hand läggs över all utveckling på landsbygden genom att i stort sett hela
kommunens landsbygd klassas som ”tysta, orörda områden”. Någon miljökonsekvensbeskrivning, inte minst med
tanke på sociala och ekonomiska konsekvenser, har inte heller gjorts efter att den första versionen av ÖP skickades
ut, vilket vi föreslog. Det anser vi är en nödvändighet med tanke på de tänkbara omfattande konsekvenserna av
förslaget om ”orörda områden”, vilket som vi tidigare påpekat är en felaktig benämning, eftersom landsbygden långt

Särskilt utlåtande

55

546
ifrån är orörd utan sedan urminnes tider
använts för såväl jordbruk som skogsbruk och
andra aktiviteter.
Vi tillstyrker som tidigare ambitionen att
bibehålla och stärka närheten till naturen
under rubriken grönområden. Men i den
konkreta planen följs inte dessa målformuleringar upp. Vi avstyrker exempelvis
förslaget om ett nytt industriområde söder
om väg 15 vid ”Gerdmansrondellen”. Hela
grönområdet öster om Anderslövsområdet
mellan Getesjön och väg 15 bör skyddas som
grönområde, om det inte ska riskera att bli
alltför stympat. Det har stort värde för såväl
det rörliga friluftslivet som skolor och
föreningar med organiserade aktiviteter.
Alla delar av området behövs för olika aktiviteter, vilket till exempel visas av bifogade orienteringskarta där flera
kontroller lagts ut just i det område där ett industriområde föreslås. Vi föreslår, om ytterligare markreserv behövs,
istället en ytterligare utbyggnad norrut utmed E4:an av det där föreslagna nya området.
Vi är också tveksamma till att ta ytterligare grönytor på Hansens backar i anspråk för bebyggelse, efter de omfattande
byggnationer som gjorts där de senaste åren. Det är sådan bostadsnära natur som har stor betydelse inte minst för
barnfamiljer. Istället föreslår vi att byggande anvisas på Intäppan, på den ödetomt där bostadshus revs för ett 30-tal
år sedan. Den är inte skött som grönyta utan är bara en vildvuxen ödetomt, som bör vara relativt lättplanerad för
nybyggnation.
Detta är konkreta förslag, som komplettering till och förstärkning av det som framförts i det tidigare yttrandet.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för centerpartiets synpunkter.
Avsikten med de stora opåverkade områdena är främst att Markaryds kommun ska synliggöra en
viktig kvalitet i Markaryds kommun, en kvalitet av rofylldhet och tystnad som är alltmer ovanlig.
Ett av de viktigaste ställningstagandena är att pågående verksamheter inom stora opåverkade
områden ska fortsätta att bedrivas och utvecklas. Liksom att industri, jordbruk, skogsbruk eller
andra verksamheter som bedöms höra till landsbygden ska inte begränsas av utpekandet. De
opåverkade områdena ska användas som en uppmaning att överväga om en verksamhet är lämplig
i området. Med förståelse för och en önskan om att både befintliga verksamheter och verksamheter
som bedöms höra landsbygden till ska kunna fortsätta bedrivas och utvecklas, har därför tydliga
ställningstaganden utformats.
För tillkommande verksamhets- och bostadsområden har en bedömning gjorts kring att
föreslagna områden är de bäst lämpade att exploatera. Avvägningen har gjorts samlat utifrån
flera olika aspekter och intressen där helhetsbedömningen resulterat i de föreslagna områdena.
Verksamhetsområdet söder om väg 15, väster om Gerdmansrondellen tas bort, liksom ett av de
föreslagna bostadsområdena i södra delen av Markaryd.
Kvarteret Vävskedsmakaren (Intäppan) är relevant att bebygga i framtiden. Denna har felaktigt
hamnat som grönområde och justeras till mångfunktionell bebyggelse då den både är planlagd för
bostäder och möjlig för att bebygga i framtiden.
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G13: Miljöpartiet
Inkommit yttrande den 22 mars 2022.
Vi Miljöpartiet de gröna (MP) välkomnar de granskningshandlingarna för nya översiktsplanen (ÖP). Framför allt,
har den planen blivit justerad på de 4 punkterna, som vi ifrågasatte till är mycket uppskattad. Däremot kvarstår vår
yttrande när det gäller LIS-områden, och vill vi tillägga härmed angående vindkraft.

LIS-OMRÅDE
MP påtalade de fyra områdena, Ulvsbäck, Hannabadsåsen, Grönö och Tannsjö, togs bort , men endaste
Hannabadsåsen togs bort. Om man beaktar Miljöbalken (MB) 7 kap så uppfattar vi att kommunen tolka den
paragrafen på eget sätt. Dessutom pågår nu revidering av strandskyddslag, samt kraftiga klimatförändring i världen
och i Sverige, då kunde kommunen beakta översvämningsrisken.

VINDKRAFT:
Karta med stora opåverkade områden i Markaryds kommun, Del1, s 57, som täcker mer än 3/4 av kommunens yta.
Detta känns alldeles för mycket, då återstående område består av tätorter och infrastrukturområden. Enligt MB, 3
kap, ska opåverkade områden inte gälla hela kommunen, utan enbart sådant som exempelvis stora skogar, dalgångar
och fjärdar. Syftet är att bevara sådana naturområden. Den stora omfattningen av ”stora opåverkade områden” syns
enbart syfta till att förhindra vindkraft. MP är starkt emot detta. Vi måste satsa på flera nya vindkrafter närmaste
framtiden för att försäkra energiförsörjning i hela landet.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för miljöpartiets synpunkter.
Föreslagna LIS-områden bedöms som relevanta. I de utpekade områdena har Markaryds kommun
gjort en bedömning att det finns skäl att pröva dispens om upphävande av strandskyddet.
Ytterligare utredningar kommer att behövas inom samtliga föreslagna LIS-områden.
Avseende ny strandskyddslag är det i dagsläget svårt att veta vad den kommer att innebära i
praktiken och kommande bedömningar. Däremot är syftet med lagändringen att göra det enklare att
bygga i strandnära lägen där bebyggelsetrycket inte är så hårt och svårare kring högexploaterad kust.
Detta kan därmed innebära lättnader i Markaryds kommun.
Avsikten med de stora opåverkade områdena är främst att Markaryds kommun ska synliggöra en
viktig kvalitet i Markaryds kommun, en kvalitet av rofylldhet och tystnad som är alltmer ovanlig. Ett
av de viktigaste ställningstagande är att pågående verksamheter inom stora opåverkade områden
ska fortsätta att bedrivas och utvecklas. Liksom att industri, jordbruk, skogsbruk eller andra
verksamheter som bedöms höra till landsbygden ska ej begränsas av utpekandet. De opåverkade
områden ska därmed användas som en uppmaning att överväga om en verksamhet är lämplig i
området. Med förståelse för och en önskan om att både befintliga verksamheter och verksamheter
som bedöms höra landsbygden till ska kunna fortsätta bedrivas och utvecklas, har därför tydliga
ställningstaganden utformats.

G14: Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Inkommit yttrande den 22 mars 2022.
Lantbrukarnas Regionförbund, LRF Sydost, har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter gällande Markaryds
översiktsplan.
LRF är en medlemsorganisation på ca 135 000 medlemmar som företräder de gröna näringarna och är indelad i
17 regioner. LRF Sydost är en av regionerna och har ca 15 000 medlemmar i de tre länen Kronoberg, Blekinge
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och Kalmar. LRFs synpunkter beskrivs ur ett jord- och skogsbruksperspektiv där vikten av hållbarhet, framtida
livsmedelsproduktion och landsbygdsutveckling står för grunden.
Sammanfattat så ser LRF kritiskt på de områden som ritats ut som LIS områden. Det är givetvis positivt med
bebyggelse utmed vatten och på landsbygden. Men i planförslaget är det alldeles för dåligt förklarat vad dessa utritade
områden kommer att innebära för de som äger och brukar marken. LRF är emot att man tar jordbruksmark i
anspråk för bebyggelse och de utritade LIS- områdena omfattar mycket jordbruksmark.
På flera ställen i samrådshandlingarna beskrivs det att kommunen vill satsa på vandringsleder och tillgång till nära
natur. Även här är LRF ifrågasättande vad detta kommer innebära för markägarna. Det är inte acceptabelt att planera
för att ta privat mark i anspråk utan en tidig dialog med markägarna eller mot markägarens vilja. All mark som är
privat mark och benämns på något sätt i översiktsplanen ska vara förankrad hos respektive markägare. Det är viktigt
med tydlig kommunikation från start och det ska inte komma som en överraskning att ens privata mark är tänkt till
något annat än ens egna tänka brukande.
LRF ställer sig också positiva till många delar i planen. Bland annat delarna kring ställningstanade landsbygd och de
satsningar som är tänkta för att utveckla hela kommunen.

STRANDSKYDD OCH LIS-OMRÅDEN
Det är positivt att kommunen vill öppna upp för LIS-områden för att öka attraktiva boenden på landsbygden. Det
ställer sig LRF positiva till. Det som däremot är kritiskt med LIS-områdena är den vaga förklaringen vad denna
utritning kommer att innebära och vad som krävs för att realisera. Det finns två typer av markeringar i kartmaterialet.
Den ljusare blå markeringen som benämns som LIS-område och ger ett stort område kring respektive sjö. Sedan
finns det också en mörkare blå markering som benämns LIS-område (Preciserat). LRF ställer sig frågan kring vad
dessa två olika markeringarna betyder? Är det preciserade området tänkt som ett detaljplanelagt område? Finns det
någon tidsplan? Är det endast markägarna själva som har möjlighet att erbjuda att sälja en tomt? Är kommunen
intresserade av att köpa mark i dessa områden? Frågorna blir många när det inte finns något förklaring i något av
de dokument som är kopplade till planförslaget. Det är mycket jordbruksmark (både åkermark och betesmark) som
finns med inom dessa områden. Både inom det breda markerade LIS-området samt det preciserade. Är kommunens
ställningstagande kring bebyggelse på åkermark förändrad när det kommer till LIS-områden till skillnad från de andra
delarna i översiktsplanen?
LRF ställer sig som sagt positiv till LIS-områden egentligen, men när man ritar in jordbruksmark så blir det svårare
för oss att acceptera.
Det är viktigt att kommunen har med sig att alla inte vill bo tätt i detaljplanelagda områden eller närheten av annan
bebyggelse. LRF förstår inte varför kommunen sätter som krav att dispens för strandskyddet gäller om det byggs
inom anslutning till befintliga bostadshus. Kommunen måste även vara öppna för att godkänna dispensansökningar
för bebyggelse i strandnära lägen som inte är LIS-områden. I och med att kommunen har cirka 50 mil strand
så borde man också kunna erbjuda bebyggelse strandnära även på andra ställen än de som föreslås i planen.
Formuleringen på sida 47 i planförslaget kan LRF inte riktigt hålla med om, dvs att kommunen vill ha en generös
inställning till byggnation på landsbygden. Men att endast bebygga strandnära om det ligger max 200 från befintlig
bebyggelse, är inte generöst. Det bidrar inte heller till en mycket mer levande landsbygd.

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för LRF:s synpunkter.
Som noterat finns två avgränsningar för LIS-områdena. Den större cirkeln tas bort till
antagandehandlingarna och den preciserade gränsen ska vara kvar, för att tydliggöra att det är
den preciserade gränsen som gäller. I de utpekade områdena har Markaryds kommun gjort en
bedömning att det finns skäl att pröva dispens om upphävande av strandskyddet. När och hur en
sådan dispens söks avgör inte kommunen ifall det inte är kommunens mark. En eventuell önskan
om exploatering kräver liksom övriga exploateringar samtal med Markaryds kommun för att
bedöma ifall det krävs detaljplan eller inte. Bedömningen för att ta fram ett LIS-område görs oavsett
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markägoförhållande. Det är inget tvång på genomförande och för att kunna genomföra det krävs
ytterligare utredningar. Det finns inte någon tidplan för ett genomförande, eftersom Markaryds
kommun inte kommer att driva ett aktivt arbete att exploatera i samtliga utpekade områden.
Markaryds kommun fortsätter arbetet med att verka för en förenklad standskyddslagstiftning, där
ett utpekande av LIS-områdena är det lagmässiga stöd och den möjlighet kommunen har just nu att
bygga i strandnära lägen. Att avståndet från befintlig bebyggelse skulle vara max 200 meter känner
inte kommunen igen, kan det ha blivit en missuppfattning att det generellt är ett strandskydd på 100
meter, medan det för Hannabadssjön är utökat till 200 meter? I så fall är det gränsen för vad som
räknas som strandskydd, inte ett avstånd till befintlig bebyggelse.

JORDBRUKSMARKENS VÄRDE
Det är mycket positivt att kommunen tar upp i översiktsplanen att jordbruksmarken är viktig och ska prioriteras.
Det nämns ett flertal gånger i de olika delarna som tillhör planförslaget. LRF är glada över att man inte föreslår
byggnation på jordbruksmark kring tätorterna i planförslaget. Däremot så går kommunen emot sig själva genom
sina utritade LIS- områden som ändå föreslår möjlig byggnation på jordbruksmark. I Del 3 Konsekvenser s 33,
skriver kommunen att man har ont om jordbruksmark och att den är begränsad. Det nämns även på andra ställen i
planförslaget att det är viktigt att bibehålla det brukandet som idag genomförs i kommunen. Hur kommer det sig att
kommunen ändå väljer att öppna upp för att ta jordbruksmark i anspråk för annat typ av användning?
LRF vill framföra att en mark fortfarande kan räknas som jordbruksmark även om den inte är redovisad som
stödberättigad mark.
Även om det ” bara” tar några hektar i anspråk så blir detta ”bara” en stor del och jordbruksmarken kommer att
minska. Det är inte heller storleken på åkern som spelar roll om den kan tas i anspråk för något annat, utan vad man
kan producera på åkern, vad den kan avkasta och om den kan ge ett bra bete och livsmedelsförsörjning i framtiden,
som är intressant. Även avståndet från brukningscentrat till respektive jordbruksmark är viktig att väga in om det
föreslås för bebyggelse.
Kommunen anser att jordbruksmark endast får tas i anspråk för att tillgodose väsentligt samhällsintresse. LRF har
svårt att de se hur ett par tomter i strandnära läge kan ses som ett väsentligt samhällsintresse. Det finns inte många
delar som berör samhällsintresset så mycket mer än just livsmedel. För att få livsmedel och förnybart drivmedel så
behöver vi bruka jorden och kan helt enkelt inte ta mer värdefull mark i anspråk för bostäder. I Sverige har vi både
en nationell livsmedelsstrategi och det finns även en regional livsmedelsstrategi för Blekinge län. Båda strategierna
understryker vikten av ökad livsmedelsförsörjning och bevarandet av jordbruksmark.

Miljö- och byggenhetens svar:
I möjligaste mån ska jordbruksmark undvika att bebyggas. Att bygga på jordbruksmark kan i vissa
fall vara skäligt. Vid en eventuell prövning kommer samtliga intressen som finns på platsen att
belysas.

LANTBRUK INOM KOMMUNEN
På flera ställen i planförslaget så kommer det olika delar som ska förklara hur jord- och skogsbruket ser ut
i kommunen. Många av dessa förklaringar känner inte LRF igen med verkligheten. Exempelvis står det i
del 3 Konsekvenser på sida 33 att det inte finns några inregistrerade jordbruk i Markaryds kommun. Enligt
Jordbruksverkets statistikdatabas så säger den i stället att det fanns 100 jordbruksföretag år 2020 och 99
jordbruksföretag 2016. Att skriva i planförslaget att det inte finns några ger en bild av att det inte finns något
jordbruk alls i kommunen.
Enligt Jordbruksverkets statistikdatabas har arealen åkermark i Markaryds kommun minskat med 926 hektar sedan
1990 och betesmarken har minskat med 217 hektar sedan 2003. Minskningen beror på många olika saker. Men
de jordbrukare som finns i kommunen idag, försöker på bästa möjliga sätt att bruka den mark som finns. Även
lantbrukare från omkringliggande kommuner hjälper till att bruka den mark som finns inom kommunen. En av de
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större skillnaderna som har blivit inom jordbruket de senaste åren är produktionsinriktningar. Tidigare var det en
större bredd. Idag är det främst köttdjursproduktion som bedriv i kommunen tillsammans med hästhållning som
hjälper till att hålla markerna öppna. Tidigare fanns det både mjölkproduktion och grisproduktion. Tyvärr så är det
ett tufft läge för landets lantbrukare och många behöver lägga ner sin verksamhet. Därför är det extra viktigt att
kommunen stöttar det lantbruks som finns kvar för att marker fortsatt ska kunna hållas öppen inom kommunen.
I planförslaget på sida 34 nämns flera orter där kommunen ser behov av jordbruk för att bibehålla kulturmiljövärden.
De nämnda områdena brukas idag och texten som är skriven i planförslaget ger en bild av att det antingen inte längre
brukas alternativt att det snart skulle sluta att brukas. Detta ger också en felaktig bild i förhållande till verkligheten.
Det kommunen skriver i Del 2 Förutsättningar på sida 24, kring jord och skogsbruk ger en väldigt smalt synsätt på
helheten av de areella näringarna.
Kommunen skriver ”ett intensivt jord- och skogsbruk med ett alltmer homogeniserat landskap som följd, kan
medföra att landskapets särdrag och karaktär förloras.” LRF vill förtydliga att det är otroligt viktigt att jordbruket
idag följer med i den moderna utveckling som krävs. Detta för att kunna vara med och konkurrera på marknaden.
Om detta inte skulle vara möjligt skulle inte marken kunna brukas alls och landskapets karaktär skulle förloras än
mer.
Samma sak gäller för skogsbruket. Genom att lämna skogen till att växa ”fritt” leder inte till attraktiva miljöer för
exempelvis friluftsliv som kommunen värnar om. Det ger inte heller det underlag för att få fram bioenergi som är en
del av lösningen i den klimatomställning som vi behöver göra. Det gäller att se brukandet i ett bredare perspektiv och
den nytta det gör för samhället i stort.
LRF vill poängtera att jordbruksföretagarna i kommunen gör sitt bästa för att upprätthålla att bruka den mark som
finns på allra bästa sätt. Det gäller också att detta uppmuntras från kommunen. Bland annat genom att framhålla det
närproducerade i alla lägen.

Miljö- och byggenhetens svar:
Avseende statistiken kring jordbruksföretag var det uppgifter från Markaryds kommuns
näringslivsregister, vilket kan skilja sig mot Jordbruksverkets register. Inställningen är att
samtliga företag i Markaryds kommun, oavsett antal inom en bransch, är viktiga för den fortsatta
utvecklingen i kommunen och att det finns företag i olika branscher skapar en robusthet i
kommunen.
Övriga beskivningar har gjorts utifrån ett helhetsperspektiv.

LANDSBYGDSPERSPEKTIVET
LRF ser positivt att kommunen har fått in ett landsbygdsperspektiv i planen. Bland annat på sida 22 i planförslaget.
Ställningstagandet är mycket positivt om det skulle förverkligas. Speciellt för jordbruksföretag att kunna fortleva
och också hålla de markerna öppna som kommunen nämner i underlaget. Men det krävs att det lokala jord- och
skogsbruket värnas och ges möjlighet till att utvecklas.
Något som är viktigt när det kommer till landsbygdens utveckling är de enskilda vägarna. Både underhållet för att de
ska vara farbara året runt och även bredden på vägarna. Vägar måste vara tillräcklig breda för att det ska vara möjligt
för jordbruksföretagare att ta sig fram med sina maskiner. Maskinerna i dagens jordbruk blir allt större och för att
komma fram med bland annat sina såmaskiner och transporter av tröskor så behövs en bredd på minst 5 meter.
Många gånger idag så är transporten av maskiner allt för svårt, och kan leda till att brukandet inom vissa områden
försvåras så mycket att man avstår brukandet av marken.
Det är viktigt att ha med sig landsbygds och jordbruksperspektivet på flera sätt. På många ställen i handlingarna
nämns verksamheter som inte bör blandas med bostäder. Det nämns bland annat både buller och lukt. LRF vill
påpeka att det är viktigt att jordbruket på något sätt inte får stoppas på grund av att de vissa tider på året båda kan
generera lukt vid gödsling och buller vid ex. vårbruk och skörd. Det är viktigt att komma ihåg att jordbruksmarken
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har brukats sedan lång tid tillbaka. Att det sedan blivit bebyggelse runt omkring ska inte kunna hindra fortsatt
brukande. Det är ett viktigt ställningstagande kommunen måste ha om det kommer in klagomål.
I stället för att begränsa möjligheterna att utveckla lantbruksföretag genom att bebygga åker- och betesmark, så bör i
stället kommunen fundera över hur de kan hjälpa till att göra den lokala livsmedelsproduktion som redan finns att bli
ännu effektivare och bättre. Jordbruket är exempelvis en viktig del för omställningen till fossilfri energi. Jordbruket
ger en bra grund till biogas och många utav jordbrukets stora byggnader skulle kunna producera solenergi med hjälp
av solceller. LRF hade önskat att kommunen såg ännu mer den nytta som jordbruket kan bidra till inför ett förändrat
klimat och nya utmaningar i framtiden. Jord- och skogsbruket bidrar till en hållbar, varierad och livskraftig landsbygd.
För att fortsatt kunna bedriva sin verksamhet bör kommunen fånga upp och stödja. För att underlätta att verka och
bo på landsbygden bör den tydliga ambitionen vara att kunna erbjuda samhällsservice, kollektivtrafik, bredband med
mera.

Miljö- och byggenhetens svar:
En översiktsplan reglerar inte underhåll och utformning av enskilda vägar. Översiktsplanen reglerar
inte heller buller och lukt från jordbruk. Avseende stöd och samverkan mellan kommun och
jordbruk finns absolut möjligheter till samverkan och samarbete. En del i detta är översiktsplanering
och näringslivsarbete, där Markaryds kommun är aktiva och engagerade.

SKOGSBRUK OCH PRIVATÄGD MARK
Kommunen nämner skogens och naturens värden på många ställen i handlingarna. Kommunen skriver att man
vill göra naturen tillgänglig genom att bland annat vidareutveckla gröna stråk, vandringsleder och motionsslingor.
LRF förstår inte vilken natur som inte är tillgänglig redan idag? LRF anser att all natur är tillgänglig för friluftsliv
och behöver inget specifikt skydd för det. I Sverige har vi allemansrätt vilket innebär att naturen är öppen för alla.
Det behövs exempelvis inte avsättas skog i form av reservat eller liknande för att den ska vara tillgänglig. Att endast
erbjuda människor anlagda vandringsleder och liknande ger också en väldigt förvrängd blid av vad natur verkligen
är. Det är viktigt att man också lär sig att vara i den naturen som inte är anlagd med stigar och där det finns skyltar
osv. Om kommunen vill använda sin egen skog till att göra insatser och avsätta för reservat anlägga vandringsleder
eller likande så är det helt okej. Men det ska inte planeras för sådana åtgärder i privat skog utan att det sker genom
frivillighet från markägarens sida och det ska också ske genom en mycket tidig dialog.
Likväl att kommunen inte ska planera för nya inriktningar på privat mark utan kännedom, så ska kommunen inte
heller lägga andra typer av skydd i översiktsplanen som kan begränsa brukandet av marken. Den grönstrukturplan
som nämns flera gånger i handlingarna får inte på något sätt hindra pågående markanvändning utan att markägare i
så fall får ersättning. Samma sak gäller där man tänker sig rekreations- och promenadstråk. För leder och liknande ska
det finnas skrivna avtal om privata markägare berörs. Se gärna Turism på annans mark - LRF . Det gäller även gamla
vandringsleder som oftast inte är uppdaterade när det kommer till avtal, då det antagligen finns många nya markägare
längs sträckan.
På sida 47 i Del 3 konsekvenser står det under levande skogar ”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk
produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden
värnas.”
LRF vill förtydliga att även om det sker skogsproduktion i skogen så är det en levande skog i förändring och
gynnar den biologiska mångfalden i alla dess stadier. Det är inte endast levande skogar i nyckelbiotoper och
biotopskyddsområden. Produktionsskogen är i allra högsta grad också levande och bidrar till stor klimatnytta och ger
förnybar energi i form av bioenergi..
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Miljö- och byggenhetens svar:
Naturen är tillgänglig och tillgängligheten ökar när det skapas stråk, vandringsleder och
motionsslingor. Det minskar trösklarna för det utforskande av naturen som beskrivs i yttrandet. Vid
åtgärder i privat skog ska det tas tidig dialog. Avtal kring eventuella åtgärder bygger på frivillighet.
Den grönstrukturplan som nämns i handlingarna åsyftar främst orterna. Det vill säga att kartlägga,
värdera och prioritera grönstrukturen inom tätorterna och den tätortsnära grönstrukturen.

SERVICE
Servicen inom kommunen är väldigt centrerad till de sydöstra delarna inom kommunen. LRF hade önskat att
kommunen tog ett större helhetsgrepp för att även på något sätt ha en strategi för att kunna öka servicen även i
de nordvästra delarna av kommunen. Exempelvis i Hinneryd eller Vivljunga. Det är självklart positivt att man vill
satsa på fiber och bredband även i dessa områden som beskrivs på sida 22 och 37 i Planförslaget. Men det borde
också finnas en större vision än enbart bredband. Det hade gått i linje med de önskemål kommunen har kring att
kunna öka inflyttningen på landsbygden genom attraktiva boende och där med underlag för service. Men ibland
kanske servicen behöver komma först för att attrahera nya invånare till platsen. Detta är också viktigt för att nå de
ställningstagande gällande service som kommunen skriver om på sida 30 i planförslaget.

Miljö- och byggenhetens svar:
Servicen är mer utvecklad i de mer tätbebyggda delarna av kommunen. Samtidigt pågår
kontinuerligt ett arbete för att öka tillgängligheten till den service som finns. Nya digitala lösningar
möjliggör för en del av lösningen, men där finns mer att utforska och utveckla. Här kan en
samverkan framåt vara en annan möjlig väg att gå.

OPÅVERKADE OMRÅDEN/TYSTA OMRÅDEN
LRF anser att det är positivt att kommunen förtydligar att jord- och skogsbruk. Inte ska beröras i de opåverkade
områdena som har ritats ut i planförslaget. Den pågående markanvändning som sker idag ska kunna fortsätta och
även utvecklas. Det hade däremot varit bra med detta förtydligande även när det gäller de tänkta tysta områdena.
Även här måste pågående markanvändning i form av jord- och skogsbruk fortsätta på det sätt som man bedriver sin
verksamhet idag samt att man måste kunna få utvecklas och moderniseras utan att det tysta området hindrar en. LRF
anser att det bra av kommunen att vara tydliga med att man anser att det inte ska komma till nya kraftledningar inom
det opåverkade området. Det visar kommunens ställningstagande och inger också en trygghet för markägare inom
det opåverkade området, att de förhoppningsvis inte ska bli av med sin mark på grund av nya kraftledningsstråk.

Miljö- och byggenhetens svar:
De tysta områdena sammanfaller med de större opåverkade områdena och med samma förslag
till reglering/vägledning, det vill säga att pågående markanvändning ska kunna fortgå samt att
verksamheter som hör landsbygden till ska finnas.

G15: Privatperson 1
Inkommit yttrande den 22 mars 2022.
Granskade förslaget till översiktsplan och har följande synpunkter:
I förslaget till översiktsplan ser jag att det finns ett markområde beläget vid sjön Exen, som har benämning
lissområde. Markområdet omfattas av återkommande översvämningar då sjön Exens vattenstånd periodvis är väldigt
högt.
På platsen finns en husvagnsuppställningsplats sedan kanske 40 år tillbaka. Markägaren har succesivt byggt ut
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den, dock har ingen hänsyn tagits till att tillfartsvägen uppe i byn Skararp är väldigt smal, och när verksamheten
tog fart blev det de bofasta som fick ta olägenheterna med en enorm trafikökning sommartid, på något ställe går
vägen endast 2 meter från husvägg. Trots krav mm från bofasta på ändring av sträckning av väg uppe i byn, så har
aldrig markägaren till husvagnsuppställningsplats velat medverka till detta. Markägaren försökte även etablera en
husvagnsuppställningsplats uppe i byn, direkt i gräns till vår fastighet Markaryd Skararp 1: 16 för några år sen. Det
gick vi som rågranne ej med på, stort tack till Mbn på Markaryds kommun, för hjälp,rådgivning med detta.
Min synpunkt, fråga till förslaget till översiktsplan:
- Hur tas dessa förslag till lissområde ut, kan tex undertecknad föreslå område också?
- Hur har förslaget till lissområde vid sjön Exen kommit till?
- Vid förslag till lissområde och framtida byggnation, tas det hänsyn m.m. till tex översvämningsrisk, även att det
finns vägar i området som tål trafikökning?

Miljö- och byggenhetens svar:
Markaryds kommun tackar för synpunkterna.
I de utpekade områdena har Markaryds kommun gjort en bedömning att det finns skäl att pröva
dispens om upphävande av strandskyddet. Ytterligare utredningar kommer att behövas inom
samtliga föreslagna LIS-områden.
LIS-områden har tagits fram genom att studera potentiella lägen för landsbygdsutveckling.
Syftet är att långsiktigt stimulera utveckling på landsbygden. Området kring Exen har tillkommit
för att stimulera turism och friluftsliv. Utpekandet i översiktsplanen är ett första steg i att
möjliggöra dispens och upphävande av strandskyddet. För att det ska möjliggöras behöver
ytterligare utredningar göras och därtill avvägningar mellan olika intressen, som exempelvis
översvämningsrisker, trafikbelastning med mera.

Medverkande tjänstemän
Det särskilda utlåtandet har upprättats i samarbete mellan miljö- och byggenheten samt
kommunstyrelseförvaltningen.

John Karlsson

Näringslivschef
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Ärendebeteckning 554
401-371-2022

Datum
2022-03-16

Markaryds kommun
mbn@markaryd.se

Granskningsyttrande över förslag till översiktsplan för
Markaryds kommun
Inledning
Markaryds kommun har i enlighet med 3 kap. 14 § plan- och
bygglagen (PBL) översänt ett förslag till översiktsplan till
Länsstyrelsen för granskning.
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § PBL.
Yttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen vad gäller
Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL i ett senare
planeringsskede. Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet framgå
om:
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap.
miljöbalken (MB),
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN)
enligt 5 kap. MB inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS) inte är förenlig med 7 kap. 18 e §
första stycket MB,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och
vattenområden som angår två eller flera kommuner inte
samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för
olyckor, översvämning eller erosion.
Yttrandet är en del av översiktsplanen och ska därför läggas till planen
då den antagits. Där Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del,
ska det anmärkas i översiktsplanen (3 kap. 20 § PBL).
I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen
inhämtat synpunkter på förslaget till översiktsplan från berörda
myndigheter. Yttranden över planförslaget har inkommit från
Trafikverket. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för
kännedom.

Postadress:351 86 Växjö

Telefon: 010-223 70 00

E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg

Länsstyrelsen i
Kronobergs län
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Länsstyrelsens synpunkter
Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (mb)
Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen tillgodoses.
Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken (mb)
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN
enligt 5 kap. MB följs.
Strandskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken (mb)
Endast de preciserade områdena betraktas som LIS-områden av
länsstyrelsen. Det vore bättre att endast ha en sorts avgränsning för att
undvika missförstånd.
Generellt gäller att fri passage ska kunna lämnas även inom LISområden, vilket särskilt ska uppmärksammas i området
Hinnerydssjöarna.
Länsstyrelsen bedömer att den landsbygdsutveckling i strandnära läge
som föreslås i följande områden är förenlig med 7. Kap. 18 e § första
stycket miljöbalken.


Råstorp



Örnafälla



Tannsjön/Hultasjön



Grönö

Länsstyrelsen bedömer att den landsbygdsutveckling i strandnära läge
som föreslås i följande områden är förenlig med 7. Kap. 18 e § första
stycket miljöbalken, förutsatt att justeringar görs av dem i enlighet
med kommentar för respektive område.


Ulvsbäck. Öster om Lagan finns utpekade naturvärden med
ädellövskog. Områdets avgränsning behöver justeras.



Hinnerydssjöarna. Fri passage ska lämnas.



Exen. Förutsatt att ett mindre område med ädellövskog
undantas från exploatering. Områdets avgränsning behöver
justeras.

Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och
vattenanvändning som berör andra kommuner samordnas på lämpligt
sätt.
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Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Länsstyrelsen bedömer att bebyggelse och byggnadsverk inte blir
olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller risken
för olyckor, översvämning eller erosion. Bedömningen grundar sig på
att kommunen anger riktlinjer för höjdsättning av bebyggelse samt att
kommunen enligt översiktsplanen avser att bedriva fördjupat arbete
med klimatanpassningsfrågorna inför utveckling av områden med
översvämningsrisk.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Malin Almqvist med länsarkitekt Leila
Aalto som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilaga:
Trafikverkets yttrande
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Drottninggatan 11
28531 Markaryd
0433 - 72 000
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Protokoll

Kommunstyrelsen

2022-06-14

KS § 106
Parlamentariska gruppens arbete och förslag
Dnr 2022/252.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att den politiska nämndorganisationen inte ska förändras inför
mandatperioden 2023–2026,
att anta upprättat förslag till Reglemente för partistöd att gälla från och med
januari 2023,
och att anta upprättat förslag till Arvodes- och ersättningsreglemente att
gälla från och med 1 januari 2023.
Bakgrund och sammanfattning
Parlamentariska gruppen, bestående av representanter för samtliga partier i
kommunfullmäktige i Markaryds kommun, har under våren 2022 i
samarbete med kanslichefen arbetat fram nya förslag till reglementen för
partistöd samt arvoden och ersättningar för förtroendevalda. Under arbetet
har underlag och jämförelser sammanställs från ett 30-tal kommuner med
varierande likheter med Markaryds kommun.
De huvudsakliga skillnaderna består dels i dokumentupplägget, dels i
följande substantiella förändringar:
- Arvoden baseras helt och hållet på riksdagsarvodet och vissa %-satser har
förändrats för att bli mer enhetliga och bättre stämma överens med
ansvaret i respektive uppdrag. Exempelvis får ordförande i Miljö- och
byggnadsnämnden 10% istället för 8% och kommunstyrelsens förste vice
ordförande arvoderas med 5%.
- Reglerna för ersättningar för förlorad arbetsinkomst förtydligas och förses
med regler för oregelbundna arbetstider och företagare.
- Tillgänglighetshinder och särskilda kostnader för funktionsvarierades
möjlighet att delta på lika villkor förtydligas också.
- Tidsgränser för när underlag ska ha inkommit för att ge rätt till
utbetalning sätts till 90 dagar efter uppkommen rätt till arvode eller
ersättning.
Förslaget innebär en fortsatt indexuppräkning och med ökade % för vissa
arvoden kan detta öka kostnaden med ca 200 000 kr/år, men detta beräknas
tas ut av de minskade kostnaderna för schablonmässig ersättning för
förlorad arbetsinkomst.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2022-06-14

Parlamentariska gruppen föreslår även att den politiska
nämndorganisationen inte ska förändras inför mandatperioden 2023-2026.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichefen 2022-05-23
Arvodes- och ersättningsreglemente
Reglemente för kommunalt partistöd
Beslutet expedieras till:

Kanslichefen
Löneenheten

Justerandes sign.
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Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-30

KSAU § 99
Parlamentariska gruppens arbete och förslag
Dnr 2022/252.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att den politiska nämndorganisationen inte ska förändras inför
mandatperioden 2023–2026,
att anta upprättat förslag till Reglemente för partistöd att gälla från och med
januari 2023,
och att anta upprättat förslag till Arvodes- och ersättningsreglemente att
gälla från och med 1 januari 2023.
Bakgrund och sammanfattning
Parlamentariska gruppen, bestående av representanter för samtliga partier i
kommunfullmäktige i Markaryds kommun, har under våren 2022 i
samarbete med kanslichefen arbetat fram nya förslag till reglementen för
partistöd samt arvoden och ersättningar för förtroendevalda. Under arbetet
har underlag och jämförelser sammanställs från ett 30-tal kommuner med
varierande likheter med Markaryds kommun.
De huvudsakliga skillnaderna består dels i dokumentupplägget, dels i
följande substantiella förändringar:
- Arvoden baseras helt och hållet på riksdagsarvodet och vissa %-satser har
förändrats för att bli mer enhetliga och bättre stämma överens med
ansvaret i respektive uppdrag. Exempelvis får ordförande i Miljö- och
byggnadsnämnden 10% istället för 8% och kommunstyrelsens andre vice
ordförande arvoderas med 5%.
- Reglerna för ersättningar för förlorad arbetsinkomst förtydligas och förses
med regler för oregelbundna arbetstider och företagare.
- Tillgänglighetshinder och särskilda kostnader för funktionsvarierades
möjlighet att delta på lika villkor förtydligas också.
- Tidsgränser för när underlag ska ha inkommit för att ge rätt till
utbetalning sätts till 90 dagar efter uppkommen rätt till arvode eller
ersättning.
Förslaget innebär en fortsatt indexuppräkning och med ökade % för vissa
arvoden kan detta öka kostnaden med ca 200 000 kr/år, men detta beräknas
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tas ut av de minskade kostnaderna för schablonmässig ersättning för
förlorad arbetsinkomst.
Parlamentariska gruppen föreslår även att den politiska
nämndorganisationen inte ska förändras inför mandatperioden 2023-2026.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichefen 2022-05-23
Arvodes- och ersättningsreglemente
Reglemente för kommunalt partistöd
Beslutet expedieras till:

Kanslichefen
Löneenheten

Justerandes sign.
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Sara Källgarn
Kanslichef
sara.kallgarn@markayd.se
0433-72100

Tjänsteskrivelse
2022-05-23

Parlamentariska gruppens förslag till förändringar inför mandatperioden
2023 - 2026
Dnr 2022/252.

Förslag till beslut
Kanslienheten föreslår efter parlamentariska gruppens arbete våren 2022 kommunfullmäktige
besluta
att anta upprättat förslag till Reglemente för partistöd att gälla från och med januari 2023
att anta upprättat förslag till Arvodes och ersättningsreglemente att gälla från och med 1
januari 2023
Bakgrund och sammanfattning
Parlamentariska gruppen, bestående av representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige
Markaryds kommun har under våren i samarbete med kanslichefen arbetat fram nya förslag till
reglementen för partistöd samt arvoden och ersättningar för förtroendevalda. Under arbetet har
underlag och jämförelser sammanställs från ett 30tal kommuner med varierande likheter med
Markaryds kommun.
De huvudsakliga skillnaderna består dels i dokumentupplägget, dels i följande substantiella
förändringar:
Arvoden baseras helt och hållet på riksdagsarvodet och vissa %satser har förändrats för att bli mer
enhetliga och bättre stämma överens med ansvaret i respektive uppdrag. Exempelvis får ordförande i
Miljö- och byggnadsnämnden 10 istället för 8% och kommunstyrelsens andra vice ordförande
arvoderas med 5%.
Reglerna för ersättningar för förlorad arbetsinkomst förtydligas och förses med regler för
oregelbundna arbetstider och företagare.
Tillgänglighetshinder och särskilda kostnader för funktionsvarierades möjlighet att delta på lika villkor
förtydligas också.
Tidsgränser för när underlag ska ha inkommit för att ge rätt till utbetalning sätts till 90 dagar efter
uppkommen rätt till arvode eller ersättning.

Finansiering
Förslaget innebär en fortsatt indexuppräkning och med ökade % för vissa arvoden kan detta
öka kostanden med ca 200 000 kr/ år, men detta beräknas tas ut av de minskade kostnaderna
för schablonmässig ersättning för förlorad arbetsinkomst.
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1 Reglementets förutsättningar
Kommunallagen (2017:725) anger i kapitel 4 §§ 29-32 att och hur kommuner får besluta om, samt
reglera och utbetala, stöd till partier invalda i fullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar om partistödets utformning och omfattning. Beslutet fattas i slutet
av en mandatperiod och gäller för den kommande perioden. Vid behov kan revidering ske under
pågående mandatperiod. Partistödet avser valda mandat i fullmäktige.
Partistödet är avsett att stödja partiernas demokratiska arbete, öka förutsättningarna för
kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och administration etc. Partistödet utbetalas och skall
redovisas årligen.
2 Tolkning och beslut med anledning av detta reglemente
Vid oklarheter om tolkning av reglementet bistår kanslichefen med vägledning. Kommunstyrelsens
arbetsutskott fattar beslut om utbetalning samt godkännande av redovisning.
3 Definitioner
I detta reglemente tolkas nedanstående begrepp enligt följande:
3.1 Parti
Politiskt parti som är representerat i fullmäktige och som är en juridisk person. Ett parti är
representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14
kap. Vallagen (2005:837)
3.2 Mandat
Plats i fullmäktige som tilldelats ett parti enligt 3.1. Mandat anses tilldelat ett parti om platsen vid
det senaste valet till fullmäktige besatts och fortsatt är fylld.
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4 Ansvarsfördelning för tillämpning av partistödsreglementet
4.1 Kansliavdelningens ansvar
Kansliavdelningen bistår med anvisningar rådgivning och stöd, samt bereder ärenden om
utbetalning och godkännande av redovisningar av partistödet.
4.2 Kommunfullmäktiges ansvar
Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning samt godkännande av redovisning av partistöd.
4.3 Partiernas ansvar
Partierna skall självmant senast 30 juni året efter det år då de fått del av kommunalt partistöd
redovisa hur detta använts. Redovisningen skall ske enligt de avisningar som ges i detta reglemente
samt eventuella kompletterande anvisningar och stöd som ges av kansliavdelningen.

5 Tidsgränser för rätt till partistöd
Partierna ska självmant lämna in redovisning av det gångna årets partistöd till kansliet senast den
30 juni året efter det redovisade året slutat. Lämnar partiet inte in redovisning eller begärd
komplettering eller redigering av redovisning faller rätten till utbetalning för innevarande år. Rätt
till utbetalning kan återställas genom beslut av kommunfullmäktige.
6 Grunder för partistödsbelopp
Partistödet baseras på vid varje tid gällande prisbasbelopp, när detta reglemente skrivs (2022) är
prisbasbeloppet 48 300kr. Endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14
kapitlet vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet
6.1 Grundstöd
För varje parti som i senaste valet tilldelats mandat i kommunfullmäktige utges ett grundstöd.
Grundstödet är 30% av prisbasbeloppet.
6.2 Mandatstöd
För varje mandat respektive parti tilldelats i senaste valet till kommunfullmäktige, för vilket en vald
ledamot är fastställd, utges ett mandatstöd.
Mandatstödet är 25% av prisbasbeloppet.

7 Krav för utbetalning och redovisning av partistöd
Enligt kommunallagen 4 kapitlet 31 § första stycket ska redovisning avse perioden 1 januari–31
december för det gångna året och ges in till fullmäktige. En av partiet utsedd särskild granskare
ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet.
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
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8 Hänvisning för mer information
Lagar
• Kommunallagen (2017:725)
• Vallagen (2005:837)
• Förvaltningslagen (2017:900)
Vägledande rättsfall där beslut gällande partistöd prövats
• Regeringsrätten målnummer 4353-1977 (RRK 76 2:54) (avseende splittrat, respektive
nybildat parti)
• Regeringsrätten mål nr 1247-2001 (avseende gynnande/missgynnande av visst parti vid
utformningen av partistödet)
• Kammarrätten Göteborg mål nr 7082-08 (avseende rätten till partistöd för mandat som
inte längre besätts av det valda partiet)
Övriga relaterade dokument
•

SKR (dåvarande SKL) cirkulär 14:12 ”Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd”
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1. Reglementets förutsättningar
Detta reglemente reglerar villkor för rätt till, samt ansvar för respektive arvoden och ersättningar för
förtroendevaldas uppdrag som utförs för Markaryds kommuns räkning. Detta reglemente baseras på
gällande Kommunallag (2017:725) och Förvaltningslag (2017:900)
Reglementet antas av fullmäktige och revideras vid behov, dock minst en gång per mandatperiod.
Reglementet gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1§ kommunallagen, det vill säga:
• Ledamöter och ersättare i fullmäktige,
• Ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser samt i eventuella av kommunfullmäktige
inrättade beredningar och råd och som är valda av kommunfullmäktige eller nämnd,
• Revisorer
• Annan av nämnd eller styrelse vald person för ett kommunalt uppdrag.

1:1 Tolkning och beslut med anledning av detta reglemente
Vid osäkerhet om vad som gäller bör den förtroendevalda i förhand samråda med respektive ordförande
eller förvaltningschef. Kanslichefen ansvarar för att stödja förvaltningar och nämnder i bedömningen. I
sista hand avgör kommunstyrelsens arbetsutskott om begärt arvode eller ersättning kan betalas ut.
Avslag om utbetalning kan vid önskemål lämnas skriftligt och kan då överklagas i enlighet med
kommunallagen (2017:725)
2. Definitioner
2:1 Förtroendevald
Person som valts direkt av folket vid val till Kommunfullmäktige, eller som utsetts av fullmäktige, en
styrelse eller nämnd att företräda Markaryds kommun i enlighet med valet till kommunfullmäktige.
2:2 Ledamot
Förtroendevald som valts till ordinarie ledamot i respektive styrelse eller nämnd.

2:3 Ersättare
Förtroendevald som valts till ersättande ledamot i respektive styrelse eller nämnd. Ersättare har alltid närvaro- och
yttranderätt i den nämnd där denne valts in. Ersättare har dock endast förslags- och beslutanderätt när de är
tjänstgörande ersättare.

2:4 Tjänstgörande
Förtroendevald som valts till ordinarie, eller ersättande ledamot i respektive styrelse eller nämnd och som vid
aktuellt sammanträde tjänstgör, dvs som ordinarie ledamot närvarar, eller som ersättare ersätter ordinarie ledamot
med förhinder.
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2:5 Arvode
Ekonomisk kompensation för utfört uppdrag som förtroendevald. Arvode betalas (med undantag av
valarvode) för maximalt 10 timmar per dygn. Arvodet är skattepliktigt. Arvode delas in i nedanstående
kategorier:
2:5:1 Arvode för hel- eller deltidsuppdrag
Fast arvode som betalas ut varje månad och avser en samlad arbetsinsats på heltid eller viss, i detta
reglemente angiven %. Som 100% definieras uppdrag som ger rätt till arvode motsvarande vid varje tid
gällande månadsarvode för riksdagsledamot. Förtroendevalda saknas dock reglering av arbetstid och %
avser därmed endast en grov uppskattning av uppdragets omfattning.
2:5:2 Arvoden per tillfälle
2:5:2:1 Sammanträdesarvode

Arvode per sammanträde. Sammanträdesarvode betalas ut efter närvaro vid sammanträden.
Sammanträdesarvode utges inte för förtroendevalda som arvoderas på 40% eller mer enligt 2.5.1
2:5:2:2 Förrättningsarvode

Arvode för förrättningar, dvs uppdrag som den förtroendevalda behöver delta i eller ansvara för inom
ramen för sitt uppdrag. Förrättningsarvode utges inte för förtroendevalda som arvoderas på 40% eller
mer enligt 2.5.1
Om särskilt beslut finns från kommunfullmäktige, nämnd eller annat organ enligt utgår
förrättningsarvode även för följande:
a) konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande kommunal
angelägenhet som har ett direkt samband med det kommunala uppdraget, men inte utförs i
anslutning till sammanträde
b) representation
c) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till
kommunen
d) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör
e) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ
f) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalde själv tillhör
g) besiktning eller inspektion
h) överläggning med utomstående myndighet eller organisation
i) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag
2:5:2:3 Beredskapsarvode

Arvode för beredskapstid, utöver särskilt arvode för socialnämndens ordförande och vice ordförande.
2:5:2:4 Valarvode

Arvode för valnämndens sammanträde vid röstmottagning samt under valdygnet, övriga röstmottagare
under förtidsröstningen samt på valdagen och för rösträknare under valdygnet. Valarvodet betalas ut för
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faktiskt nedlagd tid och berörs därför inte av begränsningen på 10 timmar per dygn som gäller för övriga
arvoden.
2:6 Ersättningar
Ekonomisk ersättning för utlägg, kostnader eller förlorade inkomster och andra förmåner som
uppkommer på grund av att en förtroendevald utför sitt förtroendeuppdrag. Ersättningar kan delas in i
följande kategorier:
2:6:1 Kostnadsersättningar
Ersättning mot bevis om kostnad direkt relaterad till den förtroendevaldas uppdrag. Kostnader ska inte belasta
kommunen om det finns annan part som normalt ansvarar (så som den enskilda för tex wifi i hemmet, annan
myndighet eller liknande så som regionen för hjälpmedel etc). Inköp av material som den förtroendevalda behöver
för att utföra sitt uppdrag skall dock i första hand ske via kommunen och belasta ansvarig nämnd.

2:6:2 Reseersättning
Ersättning för kostnader för resor med kollektivtrafik, färdtjänst eller privat disponerad bil till och från
uppdrag som förtroendevald. Ersättningen avser avståndet mellan den förtroendevaldas
folkbokföringsadress och platsen för det aktuella uppdraget. Ersättningen baseras på faktisk kostnad för
resa med kollektivtrafiken för aktuell sträcka, faktisk kostnad för färdtjänst eller om privat disponerad bil
används på avståndet i km. Ersättning för kostnader med anledning av resa med privat disponerad bil
uppgår till vid varje tid gällande skattefri och skattepliktig milersättning i likhet med villkor för
kommunens anställda.
2:6:3 Ersättning för kostnader för barnomsorg.
Förtroendevalda som för utförandet av sitt uppdrag behöver barnomsorg för i sitt hushåll boende barn
under 12 år och för detta inte kan nyttja den ordinarie kommunala barnomsorgen, har rätt till ersättning
mot uppvisande av underlag för kostnaden.
2:6:4 Ersättning för kostnad för omsorg om anhörig
Förtroendevald som för att utföra sitt förtroendeuppdrag behöver ordna vård eller omsorg för anhörig
ersätts för kostnader som inte ersätts av annan, mot uppvisande av underlag för kostnaden.
2:6:5 Ersättning för särskilda kostnader med anledning av funktionsnedsättning eller
tillgänglighetshinder
Förtroendevalda som för utförandet av sitt uppdrag behöver särskild utrustning, assistans eller
motsvarande har rätt till ersättning för dessa kostnader i den utsträckning de särskilt orsakas av eller ökar
pga förtroendeuppdraget och inte kan ersättas av annan.
2:6:6 Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Förtroendevalda som för utförandet av sitt uppdrag måste ta ledigt från sitt arbete eller motsvarande
beskattningsbar inkomst ersätts för den förlorade inkomst som den förtroendevalda med intyg från
arbetsgivare eller motsvarande kan styrka. Förtroendevalda med f-skatteverksamhet skall styrka inkomst
och göra förlusten av inkomst pga förtroendeuppdraget sannolik.
Rätten till ersättning omfattar den nödvändiga ledighet som förtroendevalda i övrigt behöver, när det
inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina arbetsuppgifter i direkt anslutning till
sammanträdet eller motsvarande. Endast vid sammanträden eller motsvarande som ligger utanför
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kommunen innefattas restiden i ersättning för förlorad arbetsinkomst. Övriga praktiska förberedelser i
anslutning till möten ersätts inte.
Förtroendevalda med hel-eller deltidsuppdrag om minst 40% har inte rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
2:7 Semester och därmed förknippade ersättningar
Ersättning för faktiskt förlorad semesterförmån till förtroendevald med uppdrag mindre än 40% sker
enligt för kommunen anställda gällande villkor.

2:8 Pensioner och därmed förknippade ersättningar
2:8:1 Kommunal pension
För förtroendevald som är heltids eller deltidsarvoderad minst 40% tillämpas de pensionsregler som
gällde då berörd förtroendevald fick sitt uppdrag. För hel- eller deltids arvoderad förtroendevald på
minst 40% som påbörjat sitt uppdrag före 2015 gäller PRF-KL och PBF-KL. För hel- eller deltids
arvoderad förtroendevald på minst 40% som påbörjat sitt uppdrag 2015 eller senare utges kommunal
pension enligt bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL.
2:8:2 Ersättning för förlorad pensionsförmån:
Förtroendevalda som för utförandet av sitt uppdrag förlorar pensionsförmån ersätts för den förlorade
förmånen. Den förtroendevalda ansvarar för att säkerställa att löneenheten vid varje tid har korrekt
uppgift om den förtroendevaldas pensionsförmån för att rätt ersättning ska betalas ut.
Ersättning för förlorade pensionsförmåner Pensionsavgift – pensionsersättning – utges till icke hel eller
deltidsarvoderad förtroendevald på minst 40% enligt vid varje tillfälle gällande pensionsavtal.
Pensionsavgiften beräknas på pensionsgrundande belopp. Pensionsgrundande belopp beräknas enligt
samma grunder som för kommunens tjänstemän. Hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald på minst
40% som är ansluten till kommunal pension har inte rätt till ersättning för eventuellt förlorade
pensionsförmåner som härrör från anställning.
Förtroendevalda med hel-eller deltidsuppdrag om minst 40% har inte rätt till ersättning för förlorad
pensionsförmån.
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3. Ansvarsfördelning för tillämpning av Arvodesreglementet
3:1 Kansliavdelningens och sekreterarnas ansvar:
Vid varje ny mandatperiod sammanställa uppgifter om samtliga förtroendevalda och deras
uppdrag till löneavdelningen.
Vid varje avsägelse och fyllnadsval meddela löneavdelningen de nya uppgifterna samt från vilken
tid dessa gäller.
Vid respektive sammanträde, förrättning eller motsvarande meddela löneavdelningen vilka
förtroendevalda som närvarat och därmed har rätt till aktuella arvoden och ersättningar.
3:2 Löneavdelningens ansvar
Varje månad betala ut korrekt arvode och ersättning till de förtroendevalda i enlighet med
inlämnade uppgifter.
Vid oklarheter snarast kontakta kansliavdelningen eller den förtroendevalda.
3:3 Den förtroendevaldas ansvar
Vid inledningen och avslut av varje uppdragsperiod och förändring av förhållanden som påverkar
rätten till arvoden och ersättningar (tex ny mandatperiod, nytt eller avslutat uppdrag, ändrad
folkbokföringsadress, barn i hushållet etc) lämna korrekta uppgifter till sekreterare eller
kanslienhet.
Vid sammanträden och förrättningar följa rutiner och anvisningar för att intyga sin närvaro och
meddela eventuella kostnader.
I första hand förebygga att kostnader som kan undvikas uppkommer och att i övrigt tillse att
kostnader hanteras enligt gängse ansvarsfördelning.
Den förtroendevalda ansvarar för att säkerställa att kommunen vid varje tid har korrekt uppgift
om den förtroendevaldas särskilda kostnader pga funktionsnedsättning eller tillgänglighetshinder.
Den förtroendevalda ansvarar för att säkerställa att aktuella förvaltning vid varje tid har korrekt
uppgift om den förtroendevaldas behov så att kommunen kan öka tillgängligheten och avhjälpa
eventuella hinder i lokaler, utrustning och övrigt och därmed minska behovet för den enskilda
förtroendevalda att göra egna anpassningar och utlägg.
Om den förtroendevalda lämnat felaktiga eller inte i tid uppdaterat uppgifterna och därför fått
felaktig utbetalning kan den förtroendevalda bli återbetalningsskyldig. Om den förtroendevalda
medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller inte medverkat till att uppdatera väsentliga uppgifter kan
den förtroendevalda komma att polisanmälas.
Tidsgränser för rätt till utbetalning
Arvoden och ersättningar betalas ut i samband med kommunens ordinarie löneutbetalning.
Förtroendevalda och sekreterare förmedlar aktuella underlag för utbetalning till löneavdelningen i
nära anslutning till att respektive rätt uppkommit.
Begäran om arvode och ersättning skall, för att inte förfalla, inkomma till löneavdelningen senast
90 dagar efter att rätten uppkommit. Om särskilda skäl föreligger kan rätten till utbetalning
återställas efter bedömning av kommunstyrelsens arbetsutskott.
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5. Grunder för arvodesbelopp
Arvodesbeloppen i Markaryds kommun baseras på vid varje tid gällande arvode för riksdagens
ledamöter – riksdagsarvodet utgör därmed 100% i nedanstående sammanställning. Arvodering
med 100% innebär dock inte begränsning till 100% heltid, då uppdraget som förtroendevald inte
innebär reglerad arbetstid.
När detta reglemente antas (2022) är riksdagsarvodet 71 500 kronor i månaden före skatt
5:1 Arvode för hel- eller deltidsuppdrag
5:1:1 Kommunfullmäktige

Ordförande 10%
Första vice ordförande: 5%
Andra vice ordförande: 5%
5:1:2 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ordförande: 100%
Första vice ordförande: 5%
Andra vice ordförande: 40%
5:1:3 Socialnämnden

Ordförande: 40%
Vice ordförande: 10%
Beredskapsarvode per vecka: 1%
5:1:4 Utbildnings-och Kulturnämnden

Ordförande: 40%
Vice ordförande: 10%
5:1:5 Miljö och byggnämnden

Ordförande: 10%
Vice ordförande: 5%
5:1:6 Revisorerna

Ordförande 1%
Inläsning per månad för ledamöter och ordförande 1%
5:1:7 Valnämnden, endast under valår (år med allmänna val, samt EU-val)

Ordförande 5%
Vice ordförande 1%
5:1:8 Valberedningen

Ordförande: Icke valår 0,5%, valår 1%
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5:2 Arvode per tillfälle
5:2:1 Sammanträdesarvode
Per inledd 4-timmarsperiod 1%
5:2:1 Förrättningsarvode

Per inledd 2-timmarsperiod 0,5%
5:2:2 Beredskapsarvode

Per beredskapsvecka 1%
5:2:3 Valarvode:

Arvode för röstmottagare under förtidsröstningen per inledd 2-timmarsperiod 0,5%
Arvode för valnämndens valdygnssammanträde, röstmottagare och rösträknare under valdygnet
(utan maxgränsen 10 timmar/dygn): per inledd 2-timmarsperiod 0,75%

5:3 Ersättningar
5:3:1 Förlorad arbetsinkomst

Styrkt förlorad arbetsinkomst, enligt 2.6.6
5:3:2 Traktamente och ersättningar vid resor utanför kommunen

För fullgörande av förtroendeuppdrag enligt utgår resekostnadsersättning-/traktamente enligt
följande:
Resa med egen bil ersätts med vid varje tid gällande milersättning i likhet med kommunens
anställda. Utlägg för resa med kollektivtrafik ersätts mot uppvisande/inlämnande av biljett.
Utlägg för färd med taxi ersätts under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott medgett
sådan ersättning.
Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde utom kommunen utgår enligt de
grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet.
6. Försäkringar i samband med förtroendeuppdrag
6:2 Ansvarsförsäkring
Kommunens ansvarsförsäkring gäller även förtroendevald. Försäkringen gäller för skada där
kommunen blir ersättningsskyldig och skadan orsakats av förtroendevald genom sitt uppdrag.
6:3 Tjänstereseförsäkring
Kommunens tjänstereseförsäkring gäller för förtroendevald som reser i uppdrag för kommunen
och täcker bl a sjuk- och olycksfall, invaliditetskapital, resgodsförsening, resgodsförlust och
överfallsskydd. Tjänsteförsäkringen gäller även resor till och från ordinarie sammanträden.
6:4 Olycksfallsförsäkring
Kommunen tecknar en olycksfalls-försäkring för sina förtroendevalda. Försäkringen gäller för
olycksfallsskada som uppstår under pågående uppdrag och för färden till och från uppdraget.
Försäkringen täcker bl.a. läke-, tand- och resekostnader, rehabiliteringskostnader, invaliditets- och
dödsfallsersättning.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Webb / E-post

Box 74
28522 Markaryd

Drottninggatan 11
285 31 Markaryd

0433 – 72 000

www.markaryd.se
info@markaryd.se

Organisations nr.
212000-0654

Giro
Plusgiro: 348 24-3
Bankgiro: 279-5706
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7. Hänvisningar för mer information
Kommunallagen (2017:725)
Förvaltningslagen (2017:900)

Grunderna för Riksdagens arvoden:
•

Lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter

•

Riksdagsstyrelsens föreskrift och allmänna råd om tillämpningen av lagen (2016:1108) om
ersättning till riksdagens ledamöter, RFS 2016:5

•

Lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ

Pensionsregler kan fås via Sveriges kommuner och Regioner (SKR) www.skr.se:
•
•

PRF-KL och PBF-KL.
OPF-KL.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Webb / E-post

Box 74
28522 Markaryd

Drottninggatan 11
285 31 Markaryd

0433 – 72 000

www.markaryd.se
info@markaryd.se

Organisations nr.
212000-0654

Giro
Plusgiro: 348 24-3
Bankgiro: 279-5706

1(1)
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Protokoll

Kommunstyrelsen

2022-06-14

KS § 112
Årsredovisning och revisionsberättelse för
Kommunalförbundet VoB Syd 2021
Dnr 2022/293.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta emot årsredovisningen och revisionsberättelsen 2021 för
Kommunalförbundet VoB Kronoberg samt att medge förbundsdirektionen
ansvarsfrihet.
Bakgrund och sammanfattning
Kommunalförbundet VoB Kronoberg har till Markaryds kommun lämnat
årsredovisning och revisionsberättelse för år 2021. Enligt kommunallagen
ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om ansvarsfrihet för
förbundsdirektionen.
Dagens sammanträde:
Sven Jansson (C) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut i
ärendet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Kronoberg

RYDS
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Seciainamnden

Ank,

2022 06» 10

Dnr

Hr

VoB KRONOBERG

ÅRSREDOVISNING
2021
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ARSREDOVISNING VOB KRONOBERG

2021

INNEHALLSFORTECKNING
DIREKTION OCH REVISORER

2

TILLBAKABLICK PA 2021

3

FORVALTNINGSBERATTELSE

4

RESULTATRAKNING

7

BALANSRAKNING

8

DRIFTREDOVISNING

11

KONCERNREDOVISNING (SAMMANSTÄLLD)

13

Bilaga: Statistik
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DIREKTION OCH REVISORER

(Valda för tiden 2019 t o m 2022)

ORDINARIE

ERSATTARE

KOMMUN

Martin Edberg (S)
Maria Petersen (C)
Angelica Karlsson (C)
Claudia Crowley Sörensson (M)
Håkan Bengtsson (S)
Kenneth Cederfelt (S)
Carl Krekola (M)
Lars Ingvert (S)

Växjö
Tingsryd
Lessebo
Alvesta
Ljungby
Markaryd
Uppvidinge
Älmhult

LEDAMOTER
Oliver Rosengren (M)
Magnus Carlberg (S)
Monica Widnemark (S)
Sebastian Ohlsson (S)
Bo Ederström (M)
Sven Jansson (C)
Lars-Erik Hammarström
Marie Rosenqvist (M)

(S)

REVISORER

KOMMUN

Carl Geijer (M)

Växjö

Tommy Lövquist (S)
Örjan Davoust (M)

Älmhult
Lessebo

Eva Isaksson (S)
Ulf Fjeld (AA)

Markaryd
Alvesta

Revisorsersdttare:
Kerstin Petersson (C)

Tingsryd
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TILLBAKABLICK PA 2021
Ändamålet med VoB Kronoberg ar att, for Kronobergs läns kommuner, vara huvudman för hem för vård
eller boende för barn, ungdomar, familjer och missbrukare. VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt
uppdrag via VoB Syd AB som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver
kommunalförbundet endast Familjerådgivningen i VoB Kronoberg.

Verksamhetsåret för Familjerådgivningen påverkades liksom föregående år av den pågående pandemin.
Glädjande är dock att smittan inte har drabbat verksamheten i någon större omfattning. En viss
påverkan genom lägre efterfrågan och därmed ett lägre antal genomförda samtal kan dock konstateras.
Eftersom verksamheten övergick till att erbjuda digitala samtal ökade prestationen efterhand till en mer
normal nivå.
Genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete som syftar till att höja familjerådgivningens kvalité och
tillgänglighet, tar VoB Kronoberg ansvar för att tillgodose medlemskommunernas behov och att avsatta
medel förvaltas så effektivt som möjligt. Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god.
Familjerådgivningen redovisar för verksamhetsåret 2021 ett positivt ekonomiskt resultat. Efter tidigare
ar av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk buffert vilket ger stabilitet till VoB:s
organisation som helhet.
VoB Kronoberg äger aktier i VoB Syd AB till ett värde av 4 000 tkr. Aktiviteterna under året har
koncentrerats på ägarskapet i VoB Syd AB. Direktionens ledamöter i VoB Syds styrelse har upprätthållit
en dialog med direktionens övriga ledamöter. Vidare samverkar ägarrepresentanterna från direktionen
med ägarna inom Skånes Kommuner, bland annat vid så kallade ägarsamråd.
VoB:s direktion och VD riktar ett varmt tack till medlemskommunerna, den egna personalen, VoB Syd AB
och till övriga samarbetspartners under 2021.
Växjö den 7 april 2022

Oliver Rosengren

Niels Elvhammar

Ordförande

VD
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FORVALTNINGSBERATTELSE
PERSONAL
Verksamheten har under perioden haft tre medarbetare som samtliga arbetar pa deltid. Det totala
antalet tjänster ar som tidigare 2,55. Verksamheten har haft full bemanning under året som helhet.
Endast kortare perioder av sjukskrivning har förekommit, bland annat i samband med smitta under
pandemin.

Den stabila personalsituationen har inneburit hög grad av tillgänglighet och överlag korta väntetider för
de par och individer som sökt sig till verksamheten.
Under 2021 har VoB Kronoberg köpt VD, ekonomichef, lönehantering och
Företagshälsovård tillhandahålls genom avtal med Hälsoforum AB i Växjö.

IT-service via VoB Syd AB.

FAMILJERÅDGIVNING
Antal samtal
Antalet samtal under året var totalt 1042 vilket är betydligt fler än under föregående år. (Tidigare års
utfall: 889 under 2020, 1068/2019, 1092/2018, 1088/2017, 1047/2016, 882/2015). Inte några samtal
gavs till familjer utanför länet. Varje parsamtal beräknas ta ungefär två timmar inklusive förberedelse
och efterarbete. (Bilaga: Antal samtal per kommun.)

Verksamhetens prestation ökade således jämfört med 2020 vilket kan hänföras till att familjerådgivarna
kunnat erbjuda digitala samtal. Detta har ökat efterfrågan och minskat antalet återbud.
Antalet påbörjade ärenden under året var dock något färre jämfört med under 2020 och uppgick till
totalt 258 (269).

Utåtriktat arbete
Som ett led i det utåtriktade arbetet har familjerådgivarna haft kontakter med bland annat
familjecentraler, vårdcentraler, socialtjänsten i medlemskommunerna samt med verksamheten
”Familjefrid”. På grund av pandemin har dessa kontakter skett genom telefonsamtal och videomöten.

MÄTBARA MÅL
1. Väntetider:
-

Mal: 100 % av de kunder som är i behov av akut tid skall erbjudas en första tid inom 2 veckor.
Utfall: Samtliga kunder som uttryckt behov av akut karaktär har erbjudits en första tid inom 2
veckor. Målet uppnås.

-

Mal: Minst 90 % av övriga kunder skall erbjudas en tid inom 4 veckor:
Utfall: 99 % av kunderna har erbjudits tid inom 4 veckor. Övriga har erbjudits tid inom 6 veckor.
Målet uppnås.
Kommentar: God bemanning och efterfrågan som har hållit sig på förhållandevis jämn nivå har
inneburit att verksamheten kunna nå målen. Utfallet visar att nyckeltalen ligger på en nivå som
motsvarar familjerådgivningens funktion och uppdrag och har mål som är realistiska.
VoB Kronoberg, Bokslut 2021
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2. Kundenkater

Mal: Samtliga kunder skall efter avslutat uppdrag erbjudas möjlighet att svara pa en enkät
rörande deras upplevelse av insatsen. Utfallet av samtliga inkomna enkäter sammanställs i
samband med årsbokslut. Målet är en svarsfrekvens om 60 %:
Utfall: 58 enkäter har genomförts under perioden, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 24 %.
Målet uppnås inte.
Kommentar: Den låga svarsfrekvensen och det omfattande bortfallet förklaras delvis av att
övergången till digitala samtal innebär att enkätsvar inte kan inlämnas anonymt, vilket är en
given förutsättning. Verksamheten har övergått till att genomföra enkätutvärdering efter andra
samtalet, dvs när insatsen oftast fortfarande pågår, i stället för att vänta till det sista samtalet.
Förhoppningen är att detta på sikt kommer ge förutsättningar att öka svarsfrekvensen.

Genomsnittligt utfall på respektive enkätfråga 2021 (skala 1-5):
1.Tillgänglighet gällande telefontider hos familjerådgivningen?
Genomsnittligt omdöme 4,52
2. Möjligheten att inom rimlig tid få inbokat ett första samtal?
Genomsnittligt omdöme 4,48
3.Hur upplevde du kontakten med familjerådgivaren?
Genomsnittligt omdöme 4,76
4.Hur upplevde du innehållet i samtalen?
Genomsnittligt omdöme 4,57
5. Hur upplevde du sättet att arbeta på i samtalen?
Genomsnittligt omdöme 4,44
Kommentar: Inför verksamhetsåret 2021 har enkäter omarbetats och utökats. Tidigare ombads
kunderna att på fyra frågor lämna sin skattning av insatsen, skala 1-5. Enkäten har nu utökats till
fem skattningsfrågor samt en ytterligare fråga som kan besvaras i fritext. Fokus är i högre grad
än tidigare även på innehållet i samtalen, dvs om kunden upplever att man arbetat med rätt
frågor och hur arbetssättet upplevdes. Syftet är att verksamhet skall få en tydligare återkoppling
som kan ge stöd för att utveckla arbetssätt och metoder.
Det genomsnittliga utfallet avseende samtliga frågor är 4,55 (4,44) på 5-gradig skala, vilket
bedöms vara ett mycket positivt utfall.

3. Beläggningsgrad:
Mal: Beläggningsgraden vid Familjerådgivningen skall var minst 75 %, vilket motsvarar 454 genomförda
samtal per år och heltidstjänst (totalt 1158 samtal på 2,55 tjänster).

Utfall: Antalet samtal under 2021 var totalt 1 042 (889). Målet uppnås inte
Kommentar: Även om verksamheten inte fullt ut når målet kan det konstateras att prestationen har
förbättrats betydligt jämfört med 2020 och är i nivå med tidigare år.

VoB Kronoberg, Bokslut 2021
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EKONOMI
Årets resultat visar på ett överskott om 228 tkr (488 tkr). Eget kapital uppgår till 12 115 tkr (11 887 tkr)

och likvida medel/bank 8 233 tkr (8 021 tkr).
Efterfrågan på Familjerådgivningens tjänster har under 2021 sammantaget varit god. Intäkterna
avseende besöksavgifter är 209 tkr (172 tkr). De gemensamma kommunala avgifterna har räknats upp

med årets index 1,71 %.
Den främsta förklaringen till den positiva avvikelsen i ekonomiskt resultat, jämfört med vad som var
planerat, är något lägre personalkostnader. Exempelvis har utbildningsinsatser och konferenser
genomförts i mindre utsträckning än vad som budgeterats. För 2022 kommer det omvända förhållandet
att uppstå eftersom två av medarbetarna kommer att påbörja relativt omfattande vidareutbildningar
under året.

VoB Kronoberg, Bokslut 2021
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VoB Kronoberg 222000-0687

RESULTATRÄKNING = (tkr)

2021-12-31

2020-12-31

Rörelsens intäkter
Verksamhetens

intäkter, not 1

2 801

Övriga rérelseintakter, not 2

2721

4

19

2 805

2 740

-673

-877

-1 904

-1 375

-2 577

-2 252

228

488

0

0

Resultat efter finansiella poster

220

488

ÅRETS

228

488

Summa

rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader
Personalkostnader,
Summa

not 3

rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter

RESULTAT

VoB Kronoberg , Bokslut 2021
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VoB Kronoberg 222000-0687

BALANSRÄKNING ( tkr )
2021-12-31

2020-12-31

Aktier, not 4

4 000

4 000

Summa anläggningstillgångar

4 000

4 000

106

122

Bank, kassa, not 6

8 233

8 021

Summa omsättningstillgångar

8 339

8 143

12 339

12 143

11 887

11 399

228

488

12115

11 887

224

256

12 339

12 143

STÄLLDA SÄKERHETER

Inga

Inga

Balanslikviditet

37,2

31,8

Soliditet

98%

98%

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Fordringar, not 5

SUMMA

TILLGÅNGAR

Eget kapital

not 7

Vid räkenskapsårets ingång

Årets resultat
Vid räkenskapsårets utgång
SKULDER
Kortfristiga skulder, not 8
SUMMA
OCH

SKULDER

EGET KAPITAL

ANSVARSFÖRBINDELSE

VoB

Kronoberg

, Bokslut 2021
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VoB Kronoberg 222000-0687

not 1

Intakter

Besoksavgifter
Kommunala avgifter till VoB Kronoberg

not 2

2020

209

172

2 592

2 549

2 801

2721

4

19

4

19

2

2

Övriga rérelseintakter

Ersattning fran FK

not 3

2021

Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Man
Kvinnor

1

Totalt

3

3

81

58

1420

1 059

403

258

1 904

1 375

85

75

Vid årets början

4 000

4 000

Redovisat värde vid årets slut

4 000

4 000

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Direktionen
Övriga anställda
Sociala kostnader
Personalkostnader
(varav pensionskostnader)

Not 4

Aktier

4000 aktier i VoB Syd AB 556650-4204
Ackumulerade anskaffningsvarde:

VoB

Kronoberg

, Bokslut 2021
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Not 5

2021

2020

Ovriga kortfristiga fordringar

41

42

Ingående mervärdesskatt

10

28

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

55

52

106

122

Bankkonto SEB

4 230

4 018

Placeringskonto SEB

4 000

4 000

3

3

not 6

Fordringar

Kassa och bank

Handkassor konto SEB

8 233

8 021

11 887

11 399

228

488

12115

11 887

Leverantörsskulder

20

17

Skuld Koncernföretag

38

49

Arbetsgivaravgift

43

41

Personalskatt

44

38

Särskild löneskatt pensionskostnader

17

15

Upplupna löner

11

11

8

3

43

82

224

256

not 7

Eget kapital

Vid räkenskapsårets ingång

Årets resultat
Vid räkenskapsårets utgång

not 8

Kortfristiga skulder

Upplupna Sociala avgifter
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

VoB Kronoberg , Bokslut 2021
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DRIFTSREDOVISNING
2021-01-01 - 2021-12-31

(tkr)

Resultatenhet

Utfall

Budget

Avvikelse

DIREKTIONEN

INTAKTER
Ersattning gemensam verksamhet

279
279

281
281

-

2
2

KOSTNADER
Andra omkostnader

-

130

-

156

26

Kostnader förtroendevalda

-

81

-

135

54

-

211

-

291

80

FINANSIELLA INTAKT/KOSTNAD
Ranteintakter

-

10

-

10

Rantekostnader

-

10

-

10

NETTO

68

-

68

FAMILJERADGIVNING
INTAKTER
Beséksavgifter
Ersattning gemensam verksamhet

209

205

2 313

2 335

Ovriga ersattningar

4

4
-

=

2526

2 540

22

4
-

14

KOSTNADER
Andra omkostnader

-

544

-

588

44

Personalkostnader

- 1 823

-

1 952

130

- 2 367

-

2 540

174

-

160

NETTO

ÅRETS

160

RESULTAT

228

-

VoB Kronoberg , Bokslut 2021
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Varderings- och avskrivningsprinciper
Generellt gäller de regler som anges i den kommunala redovisningslagen och de
rekommendationer som utgivits. Oms€attningstillgangar tas upp till det lägsta av
anskaffningsvardet och det verkliga vardet. Fordringar varderas till det
belopp de beräknas inflyta.
Inköp av inventarier understigande 0,5 prisbasbelopp kostnadsfors. Inventarier
med ett anskaffningsvärde över 0,5 prisbasbelopp avskrivs på 3-5 år.
Skulder tas upp till det faktiska värdet av kända skulder.

Växjö den

= april 2022

Oliver Rosengren

Monica Widnemark

Sebastian Ohlsson

Bo Ederström

Sven Jansson

Magnus Carlberg

Lars-Erik Hammarström

Marie Rosenqvist

VoB Kronoberg , Bokslut 2021
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Signatures for document with ID: B92EFAD6-6684-4E27-BC20-A595C1AB3154.

Magnus Carlbery

sven Jansson

2022-05-09 18:02 CEST

sven janssén
E-mail: sven.jansson@markaryd.se
Verified by Mobile BankID
2022-05-10 07:27 CEST

Sebastian Olsson

Oliver Rosengren

Magnus
Carlberg
E-mail: magnus.carlberg@tingsryd.se
Verified by Mobile BankID

Sebastian Olsson
E-mail: sebastian.olsson@alvesta.se
Role: Ordférande

Verified by Mobile BankID
2022-05-10 13:54 CEST

Oliver Rosengren
E-mail: oliver.rosengren@vaxjo.se
Role: Kommunalrad
Verified by Mobile BankID
2022-05-10 14:16 CEST

Monica Widnemark

Bo Ederstrom

Monica Widnemark
E-mail: monica.widnemark@lessebo.se
Role: LEDAMOT
Verified by Mobile BankID

Bo Ederstr6m
E-mail: bo.ederstrom@ljungby.se
Verified by Mobile BankID

2022-05-14 20:50 CEST

2022-05-13 12:18 CEST

Lars-Erik Hammarstrim
Lars-Erik Hammarström
E-mail: lars-erik.hammarstrom@uppvidinge.se
Verified by Mobile BankID
2022-05-16 19:08 CEST

Marie Rosenquist
Marie Rosenquist
E-mail: mariemie.rosenquist@gmail.com
Role: Mrs
Verified by Mobile BankID

2022-05-17 11:48 CEST
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Till Direktionen 1 Kommunalférbundet VoB Kronoberg

REVISIONSBERATTELSE FOR 2021

avseende Kommunalférbundet VoB Kronoberg, org. nr 222000-0687
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under 2021.
Férbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mal, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att
den interna kontrollen är tillräcklig.
Vårt ansvar är att granska räkenskaper, verksamhet och intern kontroll. Vi ska också bedöma
om resultaten är förenliga med det finansiella mål och de verksamhetsmål som direktionen
beslutat.

Vår granskning har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet samt kommunrevisionens revisionsreglementen. Granskningen har genomförts
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Vi bedömer att direktionen bedrivet verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2021.
Växjö den 28 april 2022
( Alla underskrifter har skett digitalt)

Carl Geijer

Tommy Lövquist

Utsedd av fullmäktige i Växjö kommun

Utsedd av fullmäktige i Älmhult kommun

Eva Isaksson

Örjan Davoust

Utsedd av fullmäktige i Markaryd kommun

Utsedd av Lessebo kommun

Kerstin Petersson

Utsedd av fullmäktige i Tingsryds kommun
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carl geijer

Kerstin Petersson

carl ik,
E-mail: carl.g.geijer@gmail.com

Kerstin Petersson
E-mail: kerstin.petersson@tingsryd.se
Verified by Mobile BankID

Verified by Mobile BankID
2022-04-29 15:31 CEST

2022-04-29 15:32 CEST

| ommy Lövguist

Eva Isaksson
Eva Isaksson
E-mail: eva52isaksson@gmail.com
Verified by Mobile BankID

Tommy Lövqui
E-mail: tommy.lovquist@almhult.se
Verified by Mobile BankID

2022-04-30 09:26 CEST

2022-05-02 08:59 CEST

Orian Davoust
Örjan

Davoust

E-mail: orjan.davoust@lessebo.se
Role: Lekmanarevisor
Verified by Mobile BankID

2022-05-02 17:06 CEST
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Marie Larsson
Kommunsekreterare
marie.larsson@markaryd.se
043372002

Tjänsteskrivelse
2022-06-09

Årsredovisning och revisionsberättelse för Kommunalförbundet VoB
Kronoberg 2021
Dnr 2022/293.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta emot årsredovisningen och
revisionsberättelsen 2021 för Kommunalförbundet VoB Kronoberg samt att medge
förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
Bakgrund och sammanfattning
Kommunalförbundet VoB Kronoberg har till Markaryds kommun lämnat årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2021.
Enligt kommunallagen ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om ansvarsfrihet
för förbundsdirektionen.
Perspektiv
Barn- Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Diskriminering- Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljö-Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 2022-06-08
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2022-06-09
Marie Larsson
Kommunsekreterare
Beslutet expedieras till:

VoB Kronoberg

1(2)
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Protokoll

Kommunstyrelsen

2022-06-14

KS § 107
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
och LSS
Dnr 2019/263.70

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna rapporteringen gällande ej verkställda beslut och ej
verkställda insatser enligt socialtjänstlagen och LSS för kvartal 1/2022 till
kommunfullmäktige.
Bakgrund och sammanfattning
Socialnämnden har 2022-05-19, § 37, beslutat att överlämna
rapporteringen gällande ej verkställda beslut och ej verkställda insatser
under kvartal 1/2022 till kommunfullmäktige.
Socialnämnden rapporterar ej verkställda beslut och ej verkställda insatser
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Denna rapportering
sker kvartalsvis.
Om ett beslut inte verkställs inom tre månader eller om en insats slutar att
verkställas under tre månader ska kommunen rapportera detta till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Om IVO bedömer att den
enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan
myndigheten ansöka om utdömande av särskild avgift hos
förvaltningsrätten.
Redovisning av ej verkställda beslut
Bostad med särskilt service LSS
Beslutsdatum: 21 07 21
Kontaktperson enligt LSS
Beslutsdatum: 21 11 01
Brukare valde att avsluta pågående kontaktperson
Verkställt: 22 02 28 med ny kontaktperson
Kontaktperson enligt LSS
Beslutsdatum: 21 06 26
Brukare valde att avsluta pågående kontaktperson
Verkställt: 22 03 25 med ny kontaktperson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1

606

Kommunstyrelsen

2022-06-14

Kontaktperson enligt LSS
Beslutsdatum: 20 08 26
Brukare valde att avsluta pågående kontaktperson
Nyrekrytering pågår

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2

1(2)
607

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-30

KSAU § 102
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
och LSS
Dnr 2019/263.70

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna rapporteringen gällande ej verkställda beslut och ej
verkställda insatser enligt socialtjänstlagen och LSS för kvartal 1/2022 till
kommunfullmäktige.
Bakgrund och sammanfattning
Socialnämnden har 2022-05-19, § 37, beslutat att överlämna
rapporteringen gällande ej verkställda beslut och ej verkställda insatser
under kvartal 1/2022 till kommunfullmäktige.
Socialnämnden rapporterar ej verkställda beslut och ej verkställda insatser
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Denna rapportering
sker kvartalsvis.
Om ett beslut inte verkställs inom tre månader eller om en insats slutar att
verkställas under tre månader ska kommunen rapportera detta till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Om IVO bedömer att den
enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan
myndigheten ansöka om utdömande av särskild avgift hos
förvaltningsrätten.
Redovisning av ej verkställda beslut
Bostad med särskilt service LSS
Beslutsdatum: 21 07 21
Kontaktperson enligt LSS
Beslutsdatum: 21 11 01
Brukare valde att avsluta pågående kontaktperson
Verkställt: 22 02 28 med ny kontaktperson
Kontaktperson enligt LSS
Beslutsdatum: 21 06 26
Brukare valde att avsluta pågående kontaktperson
Verkställt: 22 03 25 med ny kontaktperson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-30

Kontaktperson enligt LSS
Beslutsdatum: 20 08 26
Brukare valde att avsluta pågående kontaktperson
Nyrekrytering pågår

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2

Wt
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609

RÖRS MARKARYDS
CE KOMMUN
Lars-Ola Bohlin
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
lars-ola.bohlin@markaryd.se
0433-720 56

Tjänsteskrivelse
2022-04-12

Rapportering av ej verkställda beslut och ej verkställda insatser enligt Socialtjanstlagen
och LSS
Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att överlämna rapporteringen
gällande ej verkställda beslut och ej verkställda insatser under kvartal 1 2022 till
kommunfullmäktige.
Bakgrund och sammanfattning
Socialnämnden rapporterar ej verkställda beslut och ej verkställda insatser till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Denna rapportering sker kvartalsvis.
Om ett beslut inte verkställs inom tre månader eller om en insats slutar att verkställas under
tre månader ska kommunen rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Rapporteringen sker kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt
länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av särskild
avgift hos förvaltningsrätten.
Barnperspektiv
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.
Diskrimineringsperspektiv
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektiv
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.
Redovisning av ej verkställda beslut
Bostad med särskilt service LSS
Beslutsdatum: 210721

Kontaktperson
Beslutsdatum:
Brukare valde
Verkställt: 22

enligt LSS
21 11 01
att avsluta pågående kontaktperson
02 28 med ny kontaktperson

610
Kontaktperson
Beslutsdatum:
Brukare valde
Verkställt: 22

enligt LSS
21 06 26
att avsluta pågående kontaktperson
03 25 med ny kontaktperson

Kontaktperson
Beslutsdatum:
Brukare valde
Nyrekrytering

enligt LSS
20 08 26
att avsluta pågående kontaktperson
pågår

I tjänsten
Lars-Ola Bohlin

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

611

1(1)
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Protokoll

Kommunfullmäktige

2022-04-25

KF § 50
Interpellation om Vi får ut vad vi förväntar oss av satsade
skattekronor när det gäller kommunens
turistinformation/turistbyrå.
Dnr 2022/210.

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet i avvaktan på interpellationens
besvarande av kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges
nästa sammanträde.
Bakgrund och sammanfattning
Joakim Reimerstam (S) har lämnat in följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande:
”Får vi ut vad vi förväntar oss av de satsade skattekronor när det gäller
kommunens turistinformation/turistbyrå?”
Semestersäsongen och därmed även turistsäsongen står för dörren.
Markaryds kommun har mycket att erbjuda i form av aktiviteter,
naturupplevelser, boende och olika arrangemang- Hur ska våra turister få
vetskap om allt detta? Vi har outsourcat turistinformationen till c/o
Markaryd. Denna organisation får ekonomiskt stöd föra att se till att våra
turister får relevant och efterfrågad information om vår kommun.
Jag ställer därför följande frågor:







Hur mycket ger kommunen i bidrag till c/o Markaryd för detta uppdrag?
Hur ser överenskommelsen angående uppdraget ut?
Hur följer vi upp hur verksamheten bedrivs?
Hur mycket ”öppettider” erbjuds för fysiska besök?
Är du nöjd med hur verksamheten organiseras?
Om nej-Vilka brister ser du och hur anser du att de kan åtgärdas?

Beslutsunderlag
Interpellation 2022-04-22
Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsens ordförande
Interpellanten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1

1(2)
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Protokoll

Kommunstyrelsen

2022-06-14

KS § 108
Budget 2023 och EFP 2024-2025, ram och
investeringsbudget
Dnr 2022/60.041

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa ram- och investeringsbudget för 2023 samt EFP 2024-2025 i
enlighet med Alliansens budgetdokument, inklusive bilagor samt de
uppdrag som följer av detsamma,
och att ge styrelse och nämnder i uppdrag att upprätta och fastställa
driftsbudgetramar för respektive nivå i enlighet med kommunfullmäktiges
beslutade budget.
Bakgrund och sammanfattning
Den centrala ledningsgruppen (CLG) har i enlighet med den av
kommunfullmäktige fastlagda budgetprocessen i uppdrag att ta fram ett
rambudgetförslag för år 2023-2025. Förslaget bygger på de generella
budgetförutsättningar som ekonomichefen tagit fram samt de
nämndspecifika förutsättningar som nämnderna fastställt. I de
nämndspecifika förutsättningarna ingår de politiska medskick som den
centrala ledningsgruppen ska ta hänsyn till.
På samma sätt har centrala ledningsgruppen arbetat fram ett förslag till
investeringsbudget.
Arbetsutskottets beredning:
Vid sammanträdet lämnar Alliansen, genom Kristdemokraterna,
Centerpartiet och Moderaterna, sitt förslag 2022-05-30 till ram- och
investeringsbudget 2023-2025. Förslaget redovisas i bilaga till detta
protokoll.
Dagens sammanträde:
I ärendet föreligger protokoll från förhandling enligt 11 § MBL, daterat
2022-06-07.
Joakim Pohlman (S) redogör för Socialdemokraternas förslag till ram- och
investeringsbudget 2023 och EFP 2024-2025.
Sven Jansson (C) yrkar, med instämmande av Tommy Andersson (M),
Caroline Lindberg (KD), Jan Fritiofsson (KD), Carl-Eric Svensäter (KD)
och Bengt Germundsson (KD), bifall till Alliansens budgetförslagförslag.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1

614

Kommunstyrelsen

2022-06-14

Joakim Pohlman (S) yrkar, med instämmande av Ingrid Sundman (S) och
Andreas Holmgren (S), bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden Alliansens
budgetförslag mot Socialdemokraternas förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Alliansens förslag.
Votering begärs.
Ledamot/Tjänstgörande ersättare
Caroline Lindbergh (KD)
Carl Eric Svensäter (KD)
Jan Fritiofsson (KD)
Tommy Andersson (M)
Sven Jansson (C)
Joakim Pohlman (S)
Ingrid Sundman (S)
Andreas Holmgren (S)
Hans Joachim Lindau (S)
Erika Fernestam (SD)
Patrik Alm (SD)
Heino Johannesson (SD)
Bengt Germundsson (KD)
Summa:

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej

Avstår

Nej
Nej
Nej
Ja
Avstår
Ja
7

3

1

Med 7 ja-röster för Alliansens förslag och 3 nej-röster för
Socialdemokraternas förslag beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Alliansens förslag. En ledamot avstod från att rösta.
Joakim Pohlman (S), Ingrid Sundman (S) och Andreas Holmgren (S)
reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas budgetförslag.
Beslutsunderlag
Alliansens budgetdirektiv 2023
Prioriterade frågor i budget 2022 2022-05-30
Alliansens justerade rambudgetförslag 2022-05-30
Socialdemokraternas budget 2023
MBL-protokoll 2022-06-07
Beslutet expedieras till:

CLG
Nämnderna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2

1(1)
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Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-30

KSAU § 101
Budget 2023 och EFP 2024-2025, ram och
investeringsbudget
Dnr 2022/60.041

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att fastställa ram- och investeringsbudget för 2023 samt EFP 2024-2025 i
enlighet med Alliansens budgetdokument, inklusive bilagor samt de
uppdrag som följer av detsamma,
och att ge styrelse och nämnder i uppdrag att upprätta och fastställa
driftsbudgetramar för respektive nivå i enlighet med kommunfullmäktiges
beslutade budget.
Bakgrund och sammanfattning
Den centrala ledningsgruppen (CLG) har i enlighet med den av
kommunfullmäktige fastlagda budgetprocessen i uppdrag att ta fram ett
rambudgetförslag för år 2023-2025. Förslaget bygger på de generella
budgetförutsättningar som ekonomichefen tagit fram samt de
nämndspecifika förutsättningar som nämnderna fastställt. I de
nämndspecifika förutsättningarna ingår de politiska medskick som den
centrala ledningsgruppen ska ta hänsyn till.
På samma sätt har centrala ledningsgruppen arbetat fram ett förslag till
investeringsbudget.
Dagens sammanträde:
Vid sammanträdet lämnar Alliansen, genom Kristdemokraterna,
Centerpartiet och Moderaterna, sitt förslag 2022-05-30 till ram- och
investeringsbudget 2023-2025. Förslaget redovisas i bilaga till detta
protokoll.
Beslutsunderlag
Alliansens budgetdirektiv 2023
Prioriterade frågor i budget 2022 2022-05-30
Alliansens justerade rambudgetförslag 2022-05-30

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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ALLIANSEN I MARKARYD
Politiska direktiv till det fortsatta budgetarbetet 2023

2022-03-14

Alliansens prioriteringar i det fortsatta arbetet med Budget
2023 och EFP 2024-2025, gemensamt för alla nämnder
Enligt den av kommunfullmäktige antagna tidplanen för budgetprocessen ska
respektive nämnd och styrelse efter redovisning av de generella och nämndspecifika
förutsättningarna, ge politiska inspel och direktiv till det fortsatta budgetarbetet med
framtagandet av budget 2023 och EFP 2024-2025.

Övergripande direktiv för samtliga nämnder
Alliansen ställer sig bakom den analys som redovisats såväl övergripande som i de
nämndspecifika förutsättningarna för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Det
som förts fram i dessa dokument samt av respektive nämnd ska beaktas i det
fortsatta budgetarbetet.
Markaryds kommun står, precis som landets övriga kommuner och regioner, inför
stora demografiska och ekonomiska utmaningar som bedöms bli påtagliga under
flera år framåt. Detta ställer stora krav på en långsiktig, strategisk planering för hur
välfärden ska fortsätta att utvecklas på ett så bra sätt som möjligt.
Till detta kommer de effekter som följer av den pandemi som vi fortfarande inte är
helt igenom. Därutöver kommer effekterna av det försämrade säkerhetsläget i vår
omvärld som vi inte kan överblicka konsekvenserna av. Vi har tillsammans uppgiften
att hantera ytterligare en extraordinär situation, inte minst inom vården, omsorgen
och skolan. Detta måste vi beakta när vi planerar för både innevarande och därpå
följande år.
Markaryds kommun befinner sig i en stark fas av utveckling med stora och
omfattande investeringsprojekt. Detta är givetvis positivt, men innebär ytterligare
påfrestningar på vår organisation och ekonomi.
Alliansen i Markaryd har därför beslutat att lämna samma budgetdirektiv från våra
partier och politiker i kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Vi väljer vidare att i
nuläget inte lämna några ytterligare direktiv utöver de redan pågående samt
beslutade, men ännu ej påbörjade, uppdrag. I första hand ska vi genomföra och
slutföra det som vi redan valt att utföra.
Till grund för det arbetet ligger den prioritering av uppdrag som kommunstyrelsens
arbetsutskott ställt sig bakom 2022-02-07, § 19, samt förankrats med övriga nämnder
vid presidieöverläggningen 2022-02-10 (Bilaga1).
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Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen/Socialnämnden/Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att överlämna de politiska gruppernas prioriteringar till Centrala ledningsgruppen
som en del i det fortsatta budgetarbetet.
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Prioriterade frågor i Budget 2023

Prioritet

Uppdrag

Deluppdrag

1

Trygghet och
samhörighet för bättre
samhällsgemenskap

”Vision 2030 Strömsnäsbruk/Traryd” – Trygghet
och samhörighet
Barnens bästa i Kronoberg

Kommentar
Medlen ska användas av AIF, SOC och UKF i nära
samverkan. Medlen ska användas för metodutveckling
och ska stödja de redan pågående processer som sker
inom ramen för Strömsnäs/Traryd vision 2030.
Samverkan såväl inom kommunens verksamheter som
med externa aktörer, som föreningsliv och polis, ska ske
på plats.

Elevernas trygghet och studieresultat
Arbetslinjen, egen försörjning och självständighet
Kommunens och polisens medborgarlöften
1

Attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjning
Arbetsmiljö
Heltidsresan
Säkerställande av kompetensförsörjningen –
rekryteringsfrågor

Hur ser det ut på 3-5 års sikt i Markaryd?
Viktigt att få alla strukturer på plats i arbetsmiljöarbetet
Fasta tjänster, minska timanställningarna
Ledarskapsprogram, karriär- och
kompetensförsörjningsprogram, handplocka kommande
ledare, traineeprogram, introduktion

1

Digitalisering

Prioritera digitalisering mot kommuninvånaren

Kvalitetsarbete, ägs och ska ägas tillsammans av
respektive fv-chef, digitaliseringsledare.
Felanmälningsverktyg på hemsidan

1

Fastighetsfrågor

Industriområdet Misterhult 2:18
Industriområdet Ulvaryd 3:17 m fl
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Industriområdet Åmot 3:3 Östra
Utvecklingen av Västra industriområdet och Västra
stationsområdet
Ny byggnad för VA/Gata/Park på Åmot 3:3
Ny förskola i Markaryd
Projektering av ny skola i Strömsnäsbruk
Timsfors skola/förskola
Kv Folkskolan

Utredning om- och tillbyggnad alt. ny skola
Nästa steg efter laglighetsprövning

1

En budget i balans

Ett resultat som långsiktigt möter det planerade
investeringsbehovet

Översyn och förslag till åtgärder som stärker
driftsbudgeten för att möta högre investeringskostnader,
räntor och amorteringar.

1

Taxor och avgifter

VA-taxan
Markpriser

Översyn av VA-taxan i syfte att möta de kostnader som
genereras till följd av ny- och reinvesteringar.
Översyn av nivån på markpriser.

1

Värdegrundsarbetet

Fortsatt implementering

Följa upp och göra justeringar, inte nya omtag

1

Marknadsföring av
kommunen

Intern och extern kommunikation, sociala medier

Behov av utveckling, våga tala om vad vi är bra på och
vilka resultat vi uppnår. Utveckla kvalitén på svaren i
synpunktshanteringen, felanmälningsverktyg

2

Fastighetsfrågor

Trygghetsboende/Särskilt boende Sjögården

Verksamhetsbeskrivning och lokalförsörjningsprogram

2

Investeringsplan

Mål för investeringsvolym

Behov av långsiktig finansieringsplan

2

Science Center

Fortsatt utveckling

Kommunen aktiv med pedagoger mm.

2

Målstyrningen

Tydliggöra och förenkla målstyrningen, kopplat till
kommunens nya vision.

Nu gäller det att följa upp och göra justeringar, inte nya
omtag
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Implementera mål från Översiktsplanen,
Handlingsprogram enligt LSO, Avfallsplanen samt
Tillgänglighetsplanen i ordinarie målarbete

Viktigt för att inte glömma bort målen i dessa styrande
dokument

2

Ekonomistyrningen

Översyn av strukturen för hur ekonomiresurserna
ska användas för att på bästa sätt gagna såväl
kommunens övergripande behov av samordning och
för att stödja förvaltningar och nämnder i sitt
ekonomistyrningsarbete

Rekommendation från revisionsrapport som KF ställt sig
bakom

2

Handlingsprogram
suicidprevention

Uppdrag KSAu, kommunchefen samordnar

Organisationen Suicide Zero har, tillsammans med
Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention
(NASP), tagit fram ett stödmaterial som efter det att ett
beslut är fattat kan vara till hjälp vid det faktiska
framtagandet av en kommunal handlingsplan.
Klart under 2023.

2

Revidering
Tillgänglighetsplanen

Arbetet påbörjat 2020, men fick avbrytas pga
pandemin

RFF ansvarar för detta. Klart för beslut under 2023.

3

Processutveckling

Syftet är att implementera en modell för
systematiskt arbete med ständiga förbättringar,
processkartläggning och värdeflödesanalys.

Identifiera de delar som går ”på tvären”

3

Tjänstegarantierna

Utveckla medborgar- och ”kund”-perspektivet,
implementering

Behov av ett omtag och en nystart

3

Fastighetsfrågor

Utredning av ombyggnads- och renoveringsbehovet
av KCM:s byggnad P samt intilliggande kök och
matsal.

Oklart läge. Återkomma med status.
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Klart/Nästan
klart

Prioritera kärnverksamheten
Agenda 2030 med därtill hörande frågor

Ska självklart genomsyra det vi arbetar med.
Ska självklart genomsyra det vi arbetar med.
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Möjligheternas Markaryd –
tillsammans gör vi varandra bättre
Alliansens justerade rambudgetförslag för år 2023 och EFP för
åren 2024-2025
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Inledning
Markaryds kommun står, precis som landets övriga kommuner och regioner, inför stora demografiska
och ekonomiska utmaningar som bedöms bli påtagliga under flera år framåt. Detta ställer stora krav på
en långsiktig, strategisk planering för hur välfärden ska fortsätta att utvecklas på ett så bra sätt som
möjligt.
Till detta kommer effekterna av det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld som vi inte kan överblicka
konsekvenserna av. Därutöver kommer de effekter som följer av den pandemi som vi fortfarande inte
är helt igenom. Vi har därför tillsammans uppgiften att hantera ytterligare påfrestningar, inte minst inom
vården, omsorgen och skolan. Detta måste vi beakta när vi planerar för både innevarande och därpå
följande år.
Markaryds kommun befinner sig i en stark fas av utveckling med stora och omfattande
investeringsprojekt. Detta är givetvis positivt, men innebär ytterligare påfrestningar på vår organisation
och ekonomi.
Alliansen i Markaryd har därför beslutat att i nuläget inte lämna några ytterligare direktiv för 2023 utöver
de redan pågående samt beslutade, men ännu ej påbörjade, uppdrag. I första hand ska vi genomföra och
slutföra det som vi redan valt att utföra.

Budgetförutsättningar
Generella förutsättningar – vår omvärld
Under 2021 tillfördes kommunerna rekordstora statsbidrag till följd av ett minskande skatteunderlag
under pandemin. Även under 2022 är resurstillskottet tämligen stort. Kommande år förutses en
minskning av statsbidragen, vilken till viss del beräknas bli kompenserad av en starkare tillväxt av
skatteunderlaget.
Utmaningen i årets budgetarbete har varit att hantera en bedömd minskad utveckling av skatteintäkter
och generella statsbidrag och utjämning, utvecklingen av den allmänna prisnivån och höjda räntor,
ökade pensionskostnader på grund av ett nytt pensionsavtal, samtidigt som ekonomiska förutsättningar
för att bedriva en utveckling av våra verksamheter i den anda som den nya visionen förespeglar behöver
tillskapas.
Investeringsbehovet kommer fortsatt vara mycket högt under flera år, vilket leder till ökade
avskrivningskostnader. Då investeringarna inte kommer att täckas av egna medel, leder detta till ett ökat
upplåningsbehov, vilket genererar ökade räntekostnader. Utrymmet för satsningar är därför högst
begränsat under 2023.
Alliansen i Markaryd tillstyrker Centrala ledningsgruppens förslag i sin helhet med de kompletteringar
som framgår av detta budgetdokument. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten
fastställas av nyvalda fullmäktige före november månads utgång (KL 11 kap, 10 §). De ramar som
föreslås och beslutas i juni 2022 kan därför komma att justeras innan budgeten slutligen antas i
november.
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625

Ekonomiska förutsättningar
Under år 2021 bröts trenden av befolkningsökning i Markaryds kommun. Antalet invånare minskade
med 53 personer och uppgick vid årsskiftet till 10 320. Befolkningsantalet har hittills under år 2022
minskat. Per 2022-05-02 var antalet invånare i Markaryds kommun 10 278 personer. Befolkningen i
rambudgetförslaget är, trots detta, fortsatt beräknad till 10 350 invånare år 2023 - 2025. Medel för att
täcka ett minskat skatteunderlag till följd av färre invånare finns reserverade, men ett slutligt
ställningstagande kommer att göras i samband med att nya kommunfullmäktige beslutar om budgeten i
november 2022.
Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning är beräknade enligt Sveriges kommuner och
regioners (SKR) prognos i cirkulär 22:06 inklusive egen prognos för befolkningsutvecklingen. I
budgeten för generella statsbidrag är även bidraget för vård och omsorg av äldre personer medräknat
(5 100 tkr), bidrag för ökat flyktingmottagande (3 600 tkr), bidrag avseende utsatta områden (3 600 tkr)
samt bidrag för ytterligare äldreomsorgssatsning. Förutbetalda flyktingbidrag, de så kallade
integrationsmedlen, som sedan tidigare bokats upp i kommunens balansräkning, är delvis medräknade
som en intäktspost i budgetförslaget. Medel motsvarande 5 700 tkr har avsatts i en särskild satsning till
förebyggande insatser riktade till barn och unga, som finansieras av de förutbetalda integrationsmedlen.
Dessa beräknas uppgå till cirka 25 miljoner kronor vid ingången av år 2023.
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ALLIANSENS JUSTERADE
RAMBUDGETFÖRSLAG

Alliansens förslag
Alliansens ställer sig bakom det ramförslag som CLG tagit fram och tillskjuter i sin kompletterande
rambudget inga ytterligare medel till nämndernas ramar. Detta innebär att nämndernas ramar ökar med
totalt 400 tkr för 2023. Nämnderna kommer i vanlig ordning att kompenseras fullt ut för löneökningar,
genom ett centralt anslag. Därutöver avsätts 5,3 mkr under kommunfullmäktiges specialanslag för att
hantera ökade prisnivåer. Alliansen avser att återkomma med ytterligare justeringar i samband med att
budgeten antas av nyvalda kommunfullmäktige.
Det budgeterade resultatet för 2023 uppgår till 7,4 mkr, vilket motsvarar ett överskottsmål om ca 1 %
av skatter, statsbidrag och utjämning.
Nämnder
Kommunstyrelsen

Ramförändring Alliansens
CLG
justeringar
- 2,5 mkr
Oförändrad

Miljö- och byggnadsnämnden

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Socialnämnden

+ 2 mkr

Oförändrad

+ 2 mkr

Oförändrad

+ 0,9 mkr

Utbildnings- och kulturnämnden + 0,9 mkr
Förebyggande satsning
Totala ramförändringar

+ 0,4 mkr

Oförändrad

Flyktingmedel

Summa
- 2,5 mkr

+ 5,7 mkr

*

*

+ 0,4 mkr

* Ianspråktagande av reserverade integrationsmedel, ej budgetpåverkande. Omfattning, se nedan.

Förebyggande satsning riktad till
barn och unga
Platssamverkan/kommunikation

2023

2024

2025

Summa

1 mkr

1 mkr

1 mkr

3 mkr

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

0,65 mkr

0,65 mkr

0,65 mkr

1,95 mkr

Medborgarlots/AIF (IFO/Familjeråd)*

0,55 mkr

0,55 mkr

0,55 mkr

1,65 mkr

IFO/SF (Närvaroteam/Familjeråd)*

0,6 mkr

0,6 mkr

0,6 mkr

1,8 mkr

Modersmål mm

1 mkr

1 mkr

1 mkr

3 mkr

Närvaroteam/UKF (IFO/Familjeråd)*

0,6 mkr

0,6 mkr

0,6 mkr

1,8 mkr

Aktivitet förebygger

0,6 mkr

0,6 mkr

0,6 mkr

1,8 mkr

Barnens bästa gäller!

0,7 mkr

0,7 mkr

0 mkr

1,4 mkr

Total förebyggande satsning

5,7 mkr

5,7 mkr

5 mkr

16,4 mkr

* Genomförs i samverkan mellan SOC, UKF och AIF
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Kommunövergripande
Trygghet och samhörighet för bättre samhällsgemenskap
I syfte att uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål ”Samhörigheten och tryggheten ska öka hos
alla som bor och verkar i Markaryds kommun” avsätts under 2023-2025 totalt 16,4 mkr från tidigare
reserverade integrationsmedel till en kraftfull satsning på förebyggande arbete.
Denna satsning ska ske förvaltningsövergripande och i nära samverkan mellan AIF, SOC och UKF.
Medlen ska användas för metodutveckling och ska stödja de redan pågående processer som sker inom
ramen för ”Strömsnäsbruk/Traryd vision 2030”, med tydligt fokus på tidiga och främjande insatser för
barn och ungas livsvillkor. Metodutvecklandet kommer gynna hela kommunen och arbetet med vår
sociala hållbarhet. Behovet av trygghetsskapande insatser är dock särskilt påtagligt i norra
kommundelen. Kommunens myndighetsutövning och utövare av denna ska vara mer synlig och nära
kommuninvånarna i norr, med målsättning att skapa goda, naturliga och självklara relationer.
Samverkan såväl inom kommunens verksamheter som med externa aktörer, som föreningsliv och polis,
behöver därför ske på plats.
Medlen avsätts och ianspråktas under förutsättning att en plan för arbetet och uppföljningen av
densamma implementeras och redovisas inom processen ”Strömsnäsbruk/Traryd vision 2030”, samt att
detta arbete sker i samverkan och förvaltningsövergripande.
För att lyckas är det av yttersta vikt att samtliga nämnder och förvaltningar arbetar för att minska
utanförskapet och främja en god samhällsgemenskap. Detta arbete ska ske nära kommuninvånarna, vara
synligt och långsiktigt, samt i huvudsak inriktas på åtgärder inom de fem delområdena Trygghet och
säkerhet, Platssamverkan, Social hållbarhet, Myndighetssamverkan och Den attraktiva tätorten. Med
utgångspunkt från dessa delområden och den av kommunfullmäktige antagna visionen ska perspektiven
”Trygghet” och ”Samhörighet” vara bärande principer i det fortsatta arbetet.
Prioritera kärnverksamheterna
Under 2023 ska satsningarna inom de kommunala kärnverksamheterna förskola, skola och utbildning
samt äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning vara prioriterade. Därutöver är
näringslivsbefrämjande åtgärder samt en satsning på digitalisering och effektivisering prioriterade
områden, inte minst för att säkerställa en god utveckling av kommunens ekonomi och
personalförsörjning.
Arbetslinjen, egen försörjning och självständighet
Utvecklingen av åtgärder för att förbättra integrationen drivs till stor del via arbetsmarknads- och
integrationsförvaltningen, men även här är det självklart att samtliga förvaltningar ska vara engagerade.
Arbetslinjen ska tydligt tillämpas och allt fler ska komma i egen försörjning i form av arbete eller
egenfinansierade studier.
Digitalisering
Digitaliseringen inom alla verksamheter måste intensifieras. Redan i 2021 års investeringsbudget finns
5 mkr avsatt för detta ändamål. Satsningen fortsätter även 2023. Digitaliseringen är den kanske enskilt
viktigaste åtgärden för att frigöra personal till andra uppgifter och därför en prioriterad satsning för att
säkra personalförsörjningen inom framför allt våra kärnverksamheter.
Attraktiv arbetsgivare, kompetensförsörjning och arbetsmiljö
En ytterligare prioriterad uppgift under 2023 är arbetet med att stärka kommunens varumärke som
attraktiv arbetsgivare, i syfte att säkra den framtida kompetensförsörjningen.
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Arbetet för att säkra den framtida kompetensförsörjningen, samt åtgärder för att möta densamma,
samordnas kommunövergripande av HR-avdelningen. Förvaltningarna ska arbeta med att slutföra sina
kompetensförsörjningsplaner. HR-avdelningen leder detta arbete samt har det övergripande ansvaret för
att det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklas ytterligare.
Förebyggande satsning till barn och unga
Disponibla integrationsmedel, vilka är den avsättning som kommunen gjort sedan år 2015, beräknas vid
ingången av 2023 uppgå till 25 mkr. Under 2023 ianspråktas 5 mkr av dessa, för att kraftfullt stärka det
förebyggande arbetet för våra barn och unga i en gemensam och förvaltningsövergripande satsning. Då
detta är en reservation i tidigare bokslut blir effekten inte budgetpåverkande.
Barnens bästa gäller!
Kommunfullmäktige har 2021-11-29, § 127, ställt sig bakom den arbetsmodell kring barn som sedan
2018 tagits fram i länet genom processen Barnens bästa i Kronoberg. Arbetssättet innebär att arbetet ska
utgå från barnkonventionen och ge barn, vårdnadshavare och professionella bästa förutsättningar att
sätta barnets behov i centrum när barnet är i behov av hjälp och stöd från samhället. Under
implementeringsperioden 2022-2024 avsätts 0,7 mkr årligen av reserverade integrationsmedel.
Stärk den kommunala ekonomin
Det ekonomiska resultatet för kommunen uppgår, med de föreslagna ramförändringarna, till 7,4 miljoner
kronor.
Resultatet är inte tillräckligt på lång sikt, dels i förhållande till de ambitionsnivåer som satts upp, men
framför allt inte i relation till de omfattande investeringar som ska genomföras under planperioden. En
översyn behöver därför ske under 2023, vilken bör omfatta såväl ambitionsnivåer, investeringstakt som
likviditetsplanering.
Centrala medel
Kommunfullmäktiges anslag för centrala medel ökar med 4,6 mkr.
Kommunfullmäktige
Centrala medel
Löneökningsanslaget

2023

2024

2025

Summa

- 5 mkr

- 5 mkr

Ökat avkastningskrav
pensionskapitalet
Indexuppräkning, ökade priser

- 3 mkr

- 3 mkr

+ 5,3 mkr

+ 5,3 mkr

Kostnad nytt pensionsavtal

+ 7,3 mkr

+ 7,3 mkr

Totala ramförändringar

+ 4,6 mkr

+ 4,6 mkr

Löneökningsanslaget minskas med 5 mkr. Avkastningskravet på pensionskapitalet ökas med 3 mkr till
10 mkr. Under kommunfullmäktiges specialanslag avsätts 5,3 mkr för att hantera ökade prisnivåer. Ett
nytt pensionsavtal börjar gälla from 1 januari 2023, vilket bedöms resultera i en ökad kostnad med 7,3
mkr. Denna kostnadsökning är inkluderad i budgetförslaget.
Utredningar/uppdrag
Mot bakgrund av de övergripande budgetförutsättningarna får kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag
att särskilt beakta följande punkter:
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•

•
•
•
•
•
•

Samtliga nämnder och styrelse behöver se över ambitionsnivåer för att budgeten ska vara i balans.
Kommunchefen får därför i uppdrag att påbörja ett arbete för att säkerställa ett resultat som bättre
möter det kommande investeringsbehovet.
Socialnämnden behöver dessutom se över volymer för att uppnå en budget i balans.
Befolkningsutvecklingen behöver bevakas.
Utvecklingen av skatter och utjämningsbidrag behöver följas.
Den allmänna kostnadsutvecklingen behöver följas.
Översyn av VA-taxan i syfte att möta de kostnader som genereras till följd av ny- och
reinvesteringar.
Översyn av nivån på markpriser.

Alliansen i Markaryd lämnar i nuläget inte några ytterligare direktiv för 2023 utöver redan pågående
samt beslutade, men ännu ej påbörjade, uppdrag. I första hand ska vi genomföra och slutföra det som vi
redan valt att utföra.
Alliansens prioriteringar av uppdrag redovisas i bilaga 1.
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ram minskar med totalt med -2,5 mkr varav kommunstyrelseförvaltningen -0,8 mkr,
teknisk förvaltning +0,3 mkr och arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen -2,0 mkr.

Kommunstyrelseförvaltningen
Inom kommunstyrelseförvaltningen minskas ramen med 0,8 mkr. Den ej tillsatta tjänsten som
lokalstrateg försvinner. Kommunstyrelseförvaltningen ska vara drivande och hålla samman flera av de
processer som beskrivs under rubriken ”Kommunövergripande”.

Tekniska förvaltningen
Inom tekniska förvaltningen ökar ramen med 0,3 mkr. Ramförstärkningen avser ny resurs till området
kart- och mättjänster.
Tekniska förvaltningen har en viktig uppgift genom att planera och genomföra många av de stora och
omfattande investeringsobjekt som Markaryds kommun står inför de kommande åren. Det är angeläget
att delar av det ökade finansieringsbehovet även fortsättningsvis balanseras genom en förändrad
redovisning av personalkostnader kopplade till investeringar som till exempel byggprojekt, där de
involverade personalkategoriernas tid i de olika investeringsobjekten redovisas som en del av
investeringsutgiften, i stället för att redovisas som en ordinarie driftskostnad.

Kostverksamheten
Mat tillhör livets glädjeämnen, angår oss alla och har stor betydelse ut många aspekter. Den är helt
nödvändig i rätt mängd och med rätt sammansättning för att man ska kunna prestera och nå goda resultat
inom förskola, skola, äldreomsorg och arbetsliv. Maten är dessutom viktig för att vi ska må bra och
uppnå en god livskvalitet. Målsättningen är att öka andelen ekologisk och närodlad mat av svenskt
ursprung

Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen
Ramen för arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen minskas med 2 mkr. Budgeten för
försörjningsstöd minskas med 2,5 mkr samtidigt som budgeten förstärks med 0.5 mkr för att kompensera
för minskade schablonbidragsintäkter avseende nyanlända.
Trygghet och samhörighet för bättre samhällsgemenskap
I syfte att uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål ”Samhörigheten och tryggheten ska öka hos
alla som bor och verkar i Markaryds kommun” avsätts under 2023-2025 totalt 16,4 mkr från tidigare
reserverade integrationsmedel till en kraftfull satsning på förebyggande arbete.
Denna satsning ska ske förvaltningsövergripande och i nära samverkan mellan AIF, SOC och UKF.
Medlen ska användas för metodutveckling och ska stödja de redan pågående processer som sker inom
ramen för ”Strömsnäsbruk/Traryd vision 2030”, med tydligt fokus på tidiga och främjande insatser för
barn och ungas livsvillkor. Metodutvecklandet kommer gynna hela kommunen och arbetet med vår
sociala hållbarhet. Behovet av trygghetsskapande insatser är dock särskilt påtagligt i norra
kommundelen. Kommunens myndighetsutövning och utövare av denna ska vara mer synlig och nära
kommuninvånarna i norr, med målsättning att skapa goda, naturliga och självklara relationer.
Samverkan såväl inom kommunens verksamheter som med externa aktörer, som föreningsliv och polis,
behöver därför ske på plats.
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Medlen avsätts och ianspråktas under förutsättning att en plan för arbetet och uppföljningen av
densamma implementeras och redovisas inom processen ”Strömsnäsbruk/Traryd vision 2030”, samt att
detta arbete sker i samverkan och förvaltningsövergripande.
För att lyckas är det av yttersta vikt att samtliga nämnder och förvaltningar arbetar för att minska
utanförskapet och främja en god samhällsgemenskap. Detta arbete ska ske nära kommuninvånarna, vara
synligt och långsiktigt, samt i huvudsak inriktas på åtgärder inom de fem delområdena Trygghet och
säkerhet, Platssamverkan, Social hållbarhet, Myndighetssamverkan och Den attraktiva tätorten. Med
utgångspunkt från dessa delområden och den av kommunfullmäktige antagna visionen ska perspektiven
”Trygghet” och ”Samhörighet” vara bärande principer i det fortsatta arbetet.

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens ram är oförändrad.

Övergripande
Kommuninvånare och näringsliv ska uppfatta att det är enkelt att ta kontakt med miljö- och
byggnadsenheten och att man får tydliga, klara besked, en god service och ett gott bemötande. Råd och
upplysningar ska lämnas i ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområden i samband med
kontakter med allmänheten, näringslivet samt vid tillsynsbesök.

Miljöenheten
Arbetet inom den s k SOFT-gruppen ska fortsätta. Detta tillsynsarbete har varit framgångsrikt och
inneburit att många skrotbilar och uppställda fordon tagits om hand samt att åtgärder vidtagits på
ovårdade och skräpiga fastigheter. I enlighet med det övergripande trygghetsarbetet ska miljöenheten
aktivt medverka vid de tillfällen då flera myndigheter genomför riktade tillsyner.

Byggenheten
Genom arbetet inom byggenheten ska nämnden verka för en god byggnadskultur och en god stads- och
landskapsmiljö samt ta initiativ i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning. Ett arbete
ska påbörjas med att genomföra de målsättningar som beskrivs i den nya Översiktsplanen.

Socialnämnden
Socialnämndens ram ökar med 2 mkr.

Övergripande
Inom socialnämndens verksamheter skall människor mötas med respekt, värdighet och gott bemötande.
Detta tillsammans med gällande lagar och förordningar, skall utgöra basen för medborgarnas kontakt
med socialnämndens verksamheter. Den enskildes egna val samt självständighet ska vara prioriterad.
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Trygghet och samhörighet för bättre samhällsgemenskap
I syfte att uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål ”Samhörigheten och tryggheten ska öka hos
alla som bor och verkar i Markaryds kommun” avsätts under 2023-2025 totalt 16,4 mkr från tidigare
reserverade integrationsmedel till en kraftfull satsning på förebyggande arbete.
Denna satsning ska ske förvaltningsövergripande och i nära samverkan mellan AIF, SOC och UKF.
Medlen ska användas för metodutveckling och ska stödja de redan pågående processer som sker inom
ramen för ”Strömsnäsbruk/Traryd vision 2030”, med tydligt fokus på tidiga och främjande insatser för
barn och ungas livsvillkor. Metodutvecklandet kommer gynna hela kommunen och arbetet med vår
sociala hållbarhet. Behovet av trygghetsskapande insatser är dock särskilt påtagligt i norra
kommundelen. Kommunens myndighetsutövning och utövare av denna ska vara mer synlig och nära
kommuninvånarna i norr, med målsättning att skapa goda, naturliga och självklara relationer.
Samverkan såväl inom kommunens verksamheter som med externa aktörer, som föreningsliv och polis,
behöver därför ske på plats.
Medlen avsätts och ianspråktas under förutsättning att en plan för arbetet och uppföljningen av
densamma implementeras och redovisas inom processen ”Strömsnäsbruk/Traryd vision 2030”, samt att
detta arbete sker i samverkan och förvaltningsövergripande.
För att lyckas är det av yttersta vikt att samtliga nämnder och förvaltningar arbetar för att minska
utanförskapet och främja en god samhällsgemenskap. Detta arbete ska ske nära kommuninvånarna, vara
synligt och långsiktigt, samt i huvudsak inriktas på åtgärder inom de fem delområdena Trygghet och
säkerhet, Platssamverkan, Social hållbarhet, Myndighetssamverkan och Den attraktiva tätorten. Med
utgångspunkt från dessa delområden och den av kommunfullmäktige antagna visionen ska perspektiven
”Trygghet” och ”Samhörighet” vara bärande principer i det fortsatta arbetet.

Äldreomsorg
Socialnämndens ram förstärks med 2,0 mkr för att hantera befolkningsökningen inom gruppen 80+. På
grund av ramtilldelningen i förhållande till den demografiska förändringen har socialnämnden, utöver
ambitionsnivåer, även behov av att se över volymer för att uppnå en budget i balans.
Alliansen vill fortsätta arbetet med stöd av riktade statsbidrag att prioritera en ökad bemanning inom
äldreomsorgen, minska antalet ofrivilliga deltidsanställningar, öka antalet fastanställningar samt
förbättra kontinuiteten inom hemtjänsten. För Markaryds kommun motsvarar detta tillskott en satsning
om ca 2,5 mkr för 2023.
Under innevarande år kommer ett lokalförsörjningsprogram och en verksamhetsplan att vara klar för
äldreomsorgens framtida dimensionering i Markaryds kommun. Den demografiska framskrivningen
visar på en förhållandevis kraftig ökning av andelen personer 80+ i Markaryds tätort. I budget finns
reserverade medel för att med hjälp av en arkitekt och processledare ta fram underlag för nya särskilda
boenden och ett trygghetsboende där Sjögården idag är beläget.

Hemsjukvård
Alliansen vill med det ovan nämnda stödet prioritera en förstärkning av den medicinska kompetensen
inom äldreomsorgen genom att öka bemanningen och tillgängligheten till sjuksköterskor. För
Markaryds kommun motsvarar detta tillskott en satsning om ca 1,2 mkr.
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Individ- och familjeomsorg (IFO)
För att hantera den eventuella kostnadsökning som kan uppstå för placeringar av barn och unga under
2023 föreslås samma förfarande som under år 2022, dvs genom balansering med hjälp av centrala
buffertmedel om och när kostnaden uppkommer.

Omsorg om personer med funktionsvariationer (OF)
Det är angeläget att tillgodose de behov som finns inom denna grupp. Stöd och hjälp ska ges med respekt
för den enskilde och på ett sätt som tillvaratar och utvecklar de förmågor som finns. Stöd och hjälp i
boende, fritidsaktiviteter, daglig verksamhet och anhörigstöd är viktiga delar som ska tillhandahållas
med hög kvalitet.

Utbildnings- och kulturnämnden
Utbildnings- och kulturnämndens ram ökar med 0.9 mkr.

Övergripande
Det övergripande målet för utbildnings- och kulturnämnden är att erbjuda en likvärdig förskola, skola
samt kultur- och fritidsverksamhet med hög kvalitet.
Utbildnings och kulturnämndens budget förstärks med 0,9 mkr för att möjliggöra en utökning inom
ledningsfunktionen.
Trygghet och samhörighet för bättre samhällsgemenskap
I syfte att uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål ”Samhörigheten och tryggheten ska öka hos
alla som bor och verkar i Markaryds kommun” avsätts under 2023-2025 totalt 16,4 mkr från tidigare
reserverade integrationsmedel till en kraftfull satsning på förebyggande arbete.
Denna satsning ska ske förvaltningsövergripande och i nära samverkan mellan AIF, SOC och UKF.
Medlen ska användas för metodutveckling och ska stödja de redan pågående processer som sker inom
ramen för ”Strömsnäsbruk/Traryd vision 2030”, med tydligt fokus på tidiga och främjande insatser för
barn och ungas livsvillkor. Metodutvecklandet kommer gynna hela kommunen och arbetet med vår
sociala hållbarhet. Behovet av trygghetsskapande insatser är dock särskilt påtagligt i norra
kommundelen. Kommunens myndighetsutövning och utövare av denna ska vara mer synlig och nära
kommuninvånarna i norr, med målsättning att skapa goda, naturliga och självklara relationer.
Samverkan såväl inom kommunens verksamheter som med externa aktörer, som föreningsliv och polis,
behöver därför ske på plats.
Medlen avsätts och ianspråktas under förutsättning att en plan för arbetet och uppföljningen av
densamma implementeras och redovisas inom processen ”Strömsnäsbruk/Traryd vision 2030”, samt att
detta arbete sker i samverkan och förvaltningsövergripande.
För att lyckas är det av yttersta vikt att samtliga nämnder och förvaltningar arbetar för att minska
utanförskapet och främja en god samhällsgemenskap. Detta arbete ska ske nära kommuninvånarna, vara
synligt och långsiktigt, samt i huvudsak inriktas på åtgärder inom de fem delområdena Trygghet och
säkerhet, Platssamverkan, Social hållbarhet, Myndighetssamverkan och Den attraktiva tätorten. Med
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utgångspunkt från dessa delområden och den av kommunfullmäktige antagna visionen ska perspektiven
”Trygghet” och ”Samhörighet” vara bärande principer i det fortsatta arbetet.

Förskola
Byggnationen av den nya förskolan ”Lyckoskogen” i Strömsnäsbruk är nu klar och invigdes våren 2022.
Planeringen för ännu en förskola på Hansens backar i Markaryd pågår. Upphandling och byggnation
väntas kunna påbörjas under 2023. Investeringsmedel för denna förskola kommer att äskas under 2023
i särskild ordning.

Grundskola
Planeringen av en ny skola i Strömsnäsbruk har fortsatt med stöd av en arkitekt och processledare
kommer en förprojektering att genomföras. Ur ett skolperspektiv finns det många vinster att göra med
att se byggnationen av en ny skola inte bara som ett skolprojekt utan även som ett
samhällsbyggnadsprojekt. Skolan är den naturliga mötesplatsen för barn, unga och vuxna. När vi vill
verka för en ökad integration i samhället är skolan den naturliga arenan som behöver tas till vara för att
bidra till skolans mål och en starkare samhällsgemenskap.
Ett annat efterlängtat samhällsprojekt är renoveringen av Hagaskolan i Markaryd och en utbyggnad av
bostäder inom kvarteret Folkskolan. Kommunfullmäktige har i december 2020 beslutat godkänna ett
köpeavtal och exploateringsavtal, men till följd av en utdragen laglighetsprövning är det i nuläget inte
klart om och när projektet kan påbörjas. Denna försening kommer sannolikt att innebära ökade kostnader
för nämnden, vilket inte finns inarbetat i detta budgetförslag.
Under hösten 2022 kommer moduler att placeras vid Timsfors skola för att lösa det akuta problemet
med ”trångboddhet”. Därmed kan förvaltningen, i samråd med tekniska förvaltningen, få den tid som
krävs för att långsiktigt utreda en omfattande renovering alternativt en nybyggnation av Timsfors skola.

Grundsärskola
I projektet Strömsnäsbruks grundskola ingår att planera för en grundsärskola, i vilken även innefattas
en träningsskola.

Gymnasieskola
Hösten 2021 invigdes en gemensam satsning mellan bland annat Markaryds kommun och näringslivet i
det som kallas ”Vetenskapshuset”. Alliansen vill påtala betydelsen av att skolan, och inte minst KCM,
samverkar aktivt och nära till denna verksamhet i syfte att höja intresset och kompetensen inom teknik,
matematik och naturvetenskap. Satsningen är viktigt för den framtida kompetensförsörjningen, men
även för att gymnasieskolan ska uppnå högre antagningssiffror, vilket är angeläget för KCM i ett
framtida perspektiv.

Kultur- och fritid
Det är angeläget att den så kallade friluftssatsningen fortsätter även under 2023. Detta är en satsning
som gör naturen mer tillgänglig, framför allt för våra barn och ungdomar.
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Kulturskolan är en mycket viktig del, inte minst för kommunens barn och ungdomar. Satsningen ska
leda till att fler ungdomar får möjlighet att prova på och få upp intresset för skapande verksamheter inom
musik, konst mm.
Kommunens vandringsleder är en stor tillgång såväl för boende som för besökare. Med hjälp av det
LONA-bidrag som beviljats kommer ytterligare fem leder att rustas upp. Under 2023 kommer därmed
nio vandringsleder att vara upprustade och utmärkta så att dessa kan marknadsföras bättre.
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Justerade ramförändringar per nämnd
Kommunstyrelsen
Driftbudgeten
Extern ram enligt generella budgetförutsättningar
Löneökning 2022 helårseffekt 2023–2025
Ramförändring CLG:s förslag KSF
Ramförändring CLG:s förslag KSTF
Ramförändring CLG:s förslag AIF
Justerad ramförändring Alliansens förslag KSF
Justerad ramförändring Alliansens förslag KSTF
Justerad ramförändring Alliansens förslag AIF
Summa extern ram

2023
-193 483

2024
-193 483

2025
-193 483

800
-307
2 000

800
-1 107
2 000

800
-1 107
2 000

-190 990

-191 790

-191 790

Specifikation justerade ramförändringar
KSF
Lokalstrateg
Alliansens justering
Summa KSF
KSTF
Resurs kart- och mättjänster
Alliansens justering
Summa KSTF
KSAIF
Ekonomiskt bistånd
Schablonintäkter MIG
Alliansens justering
Summa KSAIF
Summa KS

800
0
800

-307
0
-307

2 500
-500
0
2 000
2 493
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Miljö- och byggnadsnämnden
Driftbudgeten
Extern ram enligt generella budgetförutsättningar
Löneökning 2022 helårseffekt 2023–2025
Ramförändring CLG:s förslag
Justerad ramförändring Alliansens förslag
Summa extern ram

2023
-374

2024
-374

2025
-374

0
0
-374

0
0
-374

0
0
-374

Specifikation justerade ramförändringar
MBN
Alliansens justering
Summa MBN

0
0

Socialnämnden
Driftbudgeten
Extern ram enligt generella budgetförutsättningar
Löneökning 2022 helårseffekt 2023–2025
Ramförändring CLG:s förslag
Justerad ramförändring Alliansens förslag
Summa extern ram

2023
-236 869

2024
-233 169

2025
-233 169

-2 000
0
--238 869

-2 000
0
-235 169

-2 000
0
-235 169

Specifikation justerade ramförändringar
SN
Äldreomsorgen
Alliansens justering
Summa SN

-2 000
0
-2 000
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Utbildnings- och kulturnämnden
Driftbudgeten
Extern ram enligt generella budgetförutsättningar
Löneökning 2022 helårseffekt 2023–2025
Ramförändring CLG:s förslag
Justerad ramförändring Alliansens förslag
Summa extern ram

2023
-239 559

2024
-239 559

2025
-239 559

-850
0
-240 409

-850
0
-240 409

-850
0
-240 409

Specifikation justerade ramförändringar
UKN
Ledningsfunktion
Alliansens justering
Summa UKN

-850
0
-850

Gemensamma nämnden Familjerätt
Driftbudgeten
Extern ram enligt generella budgetförutsättningar
Uppräkning 6 %
Alliansens justering
Summa extern ram

2023
-753
0
0
-753

2024
-753
0
0
-753

2025
-753
0
0
-753

Gemensamma nämnden Överförmyndare
Driftbudgeten
Extern ram enligt generella budgetförutsättningar
Alliansens justering
Summa extern ram

2023
-2 115
0
-2 115

2024
-2 115
0
-2 115

2025
-2 115
0
-2 115
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Alliansens justerade investerings- och
exploateringsbudget
Investeringsbudget
Belopp i tkr

Nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen
varav kommunstyrelseförvaltningen
varav tekniska förvaltningen
varav arb.markn. & integr.förvaltningen
Socialnämnd
Utbildnings- och kulturnämnd
Nettoutgift
varav VA-kollektivets investeringar
Äskanden exkl. VA-kollektivet

BUDGET
2022

79 006
8 620
69 806
580
4 650
8 481
92 137
6 130
86 007

BUDGET
2023
Prio1
75 743
3 500
72 043
200
1 700
6 775
84 218
24 960
59 258

EFP
2024

EFP
2025

34 805
1 635
32 770
400
2 400
8 125
45 330
19 960
25 370

16 665
700
15 765
200
2 400
5 975
25 040
13 010
12 030

Inledning
Ett förslag till investeringsbudget har arbetats fram, som för 2023 totalt uppgår till 84,2 miljoner kronor.
Merparten, 72,0 miljoner kronor, avser investeringar inom den tekniska förvaltningen. Separat redovisas
ett uppskattat investeringsbehov för större investeringsprojekt som hanteras i särskild ordning. Vidare
redovisas exploateringsbudgeten separat för de tre industriområden som bedöms som mest prioriterade
att arbeta fram under planperioden. De investeringar som redovisas som ett behov för 2023 är
begränsade till enbart de som är klassificerade som ”Prio 1” i enlighet med CLG:s förslag till
investeringsbudget, medan det för EFP 2024-2025 redovisas samtliga investeringsäskanden.
Utöver ovan redovisade investeringsbehov finns det ett antal större investeringsprojekt som är aktuella
under kommande år. Hantering av dessa sker i särskild ordning. I tabellen nedan specificeras vilka dessa
är. De belopp som är angivna är grova uppskattningar och ska därför ej ses som exakta beräkningar.

Belopp i tkr
Därutöver större investeringsprojekt:
Förskola Markaryd
Blåljushus
Entré kommunhus
Åmot 3:3 ny teknisk anl etapp 2
Ny grundskola Strömsnäsbruk
Nytt särskilt boende Markaryd
Summa större investeringar

BUDGET
2023

EFP
2024

EFP
2025

?
150 000
50 000
200 000

90 000
150 000
240 000

48 000
25 000
6 500
10 000
89 500
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Exploateringsbudget
Belopp i tkr

Beräknad
Budget
total
behov
utgift/inkomst 2022

Utgifter
Mark
Detaljplan, utredning etc.
Gator inkl. belysning
Parkanläggning
Summa projekt:
VA-ledningar
Summa utgifter:
Inkomster
Försäljningsinkomster
Anläggningsavgifter VA
Summa inkomster:

BUDGET
2023

EFP
2024

EFP
2025

EFP
2026

0
6 300
46 400
14 000
66 700

0
1 300
700
0
2 000

0
2 000
15 000
1 000
18 000

0
1 000
12 700
3 500
17 200

0
1 000
13 000
3 500
17 500

0
1 000
5 000
6 000
12 000

117 400
184 100

700
2 700

15 000
33 000

35 700
52 900

37 000
54 500

29 000
41 000

-59 500
-41 000
-100 500

0
0
0

0
0
0

-1 000
-1 000
-2 000

-6 000
-4 000
-10 000

-52 500
-36 000
-88 500

Förslaget till exploateringsbudget gäller de tre prioriterade industriområdena Misterhult 2:18,
Misterhult 3:24 m fl samt Åmot 3:3 Östra.

Sammanställning kommunen totalt
Nedanstående tabell sammanfattar investeringsbehovet för 2023 och ger en indikation på behoven för
2024 och 2025.

Summering investerings- och exploateringsbudget
Belopp i tkr
Investeringar ordinarie
Investeringar större
Exploateringar exkl. VA
VA kopplat till exploateringar
Nettoutgift
varav skattefinansierade utgifter
Exploaterings- och anslutningsinkomster
Upplåningsbehov

BUDGET
2023
84 218
89 500
18 000
15 000
206 718
148 758
0
156 718

EFP
2024

EFP
2025

S:a
Period

45 330
200 000
17 200
35 700
298 320
225 370
-2 000
242 230

25 040
240 000
17 500
37 000
319 540
252 030
-10 000
252 540

154 588
529 500
52 700
87 700
824 488
626 158
-12 000
651 488
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Bilagor
Alliansens politiska medskick
Prioriteringslista avseende utestående och ej påbörjade uppdrag/utredningar
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Socialdemokraterna i Markaryds
kommun

Vårt Markaryd kan bättre

Budget 2023
Efp 24–25

643

Socialdemokraternas rambudgetförslag för år
2023 och EFP för åren 2024 - 2025
Vårt Markaryd kan bättre!
”Möjligheternas Markaryd – Tillsammans gör vi varandra bättre
Markaryds kommun är en naturnära, småländsk gränsbygd där människor och
företag växer och utvecklas i en kreativ och hållbar miljö. Där gemenskap och
mångfald skapar en trygg, jämställd och framtidsbejakande kommun som
präglas av tillit.”
Detta är den vision som antogs 2021 och blev ledstjärna för arbetet med budget
för innevarande år 2022. Den formulerades innan vi anade hur den
säkerhetspolitiska situationen totalt skulle förändras i vårt europeiska
närområde.
Med den nya situationen ser vi att vår vision, har om möjligt, ännu större
aktualitet och betydelse både i det stora och i det lilla mer lokala perspektivet.
Den är ännu viktigare att ständigt ha för ögonen i vårt budgetarbete och de
utmaningar vi står inför.
Den ekonomiska situationen påverkas av utvecklingen i en alltmer osäker
omvärld. Vi lever fortfarande med effekterna av den långa och omfattande
pandemin. Vi har stora investeringsbehov inte minst på grund av den
demografiska utvecklingen i vår befolkning.
Socialdemokraterna lägger därför en återhållsambudget trots att det är valår. Vi
kommer dock att ha fortsatt fokus på vår kommunala personal. Vi vill se
satsningar på att förbättra skolresultaten bland våra barn och unga. Vi vill ha
fokus på och följa, de insatser som görs för att förbättra integrationen av våra
invånare från andra länder. Vi vill se en fortsatt förbättring av ”tilliten” i den
kommunala organisationen och vi vill satsa på att förbättra och utveckla
dialogen och kommunikationen med våra kommuninvånare.
Med relativt små medel kan vi åstadkomma stora effekter för att öka tryggheten,
trivseln och attraktiviteten i vår kommun.
”Vårt Markaryd kan bättre”
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Budgetförutsättningar
Under år 2021 bröts trenden av befolkningsökning i Markaryds kommun. Antalet invånare
minskade med 53 personer för helåret och uppgick vid årsskiftet till 10 320.
Befolkningsantalet har hittills under år 2022 minskat, 220322 var antalet invånare i
Markaryds kommun 10 295 personer. Befolkningen i Socialdemokraternas budgetförslag är
beräknat till 10 320 invånare år 2023–2025. När finansbudgeten beslutas i november kommer
vi justera i vårt förslag till aktuellt invånarantal.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är beräknade enligt Sveriges kommuner
och regioners prognos i cirkulär 22:06 inklusive egen prognos för befolkningsutvecklingen. I
budgeten för generella statsbidrag är även bidraget för vård och omsorg av äldre personer
medräknat 5 100 tkr, bidrag för ökat flyktingmottagande 3 600 tkr, avseende utsatta områden
3 600 tkr samt bidrag för ytterligare äldreomsorgssatsning.
Förutbetalda flyktingbidrag de så kallade integrationsmedlen som sedan tidigare bokats upp i
kommunens balansräkning är delvis medräknade som en intäktspost i budgetförslaget. 5 000
tkr har avsatts för förebyggande insatser riktade till barn och unga. De förutbetalda
flyktingbidragen beräknas uppgå till cirka 25 000 tkr vid ingången av 2023.
I Socialdemokraternas budgetförslag har vi utgått från den centrala ledningsgruppens
rambudgetförslag för år 2023 och en ekonomisk framtidsprognos (EFP) för åren 2024 - 2025.
Förslaget bygger på de generella budgetförutsättningar som ekonomichefen tagit fram och de
nämndspecifika förutsättningar som nämnderna fastställt.
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Föreslagna ramförändringar
Nämnder
Ramförändring S justeringar Flyktingmedel Summa
Kommunstyrelsen
-2 500
-2 500
Miljö och byggnadsnämnden
0
0
Socialnämnden
2 000
2 000
Utbildnings och kulturnämnden
900
600
1500
Totala ramförändringar

400

600

1 000

Resultat
Det ekonomiska resultatet för kommunen bedöms, med de föreslagna ramförändringarna att
landa på 7,4 miljoner kronor.
Kommunövergripande
CLG: s buffert -600 tkr
CLG: s buffert minskar med 600 tkr för att finansiera 600 tkr till arbetskläder inom förskola
och fritidshem.
Agenda 2030
Det har lagts och läggs ner mycket arbete med Agenda 2030 och de globala målen. För att
uppnå en långsiktig hållbarhet socialt, ekonomiskt och miljömässigt förutsätter vi att detta
arbete fortsätter att vara prioriterat inom samtliga verksamheter.
Fordon
En målsättning är att vi gör en övergång till en fossilfri fordonsflotta.
Trygghet och samhörighet
Detta är de två perspektiv som skall genomsyra samtliga verksamheter även under det
kommande budgetåret.
För att stärka den upplevda tryggheten behöver vi fortsätta det goda samarbetet med polisen.
Vi behöver se till att effekterna av ev. skadegörelse åtgärdas så snart som möjligt och se till att
våra offentliga platser är välvårdade och trygga att vistas på.
Alla förvaltningar arbetar för att minska utanförskapet och öka känslan av samhörighet.
Framför allt drivs utvecklingen av åtgärder för att förbättra integrationen via vår
arbetsmarknads- och integrationsförvaltning, men alla förvaltningar är engagerade.
Olika projekt och insatser för att skapa trygghet och samhörighet, främst i norra kommundelen,
skall fortsätta. Arbetslinjen ska tydligt tillämpas och allt fler ska komma i egen försörjning i
form av arbete eller studier. I arbetet med att öka tryggheten och samhörigheten är det viktigt
att hela samhället är med genom föreningar, företag, studieförbund etcetera.
4
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Gång-cykelväg
För att öka tryggheten och trafiksäkerheten, samt ur miljöperspektiv vill Socialdemokraterna
att kommunen i hög takt fortsätter att bygga GC-vägar. Det ska ske inom tätorterna, men även
mellan våra tätorter. Byggandet ska ske i samverkan med Region Kronoberg och de medel som
finns i länstransportplanen.
Kompetensförsörjning
Arbetet för att säkra den framtida kompetensförsörjningen, samt åtgärder för att möta
densamma, samordnas kommunövergripande av personalavdelningen. Personalavdelningen
leder arbetet med att planera det fortsatta arbetet för att Markaryds kommun ska bli en ännu
attraktivare arbetsgivare. Erfarenheterna från värdegrundsarbetet tas tillvara och utvecklas.
Offentliga konstverk
Ta initiativ till att synliggöra, vårda och presentera våra offentliga konstverk i kommunen.
Vid större om och nybyggnationer av kommunala fastigheter, planera för och räkna in
kostnader för konstnärlig gestaltning. Detta uppdrag sker i samverkan med kommunstyrelsen
och utbildnings och kulturnämnden.
Kommunövergripande uppdrag
Tjänstegarantierna avskaffas.
Tjänstegarantierna har inte fått den roll som kvalitetsdrivande instrument som det var tänkt.
Tjänstegarantierna avskaffas from 23-01-01.
Utmaningsrätten avskaffas.
En gång har man använt utmaningsrätten hela vägen. Det gällde då lokalvården i
kommunhuset. Andra utmaningar som kommit in har avslagits, det har då gällt centrala delar
av verksamheten.
Utmaningsrätten avskaffas from 23-01-01.
Lagen om valfrihetssystem avskaffas i Markaryds kommun
LOV i den form den har idag avskaffas.
LOV: en avslutas 23-01-01
Introduktionerna för nyanställda
Introduktionerna i Markaryds kommun ska vidareutvecklas. Personalavdelningen jobbar med
detta, men vi Socialdemokrater vill med detta budgetuppdrag visa på vikten av att det finns en
välfungerande introduktion.
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ram minskar med totalt med -2 500 tkr varav kommunstyrelseförvaltningen
-800 tkr, teknisk förvaltning +300 tkr och arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen
-2 000 tkr.
Ramen för arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen minskas med 2 000 tkr. Budgeten för
försörjningsstöd minskas med 2 500 tkr samtidigt som budgeten förstärks med 500 tkr för att
kompensera för minskade schablonbidragsintäkter avseende nyanlända.
Inom kommunstyrelseförvaltningen minskas ramen med 800 tkr Tjänsten som lokalstrateg
försvinner.
Inom tekniska förvaltningen ökar ramen med 300 tkr. Ramförstärkningen avser ny resurs till
området kart och mättjänster.
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens ram är oförändrad
Övergripande Arbetet med att hålla en hög servicenivå ska fortsätta. Tiden för att få ett
bygglov ska vara så kort som möjligt. Nämnden ska jobba med olika typer av servicehöjande
åtgärder.
Nämnden ska även jobba för att hålla så låga avgifter som möjligt.
Ovårdade fastigheter
Nämnden ska fortsatt jobba mot ovårdade fastigheter i kommunen, detta är ett arbete som
uppfattas väldigt positivt av de flesta medborgarna.

Socialnämnden
Socialnämndens ram ökar med 2 000 tkr.
Socialnämndens ram förstärks med 2 000 tkr för att hantera befolkningsökningen inom gruppen
80+.
För att hantera den eventuella kostnadsökning som kan uppstå för placeringar av barn och unga
under 2023 föreslås samma förfarande som under 2022, dvs genom balansering med hjälp av
centrala buffertmedel.
Uppdrag Socialnämnden
Öka personalpoolen inom äldreomsorgen
Minska antalet tillfälliga anställningar och öka antalet som är i poolen. Detta är en bra
personalpolitik, när fler har möjlighet till en fast anställning.
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Utbildnings- och kulturnämnden
Utbildnings- och kulturnämndens ram ökar med 1 500 tkr.
Utbildnings och kulturnämndens ram ökar med 900 tkr för att möjliggöra en utökning inom
ledningsfunktionen.
Utbildnings och kulturnämndens ram ökar med 600 tkr för arbetskläder inom förskola och
fritidshemsverksamhet.
Arbetskläder inom förskolan och fritidshem + 600 tkr
Socialdemokraterna tillför medel för att kunna ge arbetskläder inom förskolan och fritidshem.
Vi ser det som en viktig jämlikhetsfråga eftersom detta är kvinnligt dominerade verksamheter.
De verksamheter som domineras av män har redan i högre utsträckning fria arbetskläder. Vid
kontakter med andra kommuner så har vi kommit fram till att de avsatta medlen ska räcka,
åren därefter blir summan mindre. UKN får återkomma om avsatta medel inte skulle räcka.
Uppdrag Utbildnings- och kulturnämnden
Personalpool inom förskola
Utreda förutsättningar för en pool inom förskolan. En pool ska även ge förutsättningar för att
kunna sätta in vikarier vi planerings och arbetsplatsmöten som det fanns möjlighet till
tidigare.
Lokalhållande föreningar
Ta fram en plan för hur vi kan stötta våra lokalhållande föreningar. De lokalhållande
föreningarna har en viktig uppgift att fylla i kommunen.
Fler behöriga lärare
En plan ska tas fram med förslag om hur vi kan få fler behöriga lärare till våra skolor.
Förslaget ska presenteras i tid till att budgeten slutgiltigt fastställs i höst.
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Justerade ramförändringar per nämnd

Kommunstyrelsen
Driftbudgeten

2023

2024

2025

Extern ram enligt generella budgetförutsättningar
Löneökning 2022 helårseffekt 2023-2025
Ramförändring clg´s förslag KSF
Ramförändring clg´s förslag KSTF
Ramförändring clg´s förslag AIF

-193 483 -193 483 -193 483

SUMMA extern ram

-190 990 -191 790 -191 790

800
-307
2 000

800
-1 107
2 000

800
-1 107
2 000

Miljö och byggnadsnämnden
Driftbudgeten

2023

2024

2025

Extern ram enligt generella budgetförutsättningar
Löneökning 2022 helårseffekt 2023-2025

-374

-374

-374

SUMMA extern ram
Avskrivningar
SUMMA extern ram inkl avskrivningar

-374

-374

-374

-374

-374

-374

2023

2024

2025

Socialnämnden
Driftbudgeten
Extern ram enligt generella budgetförutsättningar
Löneökning 2022 helårseffekt 2023-2025
Ramförändring clg´s förslag
Ramförändring Socialdemokraternas förslag
SUMMA extern ram

-236 869 -233 169 -233 169
-2 000

-2 000

-2 000

-238 869 -235 169 -235 169

Socialnämnden
Driftbudgeten
Extern ram enligt generella budgetförutsättningar

8

0

0

0

-236 869 -233 169 -233 169
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Utbildnings- och kulturnämnden
Driftbudgeten
Extern ram enligt generella budgetförutsättningar
Löneökning 2022 helårseffekt 2023-2025
Ramförändring clg´s förslag
Ramförändring Socialdemokraternas förslag
SUMMA extern ram
Avskrivningar
Korr för att komma till avskrivningar per 2020-08-31
SUMMA extern ram inkl avskrivningar

2023

2024

2025

-239 559 -239 559 -239 559
-850
-850
-850
-600
-600
-600
-241 009 -241 009 -241 009

-241 009 -241 009 -241 009

Gemensamma nämnden Familjerätt
Driftbudgeten

2023

2024

2025

Extern ram enligt generella budgetförutsättningar
Uppräkning 6%
Ramförändring Socialdemokraternas förslag
SUMMA extern ram exkl avskrivningar
Avskrivningar
SUMMA extern ram inkl avskrivningar

-753
0

-753
0

-753
0

-753

-753

-753

-753

-753

-753

2023

2024

2025

Extern ram enligt generella budgetförutsättningar
Ramförändring Socialdemokraternas förslag

-2 115

-2 115

-2 115

SUMMA extern ram exkl avskrivningar
Avskrivningar
SUMMA extern ram inkl avskrivningar

-2 115

-2 115

-2 115

-2 115

-2 115

-2 115

Gemensamma nämnden Överförmyndare
Driftbudgeten
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Driftbudget
Belopp i tkr
Nämnd/styrelse

BUDGET
2022

BUDGET
2023

EFP
2024

EFP
2025

Externa poster
Nämnds / styrelseverksamhet
Kommunstyrelse
Miljö– och byggnadsnämnd
Socialnämnd
Utbildnings– och kulturnämnd
Gemensam nämnd, Familjerätt
Gemensam nämnd,
Överförmyndare
Kf:s specialanslag
Revision
S:a Nämnds /
styrelseverksamhet

not
1
not
2

-193 108
-374
-235 829
-240 759
-753

-190 990
-374
-238 869
-241 009
-753

-191 790 -191 790
-374
-374
-235 169 -235 169
-241 009 -241 009
-753
-753

-2 115

-2 115

-2 115

-2 115

-28 440

-44 806

-69 492

-95 718

-900

-900

-900

-900

-702 277

-719 816

714 403

734 800

754 052

770 884

-205
-6 505

1 295
-8 005

-605
-9 905

-1 305
-10 605

6 300

9 300

9 300

9 300

2 276

-3 640

-1 207

-2 496

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

39 758

39 758

39 758

39 758

-42 000

-44 000

-47 000

-50 000

713 232

727 213

743 998

755 841

10 955

7 397

2 396

-11 987

-741 602 -767 828

Finansförvaltning
Totala skatteintäkter
Finansnetto
varav eget finansnetto
varav
pensionskapitalavkastning
Pensionskostnader utöver
driftbudget
Förändring av semesterlöneskuld
Justeringsposter
- Avskrivningar
Avskrivningar

not
3
not
4

not
5
not
6

not
7

S:a Finansförvaltning

Förändring av eget kapital

not
8
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Not 1 Kf:s Specialanslag
Ks:s Anslag till förfogande
Buffert till centrala ledningsgruppens
förfogande
Kommunchefens anslag till förfogande
Indexuppräkning
Centralt löneökningsanslag
Löneökning 2021 (utdelas till nämnderna)
Summa Kf:s Specialanslag

Not 2 Revision *
Revision
Summa Revision

Not 3 Skatteintäkter
Kommunalskatt
Slutavräkning
Skatteintäkter

BUDGET
2022
600

BUDGET
2023
600

EFP
2024
600

EFP
2025
600

-

7 300
500

-

31 615
11 575
28 440

-

-

-

-

Ränta på likvida medel
Övriga ränteintäkter
Utdelning från Kommuninvest

-

5 400
500
15 678
85 115
11 575
95 718

BUDGET
2023
900
900

EFP
2024
900
900

EFP
2025
900
900

BUDGET
2022
438 081

BUDGET
2023
457 965

EFP
2024
469 677

EFP
2025
482 755

438 081

457 965

469 677

482 755

175 464
36 763
26 042
20 066
1 987
260 322
16 000
714 403

179 966
37 117
20 729
20 882
2 141
260 835
16 000
734 800

186 310
37 887
21 155
20 882
2 141
268 375
16 000
754 052

191 951
38 810
22 045
20 882
2 141
275 829
12 300
770 884

BUDGET
2022
100
5
300

BUDGET
2023
100
5
300

EFP
2024
100
5
300

EFP
2025
100
5
300

405

405

405

405

7 000
700
6 300

10 000
700
9 300

10 000
700
9 300

10 000
700
9 300

Ränteintäkter
Intäkter Pensionskapitalet
Kostnader Pensionskapitalet
Avkastning på Pensionskapitalet

-

5 400
500
10 452
64 115
11 575
69 492

BUDGET
2022
900
900

Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/avgift
Strukturbidrag
Fastighetsavgift
LSS-utjämning
Generella statsbidrag och utjämning
Extra statsbidrag
Summa Skatteintäkter, bidrag & utjäm.

Not 4 Finansnetto

-

5 400
500
5 266
44 615
11 575
44 806

-

-

-
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Summa Positivt Finansnetto

6 705

9 705

9 705

9 705

Räntor på upptagna lån
Ränta på pensionsåtagande
Övriga räntekostnader
Räntekostnader

-

1 500
5 400
10
6 910

-

2 000
6 400
10
8 410

-

4 500
5 800
10
10 310

-

4 500
6 500
10
11 010

Finansnetto Markaryd

-

6 505

-

8 005

-

9 905

-

10 605

Totalt Finansnetto

-

205

1 295

-

605

-

1 305

Not 5 Pensionskostnader

BUDGET
2022
28 500
6 914
35 414

BUDGET
2023
29 500
6 785
36 285

EFP
2024
30 500
7 015
37 515

EFP
2025
31 500
7 245
38 745

6 346
12 135
19 825
7 767
33 381

-

1 902
12 520
20 263
9 044
39 925

-

2 731
11 935
20 826
8 692
38 722

-

1 228
11 700
21 448
9 321
41 241

2 033

-

3 640

-

1 207

-

2 496

KP-påslag från driften
Löneskatt från driftbudgeten
Från driftbudgeten
Nyintjänade pensionsförmåner
Pensionsutbetalningar
Utbetalning individuell pensionsdel
Löneskatt
Pensionskostnader
Pensionskostnader utöver driftbudget

Not 6 Semesterlöneskuld
Förändring av semesterlöneskuld
Summa förändrad semesterlöneskuld

Not 7 Avskrivningar
Avskrivningar
Summa avskrivningar

Not 8 Förändring av eget kapital
Förändring av eget kapital
Summa förändring av eget kapital

-

BUDGET
2022
1 000
1 000

BUDGET
2023
1 000
1 000

EFP
2024
1 000
1 000

EFP
2025
1 000
1 000

BUDGET
2022
- 42 000
- 42 000

BUDGET
2023
44 000
44 000

EFP
2024
- 47 000
- 47 000

EFP
2025
- 50 000
- 50 000

BUDGET
2022
10 712
10 712

BUDGET
2023
7 397
7 397

EFP
2024
2 396
2 396

EFP
2025
- 11 987
- 11 987
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Resultatbudget
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

BUDGET
2022

159 214
160 085
- 820 700 - 844 783
- 42 000 - 44 000
- 703 486 - 728 698

Skatteintäkter
Gen. stb, skattekostn. & utjämn.
Summa skatteintäkter, gen. stb mm

438 081
276 322
714 403

Resultat före finansnetto

10 917

Nettokostnader i proc av skatteint. o stb
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

BUDGET
2023

98,5%

-

Resultat exkl. avkast. pensionskap.

405
6 910
6 505
4 412

EFP
2024

EFP
2025

161 315
162 545
- 865 366 - 894 111
- 47 000 - 50 000
- 751 051 - 781 566

457 965
276 835
734 800

469 677
284 375
754 052

6 102

3 001

99,2%

482 755
288 129
770 884
-

99,6%

10 682
101,4%

-

405
8 410
8 005

-

405
10 310 9 905 -

-

1 903

-

6 904

-

10 000
700
9 300

-

10 000
700
9 300

-

2 396

-

-

405
11 010
10 605
21 287

Avkastning pensionskapitalet
Finansiella intäkter Pensionskapitalet
Finansiella kostnader Pensionskapitalet
Finansnetto Pensionskapitalet
Årets budgeterade resultat

-

7 000
700
6 300
10 712

7 397

10 000
700
9 300
11 987
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Socialdemokraternas förslag till
investeringsbudget och exploateringsbudget
Inledning
Förslag till investeringsbudget redovisas nedan. Totalt uppgår förslaget till 84,2 miljoner
kronor, där merparten, 72,0 miljoner kronor, avser investeringar inom den tekniska
förvaltningen. Separat redovisas ett uppskattat investeringsbehov för större
investeringsprojekt som hanteras i särskild ordning.
Vidare redovisas exploateringsbudgeten separat, återfinns slutet av dokumentet.
Under respektive nämnd/styrelse i centrala ledningsgruppens förslag redovisas det
ursprungligen redovisade investeringsbehoven med en prioriteringsangivelse. De
investeringar som redovisas som ett behov för 2023 är begränsade till enbart de som är
klassificerade som ”Prio 1”, medan det för EFP 2024–2025 redovisas samtliga
investeringsäskanden.

Sammanställning kommunen totalt
Nedanstående tabell sammanfattar investeringsbehovet för 2023 och ger en indikation på
behoven för 2024 och 2025. I centrala ledningsgruppens förslag återfinns detaljer för
respektive nämnd/styrelse.
Belopp i tkr
Totalt
KS

BUDGET BUDGET
2023
2022
Prio 1

EFP

EFP

2024

2025

79 006

75 743

34 805

16 665

- varav KSF

8 620

3 500

1 635

700

- varav KSTF

69 806

72 043

32 770

15 765

- varav AIF

Socialnämnd
Utbildnings & kulturnämnd
Nettoutgift
varav VA-kollektivets investeringar

Äskanden exkl VA-kollektivet

580

200

400

200

4 650
8 481

1 700
6 775

2 400
8 125

2 400
5 975

92 137

84 218

45 330

25 040

6 130

24 960

19 960

13 010

86 007

59 258

25 370

12 030

Utöver ovan redovisade investeringsbehov finns det ett antal större investeringsprojekt som är
aktuella under kommande år. Hantering av dessa sker i särskild ordning. I tabellen nedan
specificeras vilka dessa är. De belopp som är angivna är grova uppskattningar och ska därför ej
ses som en sanning.
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Belopp i tkr
Totalt
Därutöver större investeringsprojekt:
Förskola Markaryd
Blåljushus
Entré kommunhus
Åmot 3:3 ny teknisk anl etapp 2
Ny grundskola Strömsnäsbruk
Nytt särskilt boende Markaryd
Summa större investeringar

BUDGET BUDGET
2022

EFP

EFP

2024

2025

10 000

?
150 000
50 000

90 000
150 000

89 500

200 000

240 000

2023
48 000
25 000
6 500

Förslag till exploateringsbudget enligt nedanstående tabell, detaljer redovisas i centrala
ledningsgruppens förslag.

15
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Summering av investerings- och exploateringsbudget
Nedanstående tabell redovisar det totala investeringsbehovet under planperioden
Belopp i tkr
Totalt
Investeringar ordinarie
Investeringar större
Exploateringar exkl VA
VA kopplat till exploateringar
Nettoutgift
varav skattefinansierade utgifter
Exploaterings- och anslutningsinkomster
Upplåningsbehov

BUDGET
2023
84 218
89 500
18 000
15 000
206 718
148 758
0
156 718

EFP
2024
45 330
200 000
17 200
35 700
298 230
225 370
-2 000
242 230

EFP
2025
25 040
240 000
17 500
37 000
319 540
252 030
-10 000
252 540

S:a
Period
154 588
529 500
52 700
87 700
824 488
626 158
-12 000
651 488

Med tanke på den höga inflation som är just nu och inte minst gällande allt som har med
byggnationer att göra, så kan det under året behöva göras omtag i detta förslag till
investeringsbudget för att klara av den totala ekonomin.

16
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Moderaterna
Motion

Stöd fran politiken till kommunens skolbibliotek for
Skolframgång
Att lyckas i skolan är den absolut viktigaste grunden för att ge barn och ungdomar
möjlighet att forma sin egen framtid. Att se till så att barn lyckas i skolan främjar
också hälsa och motverkar kriminalitet.

För att skapa bästa förutsättningar för alla elever, behöver väl prövad pedagogisk
kompetens vara lättillgänglig och samlad. Vilket rimmar väl med skollagen som slår
fast att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
I Markaryds kommun är vi lyckligt lottade då vi har en engagerad och kunnig
skolbibliotekarie. Då skolbiblioteket på Markaryds skola är under renovering passar
bibliotekarien på att, förutom böcker till elever också skapa utrymme för pedagogisk
litteratur som riktar sig till alla vuxna som arbetar inom skolans kontext. Exempelvis
litteratur som “Att bemöta explosiva barn” eller “Digital kompetens för lärare”.
VARFÖR SKULLE DET VARA BRA?
e
e
e
e
e

Det skapas en tydlig översikt över pedagogisk litteratur som finns tillgänglig
på alla skolor i kommunen.
Bestandet blir sökbart på bibliotek.markaryd.se.
Lärarna får reservera och låna pedagogiska böcker som finns på kommunens
alla skolor.
Det sparas resurser då dubbla inköp undviks.
Skolbibliotekets uppdrag att stödja och hjälpa till med lärandet och det
pedagogiska uppdraget förstärks. Något som är förankrat i Markaryds
kommuns skolbibliotekshandlingsplan 2020-23.

Förslag:
Evidensbaserad forskning utvecklas och förbättras hela tiden. Rektorer, pedagoger,
alla som arbetar med våra barn behöver få möjlighet att ta del ta del av senaste
forskningsrön. Därför yrkar vi i Moderaterna att politiken stöttar skolbibliotek med
bidrag för inköp av pedagogisk litteratur som matchar de behov som finns idag i
kommunens skolor.
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