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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

Översiktsplanen 2040 ska vara ett dagligt arbete med den fysiska miljön och har därmed 

har stor betydelse för den långsiktiga utvecklingen i kommunen. 

 Lessebo kommun har unika möjligheter. Här finns fyra tätorter med levande 

kulturmiljöer, levande landsbygd med mindre byar och enskilda gårdar. Den stora 

variationen av boendemiljöer och boendeformer är en stor tillgång, som kan utvecklas 

ytterligare. Här bor vi mitt i naturen, en bit från staden. Sjön, skogen och strövstigen finns 

alltid runt knuten, och erbjuder rekreation för kropp och själ. Vi ska ha ett brett utbud av 

handel, aktiviteter, kultur och naturnära upplevelser för både invånare och besökare. Här 

lever vi med tillgång till framtidens infrastruktur och teknik. Fiber i stugan på landet är lika 

självklart som snabb förbindelse till kontinenten. 

 För att utveckla Lessebo kommun behövs nybyggnation och förädling av befintliga 

områden, bostadsbestånd och miljöer. Översiktsplanen fokuserar på förtätning av våra 

fyra orter med respekt för att bevara rekreationsområden och naturen. Översiktsplanen 

är vägledande för efterföljande strategiska beslut om kommunens markanvändning. 

Planen redovisar var och hur bebyggelse kan tillkomma, landsbygdsutveckling, utveckling 

av samhällsnära natur och vi poängterar vikten av satsningar på infrastrukturen, skolan 

och näringslivet. 

 Under våren 2016 har vi varit ute på turné i våra orter och fått in värdefulla 

synpunkter och förslag hur invånarna vill se sin kommun 2040. Det är av yttersta vikt att 

våra invånare har möjlighet att påverka kommunens utveckling, ta plats och uttrycka sina 

åsikter. 

 Jag vill passa på att tacka politiker, tjänstemän och invånare för ett gott samarbete 

kring översiktsplanen 2040. 

 

Monica Widnemark 
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1. Inledning 

Översiktsplanen baseras på en vision för hur Lessebo 

kommun kan se ut 2040. Detta innebär att de övergripande 

tidsmålen sträcker sig till detta år. Vissa delar av 

översiktsplanen kommer ha kortare tidsperspektiv för att 

de är delmål. Planen behandlar inte några detaljfrågor utan 

fokuserar endast på en övergripande nivå. Lessebo är en 

kommun med närhet till både städer som exempelvis 

Växjö, Kalmar och Karlskrona samt till naturupplevelser. 

Genom infrastrukturen är det också möjligt att resa till 

Köpenhamn och därifrån till kontinenten. 

 Tidsperspektivet gör det möjligt för kommunen att ta 

fram mål och strategier med syfte att skapa en långsiktigt 

hållbar utveckling. Tidsperspektivet gör det även möjligt att fullfölja de utvalda 

strategierna. Lessebo som kommun är en relativt liten kommun med ca 8700 invånare 

årsskiftet 2016/2017.  

 Fokus för översiktsplanen kommer vara på att skapa ett hållbart samhälle sett ur de 

tre hållbarhetsaspekterna; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Detta innebär ett 

samhälle där alla människor har samma förutsättning att lyckas.  

 För att bättre illustrera den möjliga framtiden och vad som kommer ligga i fokus för 

utvecklingen har översiktsplanen delats in i sex fokusområden. Dessa sex fokusområden 

arbetar tillsammans mot kommunens vision, vilken är presenterad nedan.  
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1.1 Vad är en översiktsplan och varför ska den finnas 

Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan 

som anger ramarna för hur kommunen ska utvecklas under de närmsta åren. En 

översiktsplan är ett vägledande dokument och inte juridiskt bindande. Detta innebär att 

avsteg kan göras om det efter antagandet av översiktsplanen framkommer bättre 

tillvägagångssätt för att utveckla kommunen.  

 En översiktsplan ska kontinuerligt genomarbetas för att vara aktuell i förhållande till 

de förutsättningar som finns i kommunen. På detta sätt skapas ett levande dokument 

som både myndigheter och privatpersoner kan förhålla sig till vad gäller kommunens 

utvecklingsmöjligheter.  

 Översiktsplanen utgår ifrån visionen om hur kommunen kan se ut 2040. Syftet med 

en översiktsplan är att väga allmänna intressen mot enskilda samt skapa en gemensam 

utveckling. Meningen är att sammanfoga de olika politiska viljeinriktningarna med 

medborgares åsikter för att koppla de till verkliga utvecklingsprojekt.  

 

Enligt PBL ska planering förhålla sig till allmänna och enskilda intressen. I 2 kap. 3 § står 

det: 

Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 

klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja  

1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 

grönområden och kommunikationsleder,  

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 

samhällsgrupper, 

3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 

miljöförhållanden i övrigt,  

4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och  

5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

 

Dessutom står det i 3 kap. 5 § PBL att en översiktsplan ska tydliggöra 

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden, 

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, 

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande 

miljökvalitetsnormer, 

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna 

översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av 

betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, 

5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, och 

6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § 

första stycket miljöbalken. 



 

9 

1.1.1 Koppling till nationella mål och strategier 

Det nationella målet ”God bebyggd miljö” är ett övergripande mål som Lessebo kommun 

förhåller sig till inom all planering. Detta mål fokuserar på att den bebyggda miljön ska 

utgöra en god och hälsosam livsmiljö samtidigt som samhället kan växa. Det blir därmed 

en fråga om balansering mellan olika intressen och synpunkter. 

 

1.1.2 Koppling till regionala mål och strategier 

Region Kronoberg har tagit fram ett mål att Kronoberg ska vara en attraktiv plats för 

människor att vilja bosätta sig i. Detta ska genomföras genom välplanerade och 

strategiska lösningar inom bostadsmarknaden där fokus är helheten.  

 En annan viktig del av den regionala utvecklingen är att inte styra den endast mot en 

grupp intressenter. Istället ska målsättningen vara att bidra till mångfald av intressenter 

med olika kunskapsområden och olika förutsättningar. Detta är något som region 

Kronoberg också behandlar i sin regionala utvecklingsstrategi (RUS), ”Gröna Kronoberg 

2025”. Syftet med denna mångfald är att skapa ett samhälle som är diversifierande och 

attraktivt. 

 

1.1.3 Koppling till kommunala mål och strategier 

Parallellt med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Lessebo kommun har även 

ett bostadsförsörjningsprogram tagits fram som mer i detalj berör förtätningsfrågor och 

kommunens bostadsutveckling fram till 2025. Detta dokument går även igenom en del av 

ansvarsfördelningen vid olika byggnationer och utvecklingsprojekt samt vilka riktlinjer 

som finns. Något av det som lyfts är att det är viktigt att skapa en fungerande flyttkedja 

genom att bygga bostäder för flera olika grupper i samhället med respektive 

förutsättning. Detta måste dessutom göras på ett sätt med blandad bebyggelse för att 

motverka risken för segregation. 

 Kommunen har även arbetat fram ett Energi-, miljö- och klimatstrategiskt program 

som fokuserar på hur kommunens utveckling kan ske utifrån ett ekologiskt perspektiv. 

Det som bland annat tas upp är hur det ekologiska fotavtrycket kan minska genom att 

möjligheter ges till fler solceller och elbilar i samband med bostadsutvecklingen. 

 

1.2 Begreppsförklaring 

I översiktsplanen kommer olika begrepp att användas, begrepp som inte alltid har en 

tydlig definition utan som är öppna för tolkning. För att skapa ett tydligt ramverk för hur 

dessa begrepp kommer användas i översiktsplanen kommer därför vissa av dessa 

begrepp att presenteras och förklaras i detta kapitel. Det kommer inte vara möjligt att 

presentera och förklara varje begrepp utan istället blir det ett visst urval som presenteras. 

Ett begrepp som saknar en tydlig definition är hållbar utveckling vilket kan delas in i 

följande tre aspekter, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
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1.2.1 Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling är ett begrepp som saknar en egen innebörd och istället 

förändras utifrån förutsättningarna. För att kunna arbeta med hållbar utveckling på ett 

sätt som gynnar samhället måste det finnas en tydlig definition av begreppet. Utan denna 

definition finns det risk att utvecklingen motverkar vissa delar till fördel för andra. 

 Hållbar utveckling är uppbyggt av tre aspekter; ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet. Det är enligt Lessebo kommun endast när alla tre aspekter får samma 

uppmärksamhet som ett långsiktigt hållbart samhälle är möjligt att skapa, se 

illustrationen nedan. 

 

 

 

   Illustration 1 

 

 

I illustration 1 är det möjligt att se vilken form av utveckling det skulle bli om endast en 

eller två av aspekterna är i fokus. Visserligen skulle det vara möjligt under en begränsad 

tid att endast fokusera på två aspekter men om en aspekt ignoreras, oavsett vilken, skulle 

samhället efter ett tag börja lida av det.  
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 Den ekologiska hållbarhetsaspekten handlar om att värna om miljön och säkerställa 

att det inte bara är nuvarande människor som får möjlighet att uppleva gröna skogar och 

levande sjöar och vattendrag utan även kommande generation. Den ekologiska aspekten 

handlar även om att bevara en biologisk mångfald. Dessutom handlar den ekologiska 

aspekten av att minska användningen av fossila bränslen, med syfte att bli fossilfria. Det 

är därför viktigt att dessa värden inkluderas i kostnadskalkylen för utvecklingen av 

samhället. 

 Den ekonomiska hållbarhetsaspekten fokuserar på vad som krävs för att samhället 

inte ska stagnera utan att det hela tiden ska vara en viss omsättning av kapital, vilket driver 

utvecklingen framåt. Det handlar inte om att bara gynna en viss typ av företagare utan 

det är viktigt att alla företag, oavsett storlek, inkluderas. Det krävs flera olika former av 

företag som kompletterar varandra för att skapa ett levande företagsklimat.  

 Den sociala hållbarhetsaspekten handlar om att skapa de livsmiljöer som efterfrågas 

av medborgare. Anledningen är att invånarna i samhället är en grundsten för att 

samhället ska existera. Det är därför viktigt att medborgarna trivs i den kommun som de 

bor och lever i för att de ska vilja vara delaktiga i dess utveckling. Medborgarnas möjlighet 

att påverka kan existera på olika sätt, men det är viktigt att det finns en tillit att invånarnas 

röster har betydelse. 

 Förutom medborgarnas möjlighet att påverka utvecklingen handlar den sociala 

hållbarhetsaspekten även om hur kommunen förvaltar och bevarar unika miljö- och 

kulturvärden. 

 

1.3 Nulägesblick av Lessebo kommun 

Lessebo kommun är dels en del av glasriket och dels en del i Kronobergs region och län. 

Detta ger förutsättningarna för att kunna erbjuda en attraktiv livsmiljö, och som under 

lång tid har präglat kommunen samt måste bevaras för framtiden. Samtidigt kommer det 

vara viktigt att fortsätta utvecklas för att kunna fortsätta erbjuda denna möjlighet till liv. 

 I Lessebo kommun finns det fyra större samhällen i form av Hovmantorp, Kosta, 

Lessebo och Skruv. Kommunen är främst under sommarhalvåret ett turistmål genom 

närheten till natur-, vatten- och kulturmiljö. Kulturmiljön är starkt kopplad till 

framställningen av bland annat glas, järn och papper som har funnits i kommunen sedan 

mitten av 1600-talet. Kommunen har med åren gått från dessa enstaka stora industrier 

till mindre men fler verksamheter och mer handel. 

 Med sina ca 8 700 invånare (statistik från 2016-12-31, SCB) är kommunen den minsta 

i Kronobergs län, men i gengäld finns det goda pendlingsmöjligheter till exempelvis Växjö, 

Nybro och Kalmar. 

 I kommunen går två riksvägar, väg 25 och väg 28, samt en järnväg, Kust till kustbanan 

som förbinder Göteborg och Kalmar. Järnvägen har i dagens läge stopp både i 

Hovmantorp och Lessebo. I kommunens fyra samhällen finns det möjlighet till skola, 

service och äldreomsorg.  
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 Lessebo kommun arbetar med att ta fram nya och attraktiva områden både för 

boende och för den service som efterfrågas. Denna utveckling förhåller sig dels till den 

befintliga samhällsstrukturen men även för att bevara de värdefulla miljöer som finns i 

kommunen. Det är viktigt att kommunens invånare fortfarande kan känna en tillhörighet 

med den egna kommunen.  

 Befolkningsutvecklingen har under 2000-talet varit både positiv och negativ. Mellan 

2012 och 2017 har det varit en ökning av invånare, och denna trend håller i sig. Detta 

ställer i sin tur krav på kommunen med att kunna erbjuda bostäder, skola, 

arbetsmöjligheter och vård.  

 

1.4 Utmaningar 

Under våren 2016 fick kommunens medborgare en första möjlighet att skriva ner sina 

åsikter angående hur kommunen fungerar och vilka problem som finns. Detta gjordes 

dels genom ett formulär och dels genom kompletterande medborgardialoger i 

kommunens fyra orter. 

 De synpunkter som kom in under denna yttrandetid har legat till grund för 

identifieringen av de utmaningar som kommunen står inför. Dessa utmaningar har i sin 

tur legat till grund för vad som måste prioriteras i utvecklingen och då vad denna 

översiktsplan fokuserar på. För att synliggöra detta har olika strategier och delmål 

formulerats för de olika fokusområdena. 

 I den samlade redovisningen av de inkomna svaren är det tydligt att befolkningen 

önskar mer bostadsmöjligheter i kommunen generellt. Dessutom är det många som har 

påpekat att arbetsmöjligheter, skola och kommunikationer är viktiga aspekter att 

utveckla. 

 Utöver dessa utmaningar och utvecklingsområden har även miljö och sjukvård 

identifierats som utvecklingsområden. Miljön preciserades till att gälla värdefulla natur- 

och kulturmiljöer. Det framkom i kommentarerna att många bostadsnära områden 

uppskattas och önskas bevaras för framtiden. Naturen är en utmaning då det handlar om 

att lämna efter sig en väl fungerande miljö till framtida generationer. 

 Vad gäller sjukvården var det också tydligt i kommentarerna att en fungerande 

sjukvård är en viktig aspekt för ett fungerande samhälle. Detta handlar även om att skapa 

ett fungerande samhälle ur en sociologisk synvinkel med fokus på invånarnas behov och 

efterfrågan. 
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2. Utvecklingsförslag 

I detta kapitel kommer en kort sammanfattning för respektive av kommunens fyra 

tätorter att presenteras då det är för dessa orter markanvändningskartor har tagits fram. 

För mer detaljerad information hänvisas till respektive aspekt/sektor i kapitel 3. 

 

2.1 Lessebo 
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Lessebo samhälle är en fullserviceort som genomkorsas centralt av riksväg 25 och i 

samhällets västra del av järnvägen, vilka båda är kommunikationsleder av riksintresse. I 

söder upptar industriområdena, exempelvis Lessebo pappersbruk, stora arealer. Det 

äldre villaområdet vid Djurhult gränsar till sjön Läen i öster. Planförslaget föreslår en viss 

utvidgning av denna bebyggelse i Djurhult men störst möjlighet för bostadsexpansion 

finns i samhällets norra delar på skogsmark. Ekebacken som är av riksintresse ska bevaras 

som grönområde för bland annat rekreation. Nya verksamhetsområden kan etableras 

väster om järnvägen och inom de nyligen sanerade områdena. 

 För att minska konflikterna med riksvägen genom samhället föreslås en ny trafikled 

för fjärr- och tung trafik i väster parallellt med järnvägen vilken kan ansluta till riksväg 25 

norr respektive söder om samhället. Denna led bedöms bidra med positiva effekter och 

minska riskerna inne i samhället. En planskild förbindelse genom en gång- och 

cykeltunnel under riksvägen, planeras i första hand vid Åkerhultsvägens förlängning och 

vidare genom ett grönområde. Denna kommer på ett säkert sätt binda samman den 

västra med den östra sidan. Detta är väldigt viktigt då majoriteten av skolor och 

målpunkterna i samhället finns öster om riksväg 25 medan det väster om finns stora 

bostadsområden. 

 Handeln och ny skolverksamhet kan etableras i anslutning till befintliga verksamheter 

för att förstärka centrum som mötesplats, vilket blir möjligt med en ny led för fjärrtrafiken. 

Den visuella förbindelsen mellan kyrkan och järnvägsstationen är särskilt viktig att 

tydliggöra för att symbolisera centrum med handel, boende och service. Genom att 

dessutom skapa en förbifart kan riskerna i centrala Lessebo minska. 

 Stora delar av centrala Lessebo, inklusive Djurhult och Ekebacken, är områden för 

kulturmiljövård. Dessa områden är viktiga för samhällets identitet och som grund för 

utvecklingen. Detta medför dock inte att ingen utveckling får eller kommer att ske inom 

området för kulturmiljövård. 

 Genom en utveckling av samhället kommer underlaget för järnvägen att öka och det 

kommer medföra att tillgängligheten blir bättre för de som bor och arbetar i samhället.  

 Utmaningar som kommer finnas i samband med exploateringen är: 

• Läens vattennivå och –kvalitet 

• Vattenskydd för Läen 

• Områden som är lågpunkter för vatten att samlas på 

• Radon, både identifierade och oidentifierade områden 

• Föroreningar från exempelvis industrier som kan finnas i både mark och vatten 

• Högspänningsledningar norr och öster om samhället 

• Buller från trafikinfrastruktur och industrier 

• Strandskydd 

• Riksintresse för kulturmiljövård 
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2.2 Hovmantorp 

 

 

Hovmantorps samhälle är begränsat av sjön Rottnen och i norr av riksväg 25. En 

expansion in mot de centrala delarna är omöjlig på grund av hur Hovmantorp ligger runt 

Rottnen och att gå norr om riksväg 25 kräver väldigt stort hänsynstagande. Detta innebär 

att alternativ för utbyggnad är mycket begränsade och måste ske antingen som förtätning 

inom befintliga områden eller som utvidgning av befintliga bostadsområden.  

 Därför föreslås framtida exploatering ske dels i västra Hovmantorp som en 

fortsättning av villaområdet vid ”Prästängen”, dels i öster och sydöst, vid Kullagatan, 
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Abbakuse och Fiskesbro. Abbakuse ska bevaras som grönområde men elljusspåret får i 

viss del något ny sträckning för att båda intressen ska kunna samexistera.  

 Förtätning i samhällets centrala delar kan ske inom befintliga planområden. Ett 

exempel är Udden, lokaliserad mittemot Gökaskratts camping, som kan bebyggas för 

bostäder efter att den förorenade marken har sanerats. 

 Nya verksamhetsområden föreslås som en utvidgning av det befintliga östra 

industriområdet österut men även norr om riksväg 25. Vid en sådan industriexpansion 

krävs en ny utfart till riksväg 25 vilket kommer kräva platsspecifika lösningar. 

 Hela Hovmantorp ligger inom vattenskyddsområde för Rottnen och Hacksjön, vilket 

ytterligare kräver hänsyn och beaktande vid all form av byggnation och exploatering. 

Detta är dock inte något som endast ska ses som ett hinder utan också som en möjlighet 

då det bidrar till naturnära boende av en varierad karaktär. Att förvalta och bevara 

exempelvis Rotten är väldigt viktigt för att Hovmantorp ska kunna fortsätta vara attraktivt.  

 Genom verkställandet av olika bebyggelseförslag kommer underlaget för järnvägen 

att öka. Hovmantorp ligger på gränsen till Växjö kommun med goda förbindelser till 

staden, och genom översiktsplanen bedöms dessa bli än bättre. Samtidigt kommer 

kopplingen till resterande delar av kommunen också att öka, dels genom järnvägen men 

också genom utvecklingen av riksväg 25. För riksvägen kommer frågor som säkerhet, 

exempelvis viltstängsel, att vara viktigt att lyfta i samband med utvecklingen. 

 Utmaningar som kommer finnas i samband med exploateringen är: 

• Rottnens vattennivå och –kvalitet 

• Vattenskydd för Rottnen och Hacksjön 

• Områden som är lågpunkter för vatten att samlas på 

• Radon, både identifierade och oidentifierade områden 

• Föroreningar från exempelvis industrier som kan finnas i både mark och vatten 

• Högspänningsledningar norr och väster om samhället 

• Buller från trafikinfrastruktur och industrier 

• Strandskydd, Rottnen har utökat till 200 meter upp på land 

• Natur- och kulturvärden vid exempelvis elljusspåret 

• Fornlämningar både öster och väster om samhället 
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2.3 Skruv 

 

 

Skruvs samhälle har etablerats kring järnvägen genom samhället och de äldre 

industrierna som exempelvis glasbruket och bryggeriet. Servicenivån har under åren 

minskat men industrierna är kvar och en viss utveckling sker också. Skruv har ett attraktivt 

fritidsområde med camping och idrottsplats vid Badsjön och Laxsjön. 

 Detta gör också att orten är attraktiv som bostadsort även om de boende till stor del 

är beroende av pendling till närliggande större orter. Denna möjlighet skulle väsentlig 
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förändras till det bättre om ett tågstopp kan ske efter det att mötesspåret har byggts ut. 

Mark för utbyggnad av industrier finns intill järnvägen vid befintlig industri. 

 Utvidgning av bostadsområden föreslås i anslutning till existerande bebyggelse, dels 

norr om järnvägen vid respektive infart och dels i söder i anslutning till Åkerbyvägen, mot 

Bäckadal samt öster om vårdhemmet. Genom en ny gång- och cykelförbindelse under 

järnvägen kommer samhällets norra respektive södra delar, knytas samman bättre. 

 Genom både utbyggnad av bostadsområden samt gång- och cykelförbindelser 

kommer underlaget och tillgängligheten till järnvägen och en potentiell station att öka. 

Bedömningen är att detta kommer få positiva effekter för Skruvs utveckling och roll i 

kommunen. Det kommer bli lättare att bo eller arbeta i Skruv för de som vill pendla.  

 Utmaningar som kommer finnas i samband med exploateringen är: 

• Vattenskydd för grundvattentäkten 

• Områden som är lågpunkter för vatten att samlas på 

• Föroreningar från exempelvis industrier som kan finnas i både mark och vatten 

• Buller från trafikinfrastruktur och industrier 

• Strandskydd 

• Naturvärden vid exempelvis Badsjön. 

• Fornlämningar 
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2.4 Kosta 

 

 

Kosta samhälle har vuxit upp längs med Stora vägen med kyrkan i dess södra del och med 

glasbruket och därtill hörande handel i dess norra del, vilket innebär att bebyggelsen 

ligger väl samlad utmed detta stråk. Norra delen med sin äldre bebyggelse samt 

Glasbruksmiljön är av riksintresse för kulturmiljövård. Riksväg 28 går utanför samhället i 

väster och utgör en naturlig förbifart. Utveckling i samhället är öster om riksväg 28, längs 

Stora vägen. 
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 Nya bostadsområden föreslås söder om Blågöl samt mellan Iglagöl och Stora vägen. 

Mellan dessa två områden kan utvecklas område med blandat verksamheter, handel och 

bostäder för att förstärka centrum och Kosta handelsområde och samtidigt knyta 

samman norra och södra delen bättre. Detta möjliggörs också genom ett större 

grönområde mellan Kosta Lodge och Orreforsvägen i söder och upp till Iglagöl.  

 En viss kompletterande bebyggelse föreslås också i södra delen öster om riksväg 28. 

Ytterligare områden för detaljhandel och besöksnäringen kan skapas i anslutning till 

befintligt handelsområde. Eftersom Kosta inte har någon järnväg är kommunikationerna 

med övriga kommunen viktiga att förstärka. 

 Att ungefär halva Kosta ligger inom riksintresse för kulturmiljövård är något som 

måste bevakas och utvecklas. Denna miljö ska inte ses som något hinder för framtida 

byggnation även om visst hänsynstagande måste ske. Istället är detta en av grunderna för 

att Kosta ska vara en attraktiv besöks- och boendeort. 

 Utmaningar som kommer finnas i samband med exploateringen är: 

• Områden som är lågpunkter för vatten att samlas på 

• Radon, både identifierade och oidentifierade områden 

• Föroreningar från exempelvis industrier som kan finnas i både mark och vatten 

• Högspänningsledningar norr om samhället 

• Buller från trafikinfrastruktur och industrier 

• Strandskydd 

• Riksintresse för kulturmiljövård 

• Naturvärden vid exempelvis elljusspår 

• Fornlämningar både i och utanför samhället 
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3. Kommunens fokusområde för hållbar utveckling 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bebyggelseutveckling 

2. Landsbyggdsutveckling i strandnära läge (LiS) 

3. Gång- och cykelvägar med grönstruktur 

4. Infrastrukturens utveckling 

5. Utveckling av skola 

6. Näringslivsutveckling 

Detta är ingen prioriteringslista utan endast en identifikationslista. 
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3.1 Bebyggelseutveckling  

Vision: En miljövänlig kommun med hållbar utveckling och klimatsmarta 

boenden. 

 

För Sverige som en helhet har ett flertal miljökvalitetsmål tagits fram för att säkerställa 

miljön för framtida generationer. Dessa miljökvalitetsmål påverkar den regionala och 

lokala utvecklingen. Målen syftar till att bevara olika värdefulla miljöer runt om i landet 

samtidigt som människors välbefinnande och deras levnadsstandard ökar.  

 För Lessebo kommun innebär detta att det kommer krävas en genomtänkt planering 

av var och hur människor bor och lever. Det kommer även vara nödvändigt för 

kommunen att utveckla olika boendeformer, både ägande och hyrande, för att bibehålla 

och stärka mångfalden. Förutom bostäder måste fokus för utvecklingen även vara på 

arbetsmöjligheter och olika former av service, som exempelvis skola och 

kommunikationer, för att attrahera nya invånare. Kommunen ska även i framtiden kunna 

erbjuda alla människor en möjlighet till god livsmiljö. Detta ska göras utan att vissa 

kvaliteter försummas.  

 En förutsättning för detta är att arbeta med olika områden för att dessa i framtiden 

ska bli mer attraktiva. Detta är ett arbete som måste påbörjas tidigt och som inte har 

något slut eftersom under tiden som kommunen expanderar befolkningsmässigt 

kommer nya områden att behöva ses över. Om denna process stannar av kommer även 

utvecklingen att avstanna och kommunen får svårt att konkurrera med andra kommuner 

i länet med liknande förutsättningar. Det finns generellt en byggnadsfri zon på 12 meter 

från allmänna vägar, men för riksväg 25 och 28 har denna utökats till 30 meter. För att få 

bygga närmare än detta krävs det särskilt tillstånd från väghållaren, i regel Trafikverket. 

 Genom att förtäta och utveckla olika attraktiva områden med närhet till centrum blir 

det också möjligt att skapa en hållbar flyttkedja med ett varierande utbud av bostäder. 

Förtätningsområden pekas inte ut i översiktsplanen utan är något som berörs i 

kommunens bostadsförsörjningsprogram med hänsyn till skalan som används i de två 

dokumenten. För Lessebo kommun kan detta innebära att det blir lättare att byta bostad 

vid förändrade levnadsförhållanden samtidigt som det är möjligt att bo kvar i kommunen. 

I samband med byggnation nära elanläggningar ska generella riktvärden följas och 

samråd föras med ägare till anläggningen, i flera fall Eon. 

 Vid byggnation inom ett område som är utpekat för kulturmiljövård är det viktigt att 

förändringar inte förändrar byggnadens karaktär på ett negativt sätt. Det är även viktigt 

att hela området bevaras och utvecklas på ett sätt som säkerställer att områdets karaktär 

bibehålls. I Lessebo kommun är alla områden med kulturmiljövärden lika viktiga och 

därför har de fått samma riktlinjer för bebyggelsen att förhålla sig till.  

 För byggnation inom områden utpekade för kulturmiljövård, både regionala och 

riksintresse, gäller följande riktlinjer: 
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• Inom område för all form av kulturmiljövård är det inte tillåtet att förändra 

områdets eller det enskilda husets karaktär. 

• Inom område för all form av kulturmiljövård måste all nybyggnation och 

exploatering ske på ett sätt som passar in med omgivningen och den historiska 

bebyggelsen. 

• Inom områden för all form av kulturmiljövård får mindre fasadändringar ske om 

de inte påverkar områdets karaktär eller utseende negativt. 

• Vid planläggning måste hänsyn tas till det befintliga områdets karaktär. Den nya 

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

gäller höjd eller utseende. 

• Vid samtliga lovprövningar ska jämförelser ske med den ursprungliga 

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

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

och som inte är klassade som riksintresse men ändå utpekade för kulturmiljövård. 

 

För mer information om värdena i de utpekade riksintresseområdena för kulturmiljövård, 

se Länsstyrelsen Kronobergs presentation. 

http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/samhallsplanering-och-

kulturmiljo/planfragor/riksintresse/riksintressen/Pages/riksintressen_lessebo.aspx  

 Det är kommunen som ansvarar för att en god livsmiljö ska kunna skapas. Detta 

innebär att kommunen kommer ha en samordnande roll med att samla enskilda och 

allmänna intressen och kombinera dem när det är möjligt. Denna samordning kommer 

ske i form av olika dialoger och förslag från de olika delarna av samhället. Kommunen 

kommer därefter kunna utveckla ett samhälle som kombinerar olika viljeinriktningar som 

är möjliga att identifiera i det befintliga samhället. Det är viktigt att denna process är både 

transparant och tydlig för att det inte ska kunna finnas några tvivel om att processen är 

demokratisk.  

 Under våren 2016 fick kommunens medborgare en första möjlighet att påverka och 

peka ut vad som bör ligga i fokus för utvecklingen. Resultatet blev en önskan om boende 

med bra möjligheter till skola och arbete. Dessutom identifierades kommunikationer som 

en viktig aspekt för de som inte jobbar i kommunen men som vill bo kvar. 

 Utifrån detta har fyra övergripande kartor gjorts, en för respektive samhälle. Kartorna 

visar på en potentiell framtida markanvändning. Om utvecklingen skulle gå åt ett 

oförutsett håll kommer dessa kartor att uppdateras för att fortsätta vara relevanta. Till 

grund för ortsutvecklingen har statistik och prognoser tagits fram för att synliggöra 

befolkningsutvecklingen i kommunen. Statistiken bygger dels på SCBs databas samt 

information från Lessebo kommuns kommunstyrelse. Kartorna som finns i kapitlet tar 

inte hänsyn till några tidsperspektiv utan fokuserar endast på att illustrera 

http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/riksintresse/riksintressen/Pages/riksintressen_lessebo.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/riksintresse/riksintressen/Pages/riksintressen_lessebo.aspx
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viljeinriktningen för kommunen. I kartorna har det tagits hänsyn till att vissa områden är 

skyddade utifrån kultur- eller naturvärden. 

 

3.1.1 Boendemiljö 

Vid all byggnation och exploatering är det viktigt att de ekologiska och sociala värdena 

inte försummas. Det måste vara tydligt för de boende hur de kan röra sig i samhället med 

antingen centrum eller sin egen bostad som utgångspunkt. Det måste även finnas en 

tydlig koppling mellan de olika gröna områdena i samhället och andra intressepunkter. 

Syftet med detta är att utveckla en tillgänglighet och trygghet bland invånarna där de inte 

är begränsade av den fysiska miljön. Med tillgängligt menas inte bara att det ska anpassas 

för att alla ska kunna röra sig obehindrat inom samhället utan även att det ska vara tydligt 

vad som är var. Anledningen till detta är för att om det är svårt att hitta i ett samhälle kan 

attraktiviteten minska. 

 Boendemiljön handlar även om att närheten till gröna områden måste bevaras och 

stärkas. Dessa områden kan ses som ett samhälles lungor där dess invånare kan vistas ur 

ett flertal olika aspekter, exempelvis rekreation. Olika grönområden presenteras i kapitel 

3.3. 

 Både trygga platser och gröna områden är viktiga sett ur ett medborgerligt synsätt. 

Mötesplatser där medborgare kan träffa antingen andra medborgare eller ansvariga 

inom kommunen är viktigt för att få en delaktighet. Det är även viktigt för att de som inom 

kommunen arbetar med att utveckla kommunen ska kunna få möjlighet att ta till sig 

invånarnas åsikter. 

 Genom detta arbete kommer vissa utmaningar att kunna arbetas med i ett tidigt 

skede för att förhindra dem från att bli problem. Detta beror på att oavsett hur mycket 

kommunens anställda och politiker är ute i samhället ser de inte samhället på samma sätt 

som medborgarna. Med hänsyn till detta är medborgarnas kunskaper unika och inte 

något som får förbises. 

 En annan aspekt av boendemiljön är klimatfrågorna och de potentiella problem som 

de kan medverka till. Det är viktigt att hela tiden arbeta för att minska det ekologiska 

fotavtrycket. Ett sätt att arbeta med detta är genom att skapa gröna områden som 

medborgare kan nyttja. Dessa gröna områden kan vara parker, gång- och cykelstråk 

kantade av träd eller platser för spontanidrott. Eftersom de områden som innehåller 

gröna träd eller buskar binder koldioxid samtidigt som de är mötesplatser fyller de två 

olika syften. 

 

3.1.2 Bostadsförsörjning 

Den 31 december 2017 fanns det totalt 10 120 242 personer i hela Sverige, vilket är en 

ökning med 1,25% jämfört med samma datum 2016. Med denna tillväxt kommer Sverige 

att öka med 110 000-130 000 personer per år under de närmsta åren. Om Lessebo 
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kommun skulle utvecklas i samma takt som Sverige innebär det en ökning med omkring 

100 personer per år.  

 Nedan presenteras två tabeller som visar utvecklingen i Lessebo kommun under åren 

2010-2017. Det som är möjligt att se i dessa tabeller är att befolkningstillväxten är högre 

procentuellt än för Sverige som en helhet. En snittprognos för Lessebo kommun är 

uträknad till 1,25% utifrån olika prognoser, vilket medför en ökning av ca 110 personer 

per år. Lessebo kommun har vuxit väldigt ojämnt, vilket inte är något som bör 

eftersträvas. En jämn tillväxt gör det lättare att integrera nya kommuninvånare med den 

befintliga befolkningen. Utöver denna tillväxt måste en planberedskap utformas som gör 

kommunen mindre sårbar för ojämna år i tillväxten. En planberedskap gör det möjligt att 

med kortare varsel kunna bygga exempelvis bostäder eftersom detaljplanen med 

tillhörande undersökningar redan är utförda. Det är den 31 december i respektive år som 

siffrorna hänvisar till. 

 För att kunna fortsätta vara en del av den regionala utvecklingen måste kommunen 

också växa i en takt som motsvarar grannkommunerna. 

 

 

 

Folkmängd 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Män 4 143 4 128 4 070 4 140 4 242 4 401 4 530 4 530 

Kvinnor 3 996 3 949 3 942 3 919 4 014 4 115 4 230 4 276 

Totalt 8 139 8 077 8 012 8 059 8 256 8 516 8 760 8 806 

 

 

 

 

Folkökning 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Män -6 -15 -58 70 102 159 129 0 

Kvinnor -20 -47 -7 -23 95 101 115 46 

Totalt -26  

(-0,3%) 

-62  

(-0,8%) 

-65  

(-0,8%) 

47  

(0,6%) 

197  

(2,4%) 

260  

(3,2%) 

244 

(2,9%) 

46 

(0,5%) 
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Befolkningsprognos med en tillväxt på 1,25 % per år 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

8 916 9 028 9 140 9 255 9 370 9 487 9 606 9 726 9 848 9 971 10 095 10 222 

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040  

10 349 10 479 10 610 10 742 10 877 11 013 11 150 11 290 11 431 11 574 11 718  

 

 

För att kommunen ska kunna locka denna befolkning krävs det att vissa delar av samhället 

fortsätter utvecklas, där den första och viktigaste delen är bostäder. Antalet bostäder 

måste öka i takt med att antalet kommuninvånare ökar för att kunna garantera att de nya 

medborgarna får en möjlighet att bli en del av kommunen.  

 

 

Bostadsutveckling     
 

2013 2014 2015 2016 

Småhus 2 731 2 727 2 731 2 778 

Flerbostadshus 880 881 871 872 

Övriga hus 58 58 62 62 

Specialbostäder 174 174 182 182 

Totalt 3 843 3 840 3 846 3 894 

 

 

• Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive 

fritidshus). 

• Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter 

inklusive loftgångshus. 

• Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader 

avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion. 

• Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och 

övriga specialbostäder. 

 

En befolkningsökning med 100 personer per år innebär inte automatiskt att det är 100 

nya bostäder som måste skapas varje år. Anledningen är att vissa av dessa ca 100 

personer är en del i en familj på minst två personer. Detta medför att mängden bostäder 

som behöver byggas är lägre än vad beräkningen av antalet nya medborgare är. Som 

utgångspunkt kan det beräknas att det krävs ca 40-50% av befolkningsökningen i nya 
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bostäder varje år. Under de närmsta åren bör kommunen dock fokusera på att bygga fler 

bostäder än detta, men på lång sikt bör detta vara en procentsats som eftersträvas. I 

tabellen nedan visas en prognos för antalet bostäder som kommer behöva byggas om 

samma ökning procentuellt sker som befolkningsökningen.  

 För tillfället är antalet bostäder 45 % av befolkningsantalet vilket är en hållbar nivå då 

det inkluderar både ensamstående och barnfamiljer. Detta är en procentsats som inte 

bör sänkas eftersom förhoppningarna är att både locka fler ensamstående men också fler 

familjer. För att undvika bostadsbrist skulle dessa 45 % behöva höjas till omkring 50 %. På 

grund av detta har en något högre procentsats använts för bostadsutvecklingen i 

förhållande till befolkningstillväxten. 

 

Bostadsutveckling med en ökning av 1,4 % per år efter 2025 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

3 900 3 967 4 079 4 192 4 304 4 354 4 404 4 454 4 504 4 567 4 631 4 696 

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

4 762 4 828 4 896 4 964 5 034 5 104 5 176 5 248 5 322 5 396 5 472 5 548 

 

Utifrån statistiken och vad den visar för prognos har kommunens utveckling delats upp 

utifrån de fyra större orterna. Det är inte preciserat exakt hur mycket varje del av 

kommunen ska växa utan fokus är att peka ut lämpliga områden att placera framtida 

byggnation på. I detaljplanering studeras vilken typ av bostäder som behövs. 

 

3.1.3 Framtida markanvändning i Lessebo 

Lessebo ligger centralt placerat i kommunen med närhet till samtliga samhällen. Fokus 

kommer under de kommande åren vara att bygga attraktiva bostäder med närhet till 

daglig service och ett bra utbud av skola och omsorg. Dessutom kommer ett tydligt 

centrum i samhället att utvecklas som en mötesplats och en plats för lärande. 

 Som ort kommer Lessebo att sträva efter att binda samman de olika delarna av 

kommunen genom kommunikation och olika former av stråk. Detta kommer ske genom 

att den befintliga bebyggelsen kompletteras och förtätas där det är möjligt med syfte att 

möjliggöra för fler människor att uppleva naturmiljöerna som finns nära samhället. 

Dessutom kommer det vara viktigt att peka ut nya områden för att de gröna 

rekreationsområdena som finns i Lessebo inte ska exploateras.  

 Det måste finnas en balans mellan att exploatera nya områden och förtäta redan 

befintliga för att Lessebo samhälle ska kunna fortsätta utvecklas samtidigt som de viktiga 

miljöerna bibehålls. Om Lessebo fortsätter växa endast genom exploatering av nya 

områden kommer onödigt mycket mark att tas i anspråk. 
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I kartan är inga detaljer presenterade utan endast översiktliga viljeinriktningar. Inga områden för 

förtätning har tagits med i kartan utan dessa presenteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram. 

Andra områden utanför samhället bör inte detaljplaneläggas om inte förändringar sker som skapar nya 

förutsättningar. 
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Lessebos centrum sträcker sig idag längs med riksväg 25, men början och slut är relativt 

odefinierat. I framtiden kommer centrum att utvecklas till att inkludera området utmed 

Stationsgatan till järnvägsstationen. Detta för att centrum är en viktig del av ett 

fungerande och hållbart samhälle. Ett centrum kräver att det inte bara är placerat rent 

fysiskt men också att det finns en anledning och vilja att vistas på platsen. I Lessebo 

samhälle kommer det därför vara viktigt att först skapa ett tydligt centrum där handel och 

mindre företag skapar attraktivitet för medborgare.  

 Samtidigt skapas en mötesplats där invånare kan träffas och lära av varandra för att 

främja den sociala hållbarheten. Den ekologiska och ekonomiska aspekten av 

utvecklingen främjas genom dels handel men också genom utformningen och kopplingen 

från centrum till andra delar av samhället samt naturmiljöerna. 

 Som ett led i att utveckla samhället och skapa en god bebyggd miljö måste samtliga 

aspekter av livet vara representerade och möjliga att leva. Detta kan skapas genom aktivt 

medborgarinflytande angående vad som byggs och hur detta byggs. Anledningen är att 

om en aspekt försummas eller inte får samma prioritet som de andra är det inte möjligt 

att utveckla ett hållbart samhälle. För Lessebo samhälle skulle detta medföra att det kan 

vara svårt att utveckla tydliga kopplingar mellan den södra och den norra delen och 

samtidigt knyta detta till stationen och centrum.  

 Samtidigt som ett centrum utvecklas för medborgarna kommer bostäder med 

tillhörande service att planeras in på ett antal olika platser i samhället. Det kommer vara 

viktigt att denna bebyggelse både följer den redan befintliga strukturen men också 

gestaltas på nya sätt för att skapa en diversifierad utformning. Diversifiering är en av 

grundaspekterna för att Lessebo ska kunna utvecklas då det främjar flera olika människor 

att söka sig till kommunen. 

 Vid förtätning och byggnation i Lessebo är det viktigt att ta hänsyn till järnvägen och 

riksväg 25 som båda påverkar bebyggelse. Ett alternativ för att skapa en säkrare 

boendesituation kan vara att omplacera riksväg 25. Mer om detta går att läsa i kapitel 2.4. 

 

L1 – Nordvästra Lessebo 

En del av området är redan detaljplanelagt för dels verksamheter, men också för 

bostäder. För att kunna utveckla Lessebo har detta område identifierats som ett 

potentiellt område för bostadsbebyggelse med tillhörande service. Anledningen är att 

området redan är en del av själva samhället, vilket är en fördel för utveckling av den 

tekniska infrastrukturen. Ett problem som kan uppstå är buller från järnvägen, men det 

är en fråga som är möjlig att lösa i samband med framtida exploatering.  

 

L2 – Norra Lessebo 

En stor del av den utpekade ytan är redan detaljplanelagd och bör bebyggas innan fler 

planer tas fram för detta område. Genom att bebygga denna del av Lessebo skapas en 
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naturlig fortsättning av samhället. Det finns även goda förutsättningar för service och 

närhet till grönområden. Fokus för detta område kommer vara bostadsbebyggelse. 

 

L3 – Väster om Vintervägen 

En stor del av området är redan detaljplanelagt för verksamheter men genom att 

komplettera detta med bostäder kan en trivsam livsmiljö skapas. Det blir också möjligt att 

göra grönområdet med tillhörande bäck mer tillgängligt för allmänheten. Placeringen är 

vald med tanke på hur samhället ser ut och för att kunna ge möjlighet för olika former av 

bebyggelse.  

 

L4 – Söder om Djurhult 

Djurhult är en av Lessebos äldre delar och berörs i den norra delen av 

kulturmiljöprogrammet. Vid exploatering i närheten eller inom detta område måste 

hänsyn tas till den befintliga bebyggelsen för att nytt och befintligt ska passa samman. 

Djurhult är ett område som främst pekas ut för bostadsbebyggelse. Med hänsyn till att 

området hyser brukningsvärd jordbruksmark bör inte detta område exploateras före 

andra föreslagna områden i Lessebo tätort ianspråktagits. Med närheten till sjön Läen 

måste dessutom hänsyn tas till denna vid exploatering.  

 

Närheten till Lessebo pappersbruk gör också att frågor om skyddsavstånd med tanke på 

eventuella miljöstörningar måste utredas innan detaljplanering kan ske och då i samråd 

med pappersbrukets företagsledning. 

 

Bild: Utsikt över Läen. Fotografi: Sara Merbom Adolfsson 

 

3.1.4 Framtida markanvändning i Hovmantorp 

Hovmantorp har med sin närhet till arbetsmarknaden i Växjö ett strategiskt viktigt läge. 

Detta är något som under de kommande åren kommer prägla utvecklingen av samhället, 
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då det både ska vara möjligt att pendla till Växjö för att arbeta samtidigt som Hovmantorp 

ska kunna erbjuda invånarna möjligheter att både bo och verka i samhället. 

 Som ett första steg kommer bebyggelsen att fokuseras på förtätning och 

komplettering av den befintliga bebyggelsestrukturen. Det är först efter detta som fokus 

kommer vara att ta fram nya områden. Detta kommer göra det möjligt att först identifiera 

attraktiva områden och sedan vidta de nödvändiga åtgärder som kan komma att krävas.  
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I kartan är inga detaljer presenterade utan endast översiktliga viljeinriktningar. Inga områden för 

förtätning har tagits med i kartan utan dessa presenteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram. 

Andra områden utanför samhället bör inte detaljplaneläggas om inte förändringar sker som skapar nya 

förutsättningar. 

 

Riksväg 25 är i nuläget en barriär som gör att all bebyggelse planeras på den södra sidan 

om vägen. Infrastrukturen är på detta sätt både en fördel och en nackdel då den samtidigt 

som den är en barriär även ger möjligheter till kommunikationer. Genom olika planskilda 

korsningar vid järnvägen kan områden på respektive sidor om denna bättre bindas 

samman utan att tillgängligheten försämras. Mer om detta går att läsa i kapitel 2.4. 

 Även om kommunikationer är viktiga i Hovmantorp är det även viktigt att erbjuda 

attraktiva markområden för bebyggelse. Hovmantorp är ganska hårt reglerat i vilken 

utsträckning samhället kan utvecklas, då detta är kringgärdat av vatten, riksväg och 

järnväg samt fornminnen. 

 Samtidigt som detta påverkar en aspekt av utvecklingen främjar den en annan, 

nämligen att utveckla ett samhälle med närhet till kulturvärden. Därför kommer 

bebyggelsen att fokuseras till förtätning medan kulturområdena kopplas till samhället 

genom olika stråk. På detta sätt möjliggörs det för allmänheten att få en större tillgång till 

dessa områden. 

 Den bebyggelseutveckling som kommer ske i Hovmantorp är främst fokuserad på 

bostäder i ett första steg. Kompletterande service kommer vara ett andra steg då det 

måste finnas ett kundunderlag för att locka olika butiker och annan form av service. Det 

som är viktigt vad gäller bostäder är att möjligheter ges för alla människor att trivas. Detta 

innebär att det måste erbjudas bostadsformer av alla slag, inte bara en form. En 

kombination av olika sätt att leva kan också medföra att integrationen blir bättre, vilket är 

något som på lång sikt är viktigt för kommunen.  

 I samband med att bostäder och service planeras och byggs kommer även fokus vara 

på att skapa attraktiva mötesplatser där invånare kan träffas. Dessa mötesplatser kan 

vara både grönområden och torgplatser. Det är därför viktigt att skapa grönytor bland 

bebyggelsen. Detta diskuteras mer i kapitel 2.3. 

 

H1 – Västra Hovmantorp 

I västra Hovmantorp finns ett kulturmiljöprogram som är viktigt att ta hänsyn till vid 

framtida exploatering. Här finns det främst enfamiljshus vilket gör att olika bostadsformer 

bör pekas ut för att skapa en mångfald. Att bebygga den utpekade ytan gör det möjligt att 

nyttja den befintliga infrastrukturen, samtidigt som västra Hovmantorp kan stärkas.  

 

H2 – Industriområde norr om riksväg 25 
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Den utpekade ytan medför att en ny avfart från riksväg 25 måste skapas innan någon 

exploatering kan bli möjlig. Om detta kan lösas blir det möjligt att utveckla ett nytt 

industriområde som behåller närheten till infrastrukturen och samhället. 

 

H3 – Östra industriområdet i Hovmantorp 

I den östra delen av Hovmantorp mellan järnvägen och riksväg 25 ligger Hovmantorps 

industriområde, och att fortsätta utveckla detta är viktigt. Dock bör mängden mark som 

tas i anspråk inte överstiga det som det finns behov av. Detta kan göras genom att 

exempelvis redan planlagd mark först tas i anspråk för exploatering. 

 

H4 – Söder om Kullagatan 

Norr om Kullagatan går järnvägen, vilket medför att området berörs av buller. Att placera 

ett bostadsområde söder om gatan kommer göra det möjligt att skapa en bättre 

boendesituation. Det blir också möjligt att koppla den nya bebyggelsen till den befintliga 

samt till de naturområden som finns i närområdet.  

 

H5 – Abbakuse 

En stor del av området i sydöstra Hovmantorp är skyddat både ur kultur- och 

naturaspekter. Detta bör inte förhindra en exploatering av det utpekade området om 

hänsyn tas till dessa värden. Elljusspåret kommer att behöva få en lite annorlunda 

sträckning för att den ska fortsätta vara attraktiv. Eventuell bebyggelse kan vara en 

blandning av bostäder och skola. 

 

H6 – Fiskesbro 

Fiskesbro är ett område med närhet till stråk och natur. Genom att utveckla området blir 

det också möjligt att erbjuda olika former av boendemöjligheter. Det som är viktigt är att 

de natur- och kulturvärden som finns i närområdet bevaras vid eventuell exploatering. 

 

3.1.5 Framtida markanvändning i Skruv 

Skruv ligger i den sydöstra delen av Lessebo kommun med närhet både till Lessebo 

samhälle men också till Tingsryds och Emmabodas kommuner. Detta ger invånarna i 

Skruv en möjlighet som är viktig att ta hänsyn till. I samband med enkäten som fanns ute 

för medborgarna våren 2016 kom det fram att invånare i Skruv vill ha ett tågstopp. I 

kapitel 2.4 är det möjligt att se en potentiell utveckling av infrastrukturen. För att Skruv 

som ort ska utvecklas krävs dels en utveckling av infrastrukturen, men det krävs även 

bostäder och handelsmöjligheter. Skruv är en ort som är starkt beroende på möjligheten 

att pendla till och från orten för de som inte jobbar i orten eller i nära anslutning till den.  
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I kartan är inga detaljer presenterade utan endast översiktliga viljeinriktningar. Inga områden för 

förtätning har tagits med i kartan utan dessa presenteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram. 

Andra områden utanför samhället bör inte detaljplaneläggas om inte förändringar sker som skapar nya 

förutsättningar. 

 

I kartan är det möjligt att se hur Skruv kan utvecklas under de kommande åren. Skruv är 

redan idag ett relativt tätt samhälle i förhållande till sin storlek vilket gör att fokus inte 
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kommer vara på förtätning. Detta medför dock inte att Skruv kommer utvecklas endast 

med en bebyggelse i form av villabebyggelse utan istället kommer det vara en 

kombination av både enfamiljshus och flerfamiljshus. Denna kombination gör det möjligt 

för olika människor att bosätta sig i samhället. Samtidigt tas det hänsyn till de kultur- och 

naturvärden som finns i närområdet. 

 Skruv ligger med sin direkta anslutning till naturområden i ett attraktivt läge. Detta är 

något som måste förvaltas om samhället ska kunna fortsätta utvecklas. För att attrahera 

människor kommer det vara viktigt med fokus på att erbjuda det som efterfrågas. I 

bebyggelsestrukturen innebär detta att Skruv dels ska kunna erbjuda bostäder av olika 

former, men det är även viktigt att utveckla områden för jobbmöjligheter. Dessa områden 

kommer vara komplement till den redan befintliga strukturen och det kommer även 

utvecklas nya områden för exploatering. 

 Exploateringen kommer vara av både nya områden och förtätning av redan befintliga. 

Det är viktigt att de gröna områdena inte påverkas negativt av utveckling genom en stark 

förtätning. 

 

S1 – Nordvästra Skruv 

I den nordvästra delen av Skruv skapas möjligheter att bygga bostäder som kompletterar 

den existerande bebyggelsestrukturen. Detta bidrar till att en mångfald av 

boendemöjligheter utvecklas i Skruv vilket ökar samhällets attraktivitet. Det blir även 

möjligt för fler människor att kunna bosätta sig i samhället och bidra till dess positiva 

utveckling. 

 

S2 – Västra Skruv 

I den västra delen av Skruv finns det en stor del redan planlagd mark för verksamheter. 

Denna del bör bebyggas innan ett nytt område tas fram för planläggning. Att fortsätta 

utveckla verksamheterna i Skruv är en positiv aspekt för att utvecklingen ska kunna 

fortsätta för samtliga invånare. Det bidrar även till att göra Skruv mer attraktivt för både 

nya företagare och nya invånare. 

 

S3 – Sydvästra Skruv 

I närheten av det utpekade området finns det redan bebyggelse med tillhörande 

infrastruktur, vilket är en gynnsam förutsättning för fortsatt utveckling. Området har ett 

bra läge nära skog och natur med centrum inom räckhåll.  
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S4 – Södra Skruv 

I direkt anslutning till det utpekade området finns det befintlig bebyggelse med 

tillhörande infrastruktur. Detta underlättar vid planeringen för att utveckla en fungerande 

bebyggelsestruktur. I närheten av området finns Badsjön med tillhörande camping, vilket 

är en attraktiv målpunkt som bör beaktas vid exploatering. Samtidigt finns det en närhet 

till centrala Skruv med järnvägen, handel och skolor samt en möjlig järnvägsstation.  

 

 

 
Bild: Badsjön och camping i Skruv. Fotografi: Charlotta Book 

 

3.1.6 Framtida markanvändning i Kosta 

Kosta är det enda samhället av kommunens fyra som inte har någon järnvägsanslutning 

utan istället går riksväg 28 precis utanför. Detta medför att det finns en mindre barriär i 

Kosta än vad det gör i de andra tre samhällena. Kosta har under de senaste åren vuxit 

och detta innebär att nya bostäder kommer att behöva skapas för att fortsätta 

utvecklingen i samhället.  

 I Kosta kommer därför fokus att ligga på bostäder med kompletterande service och 

handelsområden. Den nya bebyggelsen kommer främst att ske i anslutning till befintlig 

bebyggelse. På detta sätt skapas en stark koppling mellan befintligt och nytt.  

 Förutom exploatering av nya områden kommer Kosta även att förtätas på de platser 

som det är möjligt. Dessutom måste både Blå- och Iglagöl saneras om badmöjligheter ska 

vara kunna erbjudas. Detta kommer vara en styrka för hela Kosta samhälle.  
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I kartan är inga detaljer presenterade utan endast översiktliga viljeinriktningar. Inga områden för 

förtätning har tagits med i kartan utan dessa presenteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram. 

Andra områden utanför samhället bör inte detaljplaneläggas om inte förändringar sker som skapar nya 

förutsättningar. 
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Kosta kommer inte att förtätas i de norra delarna eftersom det i den delen finns 

fornminnen och kulturvärden som ska bevaras då de inte kan återskapas. Som det är 

möjligt att se i kartan ovan har hänsyn tagits till dessa områden samt de naturvärden som 

finns i närheten av Kosta. På detta sätt kommer Kosta att kunna bibehålla sin starka 

identitet utifrån ett kulturellt perspektiv samtidigt som utvecklingen inte avstannar. En 

viktig aspekt av Kostas identitet är att alla människor kan bo och leva i samhället. Det är 

därför viktigt att den framtida bebyggelsen utformas på ett sätt som tillfredsställer alla 

invånare, både befintliga och nya.  

 Samtidigt är det viktigt att Kosta som samhälle inte utesluts ur den fysiska 

utvecklingen vad gäller kommunikationer. För att knyta Kosta till den övriga utvecklingen 

i kommunen är det viktigt att tillgängligheten inte försummas utan utvecklas som en del 

av bebyggelsen. Mer om detta diskuteras i kapitel 2.4. 

 

K1 – Västra Kosta 

Att utveckla det utpekade området för handel stärker utbudet och möjligheterna till 

handel i de centrala delarna av Kosta. Genom att lokalisera och utveckla verksamheterna 

nära varandra rent fysiskt främjas utvecklingen. Dessutom blir det möjligt för invånare 

och besökare att ta del av olika upplevelser på ett enkelt sätt. 

 

K2 – Nordöstra Kosta 

Att bebygga det utpekade området gör det möjligt att bygga bostäder med närhet till 

centrum och dess utbud samtidigt som naturen finns inom räckhåll. Dessutom blir det 

möjligt att nyttja Blågöl som friluftsområde och skapa en tydlig koppling mellan befintliga 

delar av Kosta och den samhällsnära naturen. 

 

K3 – Verksamheter i östra Kosta 

Om verksamheter av olika former ges möjlighet att utvecklas på det utpekade området 

blir det möjligt att koncentrera all handel till centrala Kosta. Själva centrum skulle då 

kunna utvecklas och få en starkare roll för samhället. Detta skulle gynna både företagare 

och privatpersoner då utbudet av handel skulle utökas. 

 

K4 – Bostäder i östra Kosta 

Som ett komplement till verksamheterna i område K3 är det möjligt att planera och bygga 

bostäder med närhet till Iglagöl i område K4. Dessa bostäder skulle ha närheten till både 

handel, service och natur vilket skulle stärka ortens attraktivitet för boende. Samtidigt 

kommer byggnationen i detta område att bindas samman med område K6 genom 

elljusspåret.  
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K5 – Sydvästra Kosta 

Mellan riksväg 28 och den befintliga bebyggelsen är det möjligt att utveckla 

kompletterande bebyggelse med närhet till målpunkter som exempelvis idrottsplatsen. 

Detta är ett område som dessutom är en naturlig del av själva samhället vilket bidrar till 

en hållbar utveckling. Med tanke på närhet till riksväg 28 bör en bullervall anläggas i 

samband med bostäder. 

 

K6 – Sydöstra Kosta 

För att göra elljusspåret mer tillgängligt och göra det till en naturlig del av Kosta samhälle 

kan det utpekade området K6 bebyggas med bostäder i en blandad karaktär. Precis som 

område K5 gör detta att det blir möjligt att skapa en hållbar utveckling med tydliga 

kopplingar till centrala Kosta.  

 

3.1.7 Landsbygden 

Landsbygden i Lessebo kommun utgör en stor del av kommunens yta och är både 

sammanhållen och enskild bebyggelse, samt består av mycket skogsområden och sjöar. 

De största sjöarna är Rottnen, Läen och Öjen. Genom detta har landsbygden en stor 

potential för såväl permanent boende som fritidsboende, besöksnäring och friluftsliv 

inklusive fritidsfiske. I takt med att bredbandet byggs ut till alla i kommunen ökar också 

potentialen för mindre företag att etablera sig. Jordbruksnäringen är mindre utvecklad 

men det finns ett fåtal större djurproduktionsföretag med mjölkkor respektive fårbete, 

vilket hjälper till att hålla landskapet öppet. 

 Inom kommunen bor 88% av befolkningen inom tätorter. Det betyder att ca 1 000 

personer, ca 400 hushåll, bor på landsbygden i ett antal större och mindre byar, t ex 

Tollstorp, Ormeshaga, Ugnanäs, Hässle, Slätthult, Transjö, Skruvby, Åkerby, Kråksjö och 

Vida. Dessutom bor vissa av dessa 1 000 personer på gårdar och annan ensamliggande 

bebyggelse, samt på några mindre orter med viss industri och som förr hade affär, t ex 

Bergdala, Strömbergshyttan och Tjugosjö. 

 Naturen i anslutning till denna bebyggelse är rik och varierad med uppväxta, 

strövvänliga skogar, ängs-och hagmarker samt småskaliga jordbruksmarker. Byarna har 

ofta närhet till större och mindre sjöar. Därtill är flera av byarna av kulturhistoriskt värde 

och uppmärksammade i länets kulturmiljöprogram, t ex Fagerhult, Muggehult, Hästebäck, 

Transjö, Ugnanäs och Vida. Fokus för utvecklingen på landsbygden är samma som för 

övriga delar av kommunen, utveckling ska ske med fokus på hållbarhet. Tätort och 

landsbygd behöver varandra och kan komplettera varandra. 

 Att utveckla landsbygden samtidigt som den ska behålla sin karaktär och bevara sina 

värden är en nyckel för att skapa en god livsmiljö för samtliga invånare i kommunen. 

Stadsbor söker mer och mer efter lugnt och naturnära boende på landsbygden. Om 

landsbygden utarmas, t ex i form av allmän service finns det en stor risk att kommunen 
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förlorar i attraktivitet och möjlighet till en varierad livsmiljö. Landsbygden utgör också 

basen för en komplettering av kommunens större besöksnäring i Glasriket, exempelvis 

Kosta, samt Utvandrarbygden genom att ge underlag för ytterligare jakt-och fisketurism, 

upplevelser i form av exempelvis natur- och kulturturism. För detta krävs 

övernattningsmöjligheter för besökare även på landsbygden. Idag finns t ex vandrarhem 

i Grimsnäs och Bergdala samt stuguthyrning i flera byar. Det är av stor vikt att ta tillvara 

och utveckla denna resurs i kommunen. 

 För att främja kunskapsöverföring och innovation för t ex företagare på landsbygden 

är det av största vikt att bredbandsutbyggnaden fortsätter i snabb takt.  

 Sammanhållen bebyggelse har i Lessebo kommun definierats till följande: 

sammanhållen bebyggelse är tre eller fler tomter som gränsar till varandra. En tomt är en yta 

på högst 1 hektar och är fastigheten större är tomtens yta uträknad med bostadshuset eller 

verksamheten som mittpunkt för tomten. 

 Samtidigt gäller följande riktlinjer för byggnation på landsbygden: 

Utanför område av sammanhållen bebyggelse eller detaljplan får ny bebyggelse, ombyggnader 

och tillbyggnader som är större än 50 kvadratmeter men inte mer än 50 % av 

originalbostadshusets byggnadsyta, inte byggas utan bygglov. Dock krävs det bygglov för till-

byggnader som överstiger bostadshusets taknockshöjd samt för komplementbyggnader högre 

än 4,0 meter i taknock.  

 Dessa undantagsregler från bygglov gäller endast en gång per fastighet. Detta gäller under 

förutsättningar att det inte finns några områdesbestämmelser. Dessutom gäller fortfarande 

strandskyddsreglerna för alla byggnationer närmare än 100 meter från strandlinjen, såvida 

det inte finns ett utökat strandskydd. 

 Dessa riktlinjer gör, som det står ovan, inte några förändringar i reglerna kring 

strandskydd utan detta gäller fortfarande. I Lessebo kommun gäller för alla sjöar och 

vattendrag generellt 100 meter strandskydd både upp på land och ut i vattnet. Det enda 

undantaget som finns är för sjön Rottnen där det är utökat strandskydd till 200 meter upp 

på land. Mer om detta går att läsa i kapitel 4.1.5. 
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3.2 Områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära läge (LiS) 

Vision: En naturnära kommun där livskvalitet och trygghet står i fokus. 

 

Trycket efter strandnära boende är idag högt i Sverige. Eftersom hela kommunen är att 

betrakta som glesbygd bör kommunen använda sig av möjligheten att skapa attraktiva 

boendemiljöer i strandnära lägen även på landsbygden i syfte att utveckla hela 

kommunen. Samtidigt kan bondeintresset komma i konflikt med bevarandevärden då 

stränderna är både attraktiva för friluftsliv och turism och viktiga biotoper för växt och 

djurliv. 

 Intresse för landsbygdsboende är mycket olika i kommunens olika delar. Byar som 

ligger på förhållandevis kort avstånd från de fyra samhällena är mer attraktiva. I vissa byar 

finns fortfarande en hel del obebodda hus som efter renovering kan bli bostäder för 

inflyttare. I andra byar finns inte detta och då är det angeläget att peka på några sådana 

områden där utveckling skulle kunna vara möjlig. Syftet med detta är också att stärka den 

befintliga bebyggelsen på landsbygden så mer underlag för t ex service och 

kommunikationer, särskilt fiberutbyggnad, skapas. 

 Kriterier för de utpekade LIS-områdena anges nedan 

 

I 7 kap. 13 § MB står det  

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt 

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 

2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

 

Detta innebär att alla vattenområden är skyddade från exploatering. Genom att 

identifiera ett antal områden som LiS-områden, områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära läge, är det möjligt att peka ut vissa områden för utveckling.  

 Om det inte finns några LiS-områden är det i strandnära lägen svårt att styra 

utvecklingen i den önskade viljeinriktningen. Det är viktigt att det inte pekas ut för många 

områden då det kan leda till att de tänkta områdena inte får det fokus som de bör ha, 

vilket skulle påverka utvecklingen.  

 LiS-områden får inte tas fram där det finns risk att områden påverkas negativt eller 

att tillgängligheten försämras. Detta gäller inte bara människors tillgång till strandnära 

lägen utan även att växter och djur ska ha en fri passage vid strandkanten. Detta eftersom 

syftet med strandskyddet fortfarande ska gälla även på de utpekade områdena. 

 Strandskyddet gäller både upp på land och ut i vattnet och är som standard 

100 meter, men kan i vissa fall utökas upp till 300 meter av länsstyrelsen. (7 kap. 14 § MB). 

I Lessebo kommun finns det endast ett område som berörs av utökat strandskydd, och 

det är Rottnen. För denna sjö gäller 200 meter upp på land och 100 meter ut i sjön. 
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 Även om ett område pekas ut som LiS-område nedan garanterar det inte att en 

strandskyddsdispens eller ett upphävande av strandskydd kan medges. Varje enskilt fall 

kommer fortfarande utredas separat för att mer i detalj bedöma om åtgärden kan 

godkännas. De områden som pekas ut nedan innehåller inga fasta gränser mellan ytor 

som berörs av LiS och de som inte gör det. På samma sätt finns det natur- och 

kulturvärden som inte har fasta gränser. 

 Med hänsyn till detta bör LiS-områdena nedan endast ses som rådgivande då de 

fortfarande måste undersökas noggrant i varje enskilt fall. 

 

3.2.1 Kriterier 

För att kunna identifiera olika LiS-områden har det varit nödvändigt att inventera 

kommunen och då undersöka vilka områden som innehåller miljöer som måste tas 

tillvara. Utöver detta har begreppet landsbygd definierats till att för Lessebo kommun 

innebära att hela kommunen är landsbygd utom de delar som är detaljplanelagda. 

Anledningen till detta är att dessa områden redan har pekats ut för bebyggelseutveckling 

och har en karaktär som skiljer sig från landsbygden.  

 Det har även varit nödvändigt att sammanställa detta i ett antal kriterier som 

definierar och utvecklar varför vissa områden väljs framför andra. De kriterier som har 

formulerats och använts under urvalsprocessen är: 

 

• Var finns den nödvändiga infrastrukturen för att bebyggelse ska kunna byggas? 

o Det ska vara möjligt att dra nytta av en del av den infrastruktur som redan 

finns i kommunen, utan omfattande infrastruktursatsningar. 

• Var finns den nödvändiga servicen som en växande befolkning önskar? 

o För att kunna skapa attraktiva områden måste det finnas en tydlig länk 

mellan LiS-området och servicen i de olika orterna. Dessutom är det viktigt 

att säkerställa att människor kan ta sig mellan de olika platserna. 

• Var finns det strandnära lägen som inte hotar höga natur- och kulturvärden? 

o Det måste hela tiden finnas en balans mellan värdefull miljö och 

byggnation. Om ett område berörs av sällsynta värden kommer detta 

område antingen inte tas med eller kommer det få hårda restriktioner.  

• Var är det möjligt att skapa en långsiktig utveckling? 

o Ett LiS-område är något som kräver en stor investering och det är då viktigt 

att platsen är lokaliserad där den gör minst påverkan på natur. Ett 

LiS-område innebär i vissa fall även en inverkan på omgivningen. 

• Var är det möjligt att skapa utvecklingsmöjligheter för befintliga byar? 

o Ett LiS-område gör inte att en by per automatik kommer utvecklas utan det 

krävs en viss potential redan innan för detta. Det är i dessa byar som redan 

ser viss utveckling som ett LiS-område kan vara aktuellt. 
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• Var är det möjligt att bygga utan att försvåra allmänhetens tillgänglighet till samt 

växt- och djurlivets förutsättningar i strandnära områden? 

o Vid upphävande eller dispens från strandskydd kan LiS-område ges som 

anledning och det är därför viktigt att göra en avvägning.  

 

Med infrastruktur menas här inte bara väg och järnväg utan även vatten och avlopp samt 

elförsörjning och digital infrastruktur. Det är viktigt att de områden som pekas ut är den 

typ av område som är möjliga att förverkliga och att det finns infrastruktur för att 

människor ska vara intresserade av att vilja bo i de utpekade områdena. 

 Kultur- och naturvärden kan i vissa fall uppfattas som begränsande men de kan också 

vara nyckeln till att skapa ett attraktivt område. Det som är viktigt att tänka på vid urvalet 

är att hitta balansen mellan att peka ut LiS-områden och samtidigt säkerställa att viktiga 

värden kan bevaras och förvaltas. 

 Ett område måste kunna ha en kontinuerlig utveckling för att fortsätta överleva och 

vara attraktivt. Därför krävs det att de områden som pekas ut är anpassade för att 

utvecklas under en längre tid, och detta på ett hållbart sätt. Detta görs genom att områden 

har en närhet till infrastruktur, men också genom att exempelvis byn redan upplever viss 

utveckling. Det är nämligen i dessa lägen som ett LiS-område kommer fylla sin funktion 

att underlätta och hjälpa den fortsatta utvecklingen, snarare än att skapa helt nya 

områden.  

 Utifrån dessa kriterier har områdena nedan identifierats som lämpliga LiS-områden 

då de innehåller en möjlighet till utveckling samtidigt som de bibehåller de 

bevarandevärda miljöerna. 

 

ANMÄRKNING: Se också i Länsstyrelsens granskningsyttrande 2018-06-27. 
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3.2.2 Ormeshaga fritidsby 

 

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt 

fall. 

 

Fakta om området 

Området ligger söder om Hovmantorps samhälle. I det utpekade området finns det redan 

en del bebyggelse av karaktären fritidshus. Det finns endast områdesbestämmelse och 

ingen detaljplan vilket gör att det klassas som landsbygd. Med hänsyn till bebyggelsen 

finns det redan infrastruktur i form av vägar och el, medan vatten och avlopp blir en fråga 
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i samband med fortsatt bebyggelse, samt detaljplanering. Närmsta service finns i 

Hovmantorps samhälle.  

 Öster om det utpekade området finns det både kultur- och naturvärden som bör 

bevaras. Väster om området finns Rottnen som är en dricksvattentäkt och som har 

200 meter strandskydd på land men ut i vatten har standard 100 meter. Precis som för 

den västra stranden av Rottnen finns det även på den östra viktiga nyckelbiotoper som 

bör bevaras. 

 

Framtida bebyggelse 

Området ses som lämpligt för bostäder i olika former, både fritidshus och 

permanentbostäder. Potentiell bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till 

natur och kulturvärden.  

 Då det redan finns bebyggelse i området är det viktigt att områdets karaktär bibehålls. 

Genom att bygga på ett sätt som överensstämmer med den befintliga byggnationen kan 

området fortsätta smälta in i landskapet. Det blir också möjligt att skapa en hållbar 

utveckling då bebyggelsens behov av ny mark blir mindre än vad den är i centrala 

Hovmantorp.  

 

Motivering till LiS 

• Närhet till infrastruktur. 

• Förutsättningar för nya attraktiva bostäder. 

• Förutsättningar för att utveckla rekreationsmöjligheterna. 

• Närhet till nyttjade strövområden. 

• Närhet till service. Genom att dessutom utöka mängden bostäder kan området 

stärka sin roll i Hovmantorps utveckling. 

• Genom att bebygga området kan allmänhetens tillgång till området öka. 

 

Ta hänsyn till vid utveckling 

• Området ska detaljplaneläggas innan ytterligare byggnation och åtgärder utförs. 

Ingen byggnation får placeras närmare Rottnen än 25 meter. Denna yta ska 

bevaras för allmänheten samt djur- och växtliv.  

• Frågan om vatten och avlopp för att säkerställa att Rottnen inte blir påverkad på 

ett negativt sätt.  

• Potentiell påverkan på nyckelbiotoper. 

• Möjligheten till ett hållbart trafikflöde mellan centrala Hovmantorp och det 

utpekade området.  

• Potentiell påverkan på djur- och växtliv. 

• Vattenskyddsområde runt Rottnen. 
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3.2.3 Ryttarenäset m.fl 

 
Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt 

fall. 

 

Fakta om området 

Området ligger söder om Ormeshaga fritidsby. I det utpekade området finns det endast 

ett fåtal byggnader, vilket medför att viss infrastruktur inte finns tillgänglig. Området 

berörs varken av detaljplan eller områdesbestämmelser utan klassas endast som 

landsbygd. Närmsta service finns i Hovmantorps samhälle.  
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 Både inom och utanför det utpekade området finns det bevarandevärda områden, 

bland annat där det finns identifierade fornlämningar. Området berörs av strandskydd 

från Rottnen, vilken har utökat strandskydd till 200 meter. Längs hela strandkanten finns 

det viktiga nyckelbiotoper som bör beaktas och bevaras vid eventuell byggnation. 

 

Framtida bebyggelse 

Området ses som lämpligt för enskild bebyggelse, främst fritidshus. Potentiell bebyggelse 

ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden i och intill området. 

Infrastrukturen kommer inte att byggas ut på ett sätt som går att jämföra med tätorterna 

utan området kommer bevara sin vildmarkskänsla. På detta sätt bibehålls områdets 

karaktär samtidigt som fler personer kan uppleva skog och orörd naturmark. 

 

Motivering till LiS 

• Förutsättningar för nya attraktiva fritidshus. 

• Förutsättningar för att utveckla turistverksamhet inom vildmark och fiske. 

• Allmänhetens tillgång till området ökar.  

• Området kan kopplas samman genom olika vandringsstigar med Vasen. 

 

Ta hänsyn till vid utveckling 

• Ingen bebyggelse får placeras närmare strandkanterna från Rottnen än 25 meter. 

Denna yta ska bevaras för allmänheten samt djur- och växtliv. 

• Området ska bevara sin vildmarkskaraktär och inte detaljplaneras. 

• Infrastrukturen kommer vara på en låg nivå. 

• Bebyggelse måste uppföras på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden 

i området. 

 
Bild: Natur- och kulturvärden. Fotografi: Isabel Tränk 
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3.2.4 Vasen 

 
Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt 

fall. 

 

Fakta om området 

Området ligger väster om sjön Vasen, vilken har generellt strandskydd av 100 meter. Det 

finns i nuläget ingen bebyggelse i området. Området berörs varken av detaljplan eller 

områdesbestämmelser utan klassas endast som landsbygd. Närmsta service finns i 

Hovmantorps samhälle.  
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 Inom området finns Lillegårdsgölen, vilken tillsammans med Vasen bör beaktas vid 

byggnation med hänsyn till naturvärden och bärighet. 

 

Framtida bebyggelse 

Området ses som lämpligt för enskild bebyggelse, främst fritidshus. Potentiell bebyggelse 

ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till områdets karaktär. Detta görs delvis också 

genom att infrastrukturen inte kommer att byggas ut på ett sätt som går att jämföra med 

tätorterna utan området kommer bevara sin vildmarkskänsla. Syftet med byggnationen 

är att erbjuda fler människor möjligheten att uppleva skog och natur. 

 

 

Motivering till LiS 

• Förutsättningar för nya attraktiva fritidshus. 

• Förutsättningar för att utveckla turistverksamhet inom vildmark. 

• Allmänhetens tillgång till området ökar.  

• Området kan kopplas samman genom olika vandringsstigar med Rottnen. 

 

Ta hänsyn till vid utveckling 

• Ingen bebyggelse får placeras närmare strandkanterna från Vasen respektive 

dammarna i västra delen av området än 25 meter. Denna yta ska bevaras för 

allmänheten samt djur- och växtliv. 

• Området ska bevara sin vildmarkskaraktär och inte detaljplaneras. 

• Infrastrukturen kommer vara på en låg nivå. 

• Bebyggelse måste uppföras på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden 

i området. 

 
Bild: Sjönära. Fotografi: Katarina Karlsson Palm  
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3.2.5 Strömbergshyttan 

 

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt 

fall. 

 

Fakta om området 

Strömbergshyttan är en gammal glasbruksort och ligger utmed riksväg 25 mellan 

Hovmantorp och Lessebo. Det är en betydelsefull kulturmiljö och av vikt för det rörliga 

friluftslivet som rekreationsområde samt för besöksnäringen. Området har redan delvis 

utbyggd infrastruktur och är lättillgängligt för resenärer utmed riksväg 25.  
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 Öster om den befintliga bebyggelsen finns Hyllsjön som dels innefattas av ett 

naturvårdsprogram och dels strandskydd på 100 meter både i vatten och på land. Väster 

om området finns det utpekade naturområden som är bevarandevärda. Detta ger en 

stark förutsättning för att bygga attraktiva bostäder med närhet till både större samhällen 

men också till goda rekreationsområden.  

 

Framtida bebyggelse 

Området ses som lämpligt för dels bostäder men också för olika aktiviteter som cykelleder 

och motionsstigar. Detta kan på ett positivt sätt kombineras med den strategi som 

kommunen har tagit fram för Strömbergshyttans utveckling. Potentiell bebyggelse ska 

utformas på ett sätt som tar hänsyn till natur- och kulturvärden.  

 Vid en framtida bebyggelse måste särskild hänsyn tas både till 

naturvårdsprogrammet som finns runt Hyllsjön och dels till naturen väster om området. 

Det är viktigt att bebyggelsen passar in i området för att bibehålla områdets karaktär. Då 

infrastrukturen till viss del redan är utbyggd är det viktigt att fortsätta på detta för att 

påverkan och inverkan på naturen ska minimeras. 

 

Motivering till LiS 

• Närhet till infrastruktur. 

• Närhet till kommunikationsmöjligheter. 

• Förutsättningar för nya attraktiva bostäder. 

• Förutsättningar för att utveckla rekreationsmöjligheter. 

• Möjlighet att skapa ett aktivitetsområde med bland annat stigar och leder. 

• Genom att dessutom bebygga området kan kundunderlaget för servicen öka. 

• Allmänhetens tillgång till området ökar.  

 

Ta hänsyn till vid utveckling 

• Området ska detaljplaneläggas innan byggnation och åtgärder utförs. Ingen 

byggnation får placeras närmare Hyllsjön än 25 meter. Denna yta ska bevaras för 

allmänheten samt djur- och växtliv.  

• Tillgängligheten för allmänheten.  

• Potentiell påverkan på fornminnen. 

• Potentiellt förorenad mark vid det gamla glasbruket.  

• Potentiell påverkan på nyckelbiotoper. 

• Utveckling av väg 25. 

• Knyta samman rastplatsen öster om området med Strömbergshyttan. 

• Potentiell påverkan på fiskevårdsområdet. 

• Potentiell påverkan på djur- och växtliv. 
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3.2.6 Tjugosjö vid Östersjön 

 
Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt 

fall. 

 

Fakta om området 

Området ligger i Tjugosjö mellan Lessebo och Skruv. Området har höga natur- och 

kulturvärden som bör bevaras vid en framtida exploatering. I området finns det delvis 

utbyggd infrastruktur, men denna behöver ses över vid en framtida exploatering. Det 

finns i området redan en del bebyggelse, vilken kan kompletteras med ny bebyggelse. 
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 Östersjön ingår i ett fiskevårdsområde och berörs av normalt strandskydd på 100 

meter upp på land respektive ut till sjöss. Utöver detta finns det i området goda 

förutsättningar för rekreation och friluftsliv. 

 

Framtida bebyggelse 

Mellan framtida bebyggelse och strandlinjen ska det lämnas en remsa orörd natur. 

Framtida bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till dels natur- och 

kulturvärden men också till den redan befintliga bebyggelsen.  

 

Motivering till LiS 

• Det finns redan delvis utbyggd infrastruktur. 

• Möjlighet att öka förutsättningarna för friluftsliv och rekreation. 

• Naturnära bostäder. 

 

Ta hänsyn till vid utveckling 

• Ingen bebyggelse får placeras närmare Östersjön än 25 meter. Denna yta ska 

bevaras för allmänheten samt djur- och växtliv. 

• Området ska inte detaljplaneras. 

• Potentiell påverkan på fornminnen. 

• Potentiell påverkan på nyckelbiotoper. 

• Potentiell påverkan på kulturmiljöprogram. 

• Potentiell påverkan på områdets historia. 

• Potentiell påverkan på fiskevårdsområdet. 

• Potentiell påverkan på djur- och växtlivet. 

 

 

 
Bild: Friluftsliv. Fotografi: Emma Karlsson  
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3.2.7 Blå- och Iglagöl vid Kosta 

 

Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt 

fall. 

 

Fakta om området 

Området mellan Blå- och Iglagöl, samt öster om Kosta. Området har en gammal 

järnvägsbank som fungerar som en avgränsning mot Blågöl. Det finns i närområdet goda 

möjligheter till rekreation och naturupplevelser. Både Blå- och Iglagöl är sjöar som bör 

ses över gällande vattenkvaliteten för att säkerställa att potentiella föroreningar åtgärdas.  
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 Båda sjöarna påverkas av normalt strandskydd på 100 meter. Området ligger i direkt 

anslutning till Kosta och därmed även dess utbud av infrastruktur och service. Samtidigt 

finns det en nära koppling till Kostas kulturmiljö som grundats av glastillverkningen från 

sent 1700-tal och framåt.  

 

Framtida bebyggelse 

Ny bebyggelse ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till Kostas närmiljö och kulturmiljö. 

På grund av höga rekreations- och naturvärden bör det skapas en remsa mellan 

bebyggelse och strandkant. Detta med tanke på tillgängligheten till dels vattenområdena, 

men också till själva naturen.  

 Bebyggelsen ska inte utformas på ett sätt som utarmar naturvärden, vilket till viss del 

innebär förtätning. Det är också viktigt att potentiell bebyggelse ger möjlighet till olika 

former av bostäder och handel utifrån önskemål och behov. Området ligger i en del av 

Kosta som kan fortsätta att utvecklas, eftersom det är nära till centrum. 

 

Motivering till LiS 

• Infrastrukturen finns i själva Kosta, vilket är nära. 

• Möjlighet att öka förutsättningarna för friluftsliv och rekreation. 

• Naturnära bostäder 

• Öka attraktiviteten och serviceunderlaget för Kosta som samhälle. 

• Området är en förlängning av själva Kosta. 

 

Ta hänsyn till vid utveckling 

• Området ska detaljplaneläggas innan byggnation och åtgärder utförs. Ingen 

byggnation får placeras närmare Blågöl respektive Iglagöl än 25 meter. Denna yta 

ska bevaras för allmänheten samt djur- och växtliv.  

• Potentiell påverkan på fornminnen. 

• Potentiell påverkan på naturvärden. 

• Potentiell påverkan på kulturmiljöprogram. 

• Potentiell påverkan på områdets historia. 

• Potentiell påverkan på djur- och växtlivet. 

• Potentiell sanering av Blå- och Iglagöl. Om prover visar på förorenade massor 

måste sanering ske innan byggnation. 
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3.2.8 Transjö 

 
Det utpekade området är endast ungefärligt och en närmare undersökning måste göras i varje enskilt 

fall. 

 

Fakta om området 

I området finns det ett mindre antal bostäder. Det finns ett glasbruk, Transjö hytta, som 

är aktivt. Själva området i sig är beläget söder om Kosta nära riksväg 28. Området är 

utpekat som en del i ett kulturmiljöprogram, vilket ska förvaltas.  
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 Sjön påverkas av ett normalt strandskydd på 100 meter upp på land respektive ut på 

sjön. Dessutom är Transjön en sjö som går över kommungränsen till Emmaboda 

kommun.  

 

Framtida bebyggelse 

Den tilltänkta bebyggelsen kommer vara sammanhängande och överensstämmande med 

den som redan finns där. Det är viktigt att bevara områdets karaktär. Detta för att 

säkerställa dels att Transjön behåller sin vattenstatus, men också för att värna om 

naturmiljöerna. Dessutom bör hänsyn tas till kulturmiljön. 

 

Motivering till LiS 

• Möjlighet att öka förutsättningarna för friluftsliv och rekreation. 

• Naturnära bostäder. 

• Riksväg 28 som kopplar samman Kosta med Emmaboda kommun ligger intill 

området. 

 

Ta hänsyn till vid utveckling 

• Ingen bebyggelse får placeras närmare Transjön än 25 meter. Denna yta ska 

bevaras för allmänheten samt djur- och växtliv. 

• Området ska inte detaljplaneras. 

• Ta hänsyn till de begränsningar av service som finns, men undersöka hur de kan 

underlättas och förbättras. 

• Potentiell påverkan på naturvärden. 

• Säkerställa att vattenkvalitén inte försämras då den är knuten till Emmabodas 

vattenförsörjning. Transjön har hög skyddsnivå och är med i ett arbete för nytt 

vattenskyddsområde. Detta måste göras genom reglering av exempelvis avloppet. 

• Potentiell påverkan på fornminnen. 

• Potentiell påverkan på kulturmiljöprogram. 
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3.3 Gång- och cykelvägar med grönstruktur 

Vision: En miljövänlig kommun som är fossilfri. 

 

 

I takt med att samhällen förtätas och utvecklas blir närheten till gröna ytor för rekreation 

allt viktigare att inte påverka på ett negativt sätt. Lessebo kommun är en kommun där 

kombinationen av närheten till storstaden och till god naturmiljö är en viktig aspekt för 

attraktiviteten. Det är därför viktigt att bibehålla denna kombination och inte låta 

ekonomiska aspekter påverka de ekologiska negativt. Mer i detalj kring miljöfrågor och 

den problematik som fossila bränslen innebär för samhället finns att läsa i Energi och 

klimatstrategiskt program för Lessebo kommun. 

 I kapitel 3.1 Bebyggelseutveckling är det möjligt att se hur den framtida 

bebyggelsestrukturen kan se ut för kommunen. Att identifiera nya potentiella områden 

är endast en del av att utveckla ett samhälle. En annan del är att knyta samman den nya 

med den befintliga bebyggelsen för att skapa en helhet i samhället. Grönstrukturen i ett 

samhälle är ett naturligt sätt att binda samman olika delar av samhället, samtidigt som 

närmiljön för invånarna kan förbättras. 

 Ett sätt att fysiskt utforma grönstruktur är genom att skapa gång- och cykelvägar, med 

anslutning till grönområde. För att göra en gång- och cykelväg attraktiv krävs det att vägen 

är trivsam, trygg och trafiksäker. Dessa stråk kommer i takt med att samhället utvecklas 

att följa med utvecklingen för att binda samman de nya områdena med den redan 

befintliga bebyggelsestrukturen som finns i kommunens olika samhällen. Grönstrukturen 

bildas av alla grönområden oavsett vem det är som äger eller förvaltar de olika delarna. 

 Grönstrukturen medför även ett ökat fokus på den ekologiska aspekten av hållbarhet 

vilket är en av grunderna för att utveckla ett långsiktigt samhälle. Den ekologiska aspekten 

är inte något som kommer vara mer i fokus på en plats än en annan utan den kommer 

ha samma fokus i alla delar av kommunen. På detta sätt ges alla medborgare en möjlighet 

till god livsmiljö. Grönstrukturen kan liknas med ett samhälles lungor eftersom den bidrar 

till en bättre luftkvalité och ett starkt närområde.  

 Sett utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det i många fall grönstrukturen som hjälper 

till att bearbeta effekterna av klimatförändringar, vilket kallas återhämtningsförmåga. 

Grönstrukturen hjälper till att lindra vädrets makter oavsett vilken väderlek det är. Vid 

förtätning blir dessa gröna områden allt viktigare att bevara eftersom det är svårt att 

återskapa något som har gått förlorat.  

 I ett första skede kommer grönstråken att utvecklas inom samhällena för att sedan 

kunna fortsätta ut till landsbygden i kommunen. Översiktsplanens övergripande tidsplan 

är 2040 vilket gör det möjligt att presentera utvecklingen i etapper. Det är viktigt att först 

planera gång- och cykelstråk inne i samhällena för att sen kunna utveckla stråk mellan 

samhällena. Om det görs tvärtom kan cyklister och gående visserligen ta sig mellan 
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samhällena på ett säkert sätt, men inte inne i själva samhället, vilket motverkar 

ursprungssyftet.  

 

3.3.1 Framtida grönstruktur i Lessebo 

I Lessebo samhälle finns det en befintlig grönstruktur som är viktig att bibehålla och 

utveckla. Utvecklingen kommer att ske både för den befintliga bebyggelsen men också för 

den nya. Detta innebär att stråk inte endast kommer fokuseras till en del av samhället 

utan kommer vara mer generellt utspridda.  

 Syftet med de olika stråken är att det främjar god folkhälsa genom rörelse och motion 

samtidigt som det bidrar till att ta sig till olika faciliteter runt om i samhället. Detta 

samtidigt som det ska ses som en trevlig upplevelse att röra sig i samhället snarare än en 

transportsträcka från punkt A till punkt B.  

 Lessebo är ett samhälle som kan utvecklas åt ett antal olika håll vilket gör att 

införandet av stråk som knyter samman de olika delarna kommer vara viktigt. Det gör det 

också möjligt för invånare att dels ha nära till grönytor inom samhället men också till 

naturen utanför samhället. 
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I kartan är det dels möjligt att se hur olika delar av Lessebo samhälle kan tänkas bindas 

samman, men även hur framtida kopplingar till andra delar av kommunen kan utvecklas. 

Genom att skapa denna grönstruktur kommer områden som Djurhult att få en tydligare 

och attraktivare koppling till centrala Lessebo. Det kommer även skapas kopplingar 

mellan områden som utvecklas och den befintliga strukturen.  

 Grönstrukturen i Lessebo kommer även att knyta samman industriområdena runt 

järnvägen med den övriga delen av samhället. Anledningen är att fler människor ska 

kunna erbjudas alternativa transportmöjligheter utan att deras tillgänglighet påverkas. Till 

exempel Grycksbo som ligger i den södra delen av Lessebo samhälle.  

 I kartan är det också möjligt att se hur de gröna stråken inte bara kopplar samman 

bebyggelsen utan också gröna områden som parker och campingen i Djurhult. Detta är 

värdefulla kvaliteter som kommer bli allt viktigare att bibehålla och förvalta i takt med att 

samhället förtätas och utvecklas.  

 

 
Bild: Lindgatan i Djurhult. Fotografi: Therese Ahlex Ingemarsson 

 

3.3.2 Framtida grönstruktur i Hovmantorp 

Den planerade grönstrukturen i Hovmantorp kommer på ett tydligt sätt att binda samman 

de olika delarna av samhället, östra och västra delen. En början på detta finns redan 

genom ett stråk söder om järnvägen. Grundprincipen för utvecklingen i Hovmantorp är 

att det ska vara enkelt att ta sig fram inom samhället och det ska även vara enkelt att ta 

sig till utkanten.  

 I utkanten av samhället finns det höga kultur- och naturvärden i form av exempelvis 

vandringsleder i skogen och fornlämningar. Dessa kommer genom grönstråk att tydligt 

kopplas till samhället och det kommer dessutom finnas stråk som leder vidare. I en första 
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etapp kommer fokus att vara på att utveckla grönstrukturen inom Hovmantorp för att det 

i nästa steg ska vara möjligt att koppla samman samhället med områden som Ormeshaga.  

 En viktig punkt att integrera i grönstrukturen är järnvägsstationen som ligger i 

Hovmantorp. Detta eftersom stationen dels ligger centralt men också för de möjligheter 

som stationen innebär för Hovmantorp som samhälle. 

 

 

I kartan är det möjligt att se den första etappen av den tänkta grönstrukturen för 

Hovmantorp. Kopplingen ut ur samhället till andra orter kommer inte att presenteras i 

någon specifik karta eftersom den utvecklingen kommer ske på en kommunnivå.  

 Det som är möjligt att se i kartan är hur både nya och redan befintliga områden ligger 

i fokus för sammankopplingen. Detta är en grundförutsättning för att det ska fortsätta 

vara attraktivt att bo i Hovmantorp. Genom att knyta samman alla områden får samtliga 

invånare tillgänglighet till den service och transportalternativ som Hovmantorp 

innehåller. 
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3.3.3 Framtida grönstruktur i Skruv 

Skruv är ett samhälle med närhet till badplats och naturmark. Fokus för samhället 

kommer därför vara att i första hand binda samman dessa kvaliteter med bebyggelsen 

för att göra den tillgänglig för alla. Den huvudsakliga bostadsbebyggelsen i Skruv är 

lokaliserad på den södra sidan om järnvägsspåret. Kopplingen mellan södra och norra 

delen av samhället kommer vara viktig att stärka, inte minst för att öka trafiksäkerheten 

för de gående och cyklister som passerar över spåret. Anledningen är dels för de 

arbetstillfällen som finns i Skruv men också för de naturvärden som finns på respektive 

sida om spåret. 

 Badplatsen i den sydöstra delen av samhället kommer inkluderas i grönstrukturen. 

Detta är ett område som innehåller värdefulla naturvärden och som används flitigt av de 

boende och besökare. Dessa värden ska bevaras och förvaltas snarare än exploateras för 

något annat ändamål.  

 

I kartan ovan är det möjligt att se hur Skruvs olika delar binds samman med olika stråk. 

Men det är även möjligt att se hur stråk kan utformas som leder till och från Skruv, vilket 
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är viktigt för att det ska finnas alternativ till vägar. På sikt bör Skruv knytas till Lessebo 

genom gång- och cykelvägar. Beroende på vilken sträckning som väljs kan vissa byar dra 

nytta av denna koppling mer än andra. 

 Idén är i första hand att det ska skapas fler och tydligare förbindelser mellan Skruv 

och Lessebo för att invånarna i respektive samhälle ska kunna ta sig mellan orterna. Idag 

går det endast med buss och bil att ta sig mellan orterna, vilket minskar antalet personer 

som kan resa. Genom att skapa en trafiksäker gång- och cykelväg ökar attraktiviteten. 

 Det är viktigt att knyta samman gröna aspekter som exempelvis elljusspåret i 

sydvästra delen av Skruv och badplats i den sydöstra med framtida bostadsbebyggelse. 

Genom att knyta samman dessa platser med grönstråk kommer attraktiviteten att öka 

och därmed locka fler besökare. Det blir då viktigt att dessa områden fortsätter utvecklas 

och erbjuda en positiv upplevelse. 

 En annan unik upplevelse som Skruv kan erbjuda är närheten till Utvandrarleden. 

Denna sammanfaller delvis med andra stråk och kommer därför indirekt att utvecklas. 

Men fokus kommer även att vara på den del av Utvandrarleden som är ett eget stråk. 

Leden går förutom i Lessebo kommun även genom Tingsryd och Emmaboda kommuner, 

vilket medför att samarbete om att bevara kulturstigen attraktiv är en gränsöverskridande 

aktivitet. Mer om detta står i kapitel 3. 

 

3.3.4 Framtida grönstruktur i Kosta 

I Kosta finns det ett elljusspår i den södra delen av samhället och det finns även stråk som 

leder söderut till Djupgöl. När Kosta fortsätter utvecklas kommer även dessa områden att 

vara nödvändiga att se över för att säkerställa att de fortsätter vara attraktiva.  

 En utveckling av dessa stråk kommer ske i samband med kompletteringar av andra 

stråk i den norra delen av Kosta. De stråk i den östra delen av samhället som är i fokus är 

dels från Iglagöl, men också från Blågöl. Detta område kommer vara ett av de områden 

som prioriteras för ny bebyggelse i Kosta och det är därför viktigt att grönstråk för 

rekreation och motion ses över.  

Kosta, såväl som i övriga kommunen, ska det vara möjligt att ta sig direkt från hemmet till 

sitt rekreationsområde utan att först behöva ta bilen en sträcka. Detta kommer ske 

genom att både nya och redan befintliga stråk kopplas till det vägnät som förbinder 

bebyggelsen i Kosta. Kopplingarna kommer att utformas i form av gröna gång- och 

cykelstråk som i sig ska vara en del av själva rekreationsområdet. 
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I kartan illustreras hur de olika delarna av Kosta dels kan knytas samman men också hur 

nya och gamla områden får en tydlig koppling. Kosta är nämligen ett samhälle med 

attraktionspunkter i båda delarna, både norra och södra, och det krävs därför en smidig 

och tydlig koppling mellan dessa punkter. I kartan är det också möjligt att se hur olika 

stråk kan leda till och från Kosta för att öka antalet personer som kan använda och 

uppleva dem.  

 Kosta som samhälle är i behov av en bättre kontakt mellan den norra och den södra 

delen. Därför behövs ett grönstråk som möjliggör för människor att transportera sig inom 

samhället på ett säkert sätt. Samtidigt som säkerheten är viktigt, är det även viktigt att 

stråket i sig är en upplevelse. Det ska även vara möjligt att med hjälp av detta stråk ta sig 

till de rekreationsområden som finns i närheten av Kosta. 

 Ett annat stråk som kommer utvecklas är mellan Lessebo och Kosta, via den gamla 

järnvägsbanken. Syftet med stråket kommer vara att dels agera som en transportväg för 

gång och cykel, även att skapa en målpunkt. Detta kommer ske genom att stråket blir 

attraktivt och en positiv upplevelse som lockar kommunens invånare. Stråket ska inte 

bara vara en transportsträcka från punkt A till B. 
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3.4 Infrastruktur 

Vision: En modern kommun med världen runt knuten. 

 

 

Lessebo kommun berörs av två riksvägar och en järnväg vilka knyter samman de olika 

mindre vägarna. De riksvägar som trafikerar kommunen är riksväg 25 och 28. Riksväg 25 

går från Kalmar till Halmstad via Växjö och riksväg 28 går från Karlskrona till Vetlanda via 

Emmaboda. 

 Järnvägsspåret som går igenom kommunen passerar Hovmantorp, Lessebo och 

Skruv. I nuläget finns det två stopp i kommunen och det är i Hovmantorp och Lessebo. 

Från dessa stationer är det möjligt att resa västerut mot exempelvis Växjö, Alvesta och 

Göteborg eller österut mot Emmaboda och Kalmar. Via järnvägen kan resenärer resa till 

exempelvis Stockholm, Göteborg eller Malmö för vidare färd till kontinenten.  

 Att ha en fungerande infrastruktur är en nödvändighet för att få till ett samhälle som 

fungerar. Detta innebär även att kommunikationer i form av kollektivtrafik måste fortsätta 

utvecklas, vilket görs i samarbete med respektive bolag och region Kronoberg och Kalmar. 

 

3.4.1 Vägar 

Vägnätet som det ser ut är både en styrka och en svaghet. Styrkan är att det är lätt att ta 

sig till de större vägarna från många delar av kommunen. Nackdelen är att vägarna i vissa 

fall kan upplevas som barriärer som delar samhällen i två delar eller som förhindrar 

utveckling av nya områden.  

 I Lessebo kommun finns det förutom de två riksvägarna även ett flertal länsvägar som 

knyter samman landsbygden med de olika samhällena. Genom att fortsätta utveckla 

dessa länsvägar ökar trafiksäkerheten och det blir möjligt för fler människor att resa inom 

kommunen. Länsvägarna kommer inte bara att utvecklas med fokus på bilar utan även 

trafiksäkra lösningar för cyklar kommer utvecklas mellan orterna. 

 Genom att göra om riksväg 25 i kommunen till en mötesfri landsväg kommer 

framkomligheten till Hovmantorp och Lessebo att förbättras samtidigt som närheten 

bibehålls. I samband med detta kan vägen också få en ny sträckning för att minska 

riskerna inom Lessebo samhälle. 

 Riksvägarna 25 och 28 samt Kust till kustbanan är rekommenderade leder för farligt 

gods. Vid exploatering i närheten av dessa leder måste beaktas vad som anges i RIKTSAM 

”riktlinjer och riskhänsyn i samhälllsplaneringen”. 

 Om riksvägen skulle få en alternativ sträckning och därmed gå utanför Lessebo 

samhälle kan det medföra betydande konsekvenser för samhället. En helt ny sträckning 

tar mycket mark i anspråk och naturen är en av de största tillgångarna som kommunen 

har. Dock finns det stora risker med att riksväg 25 fortsätter att gå genom samhället. 

Främst bland dessa är hälsa och säkerhet, det finns många bostäder utmed respektive 

sida om vägen. Det är viktigt att tillgängligheten inte försämras, men säkerheten är minst 
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lika viktig. Riksväg 25 är inte låst till att gå genom Lessebo samhälle utan alternativ 

kommer att tas fram för olika ombyggnationer. Ett alternativ är att dra vägen väster om 

samhället vid järnvägen och industriområdet samtidigt som Storgatan behålls som 

infartsväg till samhället, se illustration nedan. Nackdelar är konfliktpunkter med 

exempelvis industriområdet och järnvägen, vilka inte får påverkas negativt. Alternativet 

medför att det blir olika vägstandard för de två vägarna men att stora delar av riksväg 25 

genom Lessebo kommun kan utvecklas till en mötesfri väg.  

 
1. Av-/påfart från nuvarande riksväg 25 på ett sätt som är lämpligt för söder- respektive 

norrgående trafik. 

2. Risk för vattensjuk mark. 

3. Förbifarten får inte alstra buller som negativt kan påverka boende. 

4. Korsa järnvägen. 
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5. Leda förbifarten parallellt med järnvägen får inte leda till negativa konsekvenser för varken 

den ena eller den andra leden. 

6. Risk för vattensjuk mark. 

7. Befintlig och ny industri. I vissa fall finns det byggnader som kan påverka förutsättningarna. 

8. Korsa Linnerydsvägen. 

9. Korsa järnvägen. 

10. Av-/påfart från nuvarande riksväg 25 på ett sätt som är lämpligt för söder- respektive 

norrgående trafik. 

11. Läen och dess vattenskyddsområde, vilket täcker delar av nuvarande riksväg 25. 

 

I samband med denna utveckling kan även säkerheten med exempelvis viltstängsel ses 

över och kopplas samman med de redan mötesfria delarna av vägen genom Emmaboda 

och Växjö kommun. En annan aspekt av säkerheten längs riksväg 25 som kommer behöva 

ses över är in- och utfartsmöjligheterna vid Hovmantorp. 

 I Lessebo samhälle kommer, oavsett om riksväg 25 förändras eller inte, en planskild 

korsning att behöva byggas. Denna passage ska placeras vid Åkerhultsvägen för att bättre 

och på ett säkert sätt binda samman den västra med den östra delen av Lessebo. Vägen 

delar i nuläget samhället i två delar, vilket motverkar arbetet med att nå en hållbar 

utveckling inom alla aspekter. 

 Riksväg 28 passerar precis utanför Kosta och knyter samman Kosta med 

grannkommunerna. Länsvägen mellan Kosta och Lessebo behöver upprustas och bli mer 

trafiksäker, i synnerhet som kommunikationerna mellan Kosta och Lessebo med buss 

behöver utvecklas.  

 Målet är att det ska vara möjligt att bo antingen i Kosta eller Lessebo men ändå jobba 

i den andra orten.  Då kan båda samhällena utvecklas tillsammans och i harmoni med 

varandra. 

 De förbindelser som måste utvecklas och som kommer ligga i fokus under de närmsta 

åren är både inom kommunen men även till orter utanför kommunen. För Skruv innebär 

detta ett ökat fokus på kollektivtrafik i form av buss och tågförbindelser.  

 Bussarna kommer i första hand att vara inom länet medan tåget ger förbindelser med 

andra kommuner. För att det ska vara möjligt att skapa bra bussförbindelser måste 

vägnätet fortsätta utvecklas och underhållas.  

 År 2040 är riksväg 25 en modern kommunikationsled för många transportmedel. 

Bussförbindelserna kopplar samman landsbygden med tätorterna samtidigt som dessa 

kopplas till andra orter i grannkommunerna. Det ska inte vara nödvändigt att alltid ta bilen 

utan det ska finnas bra alternativ. Länsvägarna i Lessebo kommun är trafiksäkra och 

erbjuder samtliga samhällen en attraktiv förbindelse med varandra.  
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3.4.2 Järnväg 

Järnvägen går i Lessebo kommun genom tre samhällen men tågen har endast möjlighet 

att stanna i två av dessa, nämligen Hovmantorp och Lessebo. Den tredje ort som tågen 

går genom är Skruv. Både Hovmantorp och Lessebo är beroende av att tåg har möjlighet 

att stanna då det gör dem attraktiva som pendlarorter. Skruv har inte denna styrka då det 

idag inte finns några perronger där tågen kan stanna och resenärer kan välja att stiga av 

eller på.  

 För att Skruv ska vara en attraktiv ort kommer det vara viktigt med ett stopp för tågen. 

Detta kommer medföra att tåg för regional trafik i Kronobergs och Kalmar län kommer få 

möjlighet att stanna i Skruv vilket därmed kommer gynna arbetspendlingen. Om detta 

skulle ske kommer Skruvs utveckling att accelerera då många förutsättningar till ett bra 

liv redan finns i samhället idag. Det som kommer vara viktigt är att utbudet av 

transportmöjligheter inte bara begränsas till att vara inom Kronobergs län utan är 

länsöverskridande. 

 Fokus för järnvägen kommer på grund av detta att vara på att skapa ett stopp i Skruv. 

Genom att placera ett tågstopp i Skruv skapas en av de viktiga faktorerna som ett 

samhälles utveckling är beroende av. Ett tågstopp genererar förvisso inte per automatik 

fler invånare, men det skapar förutsättningar. Av denna anledning är det därmed en 

prioritet i samarbete med berörda parter att placera ett tågstopp i Skruv. Att utveckla ett 

tågstopp är dock en fråga som även måste lyftas av samtliga inblandade aktörer som 

exempelvis regionerna Kronoberg och Kalmar samt Trafikverket. 

 Att utveckla ett tågstopp i Skruv är dock inget som sker endast genom att regionerna, 

Trafikverket och Lessebo kommun kommer överens att det ska finnas. Inte heller räcker 

det med att ett mötesspår eller en perrong byggs utan detta är endast steg i riktningen till 

att få ett tågstopp. För att få till ett stopp krävs nämligen att en tågoperatör är villig att 

trafikera sträckan och då stanna i Skruv. Utöver detta krävs det också att det finns 

passagerare, vilket visar på betydelsen av tågstoppet. 

 Dock är det inte bara Skruv som kommer utvecklas när det gäller järnvägen utan även 

Hovmantorp och Lessebo. I Hovmantorp kommer fokus vara på att öka kapaciteten för 

både persontåg och godståg. Detta skulle stärka Hovmantorp som pendlarort för de som 

vill jobba i Växjö men inte bo i staden. Samma utveckling kommer även ske i Lessebo 

eftersom tidsskillnaden i pendling till Hovmantorp respektive Lessebo inte är stor. 

 Detta medför att järnvägen, trots att den inte går genom samtliga samhällen i 

kommunen, har en viktig funktion att fylla. Kosta är ett exempel på ett samhälle som inte 

har någon järnväg men som ändå påverkas. Det går bussar från järnvägsstationen i 

Lessebo till Kosta, vilket gör det möjligt med arbetspendling. 

 Förutom de positiva effekter som järnvägen bidrar till finns det en baksida, en negativ 

del, buller. Då järnvägen går genom tre samhällen skapar den bullerproblematik i 

samtliga samhällen. Genom att beakta bullerproblematiken och hela tiden arbeta med 
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den i exploateringsfrågor och ombyggnation kommer nya lösningar och möjligheter att 

skapas. Samtidigt kommer detta göra det möjligt för fler människor i Lessebo kommun 

att resa med tågen som ett fungerande alternativ till bilen. För att Lessebo kommun ska 

fortsätta vara en aktör i Kronobergs fortsatta utveckling måste det skapas möjligheter för 

nya boende. Det är även viktigt att ta fram trafiksäkra passager vid järnväg för att det ska 

vara möjligt att bosätta sig på olika platser i samhällena. 

 Med detta som bakgrund kommer det år 2040 finnas tågstopp i samtliga av 

kommunens större samhällen där järnvägen passerar. För resenärer finns det goda 

möjligheter att ta sig till och från sin ort med hjälp av tågtrafiken. Järnvägen är inte ett 

hinder utan en möjlighet som ska förvaltas och utvecklas för att ge invånare den service 

de efterfrågar. Det ska vara möjligt att bo i kommunen men arbeta på annan ort och 

använda sig av tågen för en säker och tidseffektiv resa. 

 

3.4.3 Pendling 

Under 2013 publicerade Region Kronoberg ett Underlag till Trafikförsörjningsprogram 

som bland annat diskuterade hur olika kommuners befolkning i Kronobergs län pendlar. 

För Lessebo var resultatet att 738 personer pendlar in till kommunen medan 1588 pendlar 

ut ur kommunen för sitt arbete. Under 2014 ökade både in- och utpendlingen till 

kommunen till 767 inpendlare respektive 1624 utpendlare. Den största pendlingen sker 

till och från Växjö. Pendlingen sker både med hjälp av vägar och järnvägar beroende på 

vilken ort det är som är målområdet. Detta innebär att trafikinfrastrukturen är en fråga 

som inte endast går att behandla på lokal nivå utan något som kräver ett regionalt 

perspektiv över länsgränserna.  

 Under de kommande åren kommer dels Lessebo kommun att tillsammans med 

regionala och lokala aktörer utveckla en fungerande pendling till och från kommunens 

orter. Naturliga förbindelser är dels vägnätet som kopplar samman kommunen med 

samtliga grannkommuner, men också järnvägen som kopplar samman över länsgräns 

och till större städer. Utöver själva förbindelserna måste även säkerheten kring 

exempelvis tågstationer och längs med rälsen utvecklas på samma sätt som vägnätet 

måste ses över.  

 Om dessa punkter utvecklas och behandlas både på lokal och regional nivå är det 

möjligt att Lessebo som kommun blir ett starkare alternativ för inflyttning. Det som 

Lessebo kan erbjuda blir då en stor möjlighet att jobba i städer som Växjö, Karlskrona 

eller Kalmar samtidigt som naturen är nära bostaden. Att utveckla tillgängligheten och 

säkerheten i trafikinfrastrukturen är därför en viktig del av utvecklingen av kommunen 

som en helhet. 
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 Genom att möjliggöra för människor i Skruv att pendla till och från orten för arbetet 

sker två utvecklingar. Dels ökar Skruv som attraktionsort och blir en starkare aktör i den 

lokala utvecklingen. Dessutom kan möjligheten att pendla till och från kommunen öka när 

fler människor får tillgång till alternativ till bilen. I kartorna nedan är det möjligt att se 

mängden in- och utpendlare så som det såg ut 2013.  

Bild: Spåret i Skruv. Fotografi: Jennie Lind 
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 Källa: Underlag till Trafikförsörjningsprogram av Region Kronoberg, 2013 
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 Källa: Underlag till Trafikförsörjningsprogram av Region Kronoberg, 2013 
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3.4.4 Digital infrastruktur 

Människor blir i dagens samhälle allt mer beroende av att den digitala infrastrukturen är 

utvecklad och tillgänglig. Ett exempel på digital infrastruktur är möjligheten att vara 

uppkopplad till internet och samtidigt behålla en hög hastighet. Detta är i vissa fall en 

förutsättning för vissa företag som inte bara har kunder i den egna kommunen. Det blir 

även möjligt för mindre företag att skapas om det finns en utvecklad digital infrastruktur 

eftersom de i vissa fall blir mindre beroende av platsspecifika krav. 

 Den digitala infrastrukturen kommer kunna erbjuda förenklingar inom samtliga 

aspekter av samhället samt kommunens eget arbete. Ett exempel på detta är inom 

socialtjänsten med deras olika arbetsområden som alla är beroende av god digital 

infrastruktur. En god digital infrastruktur är ett stort hjälpmedel för samtliga aspekter av 

kommunens arbetsområden. Detta eftersom det blir möjligt att enklare erbjuda hjälp och 

lösningar för kommunens invånare. 

 Kommunen arbetar aktivt med utvecklingen av den digitala infrastrukturen och ett 

mål som är uppsatt är att 95 % av kommunens befolkning ska ha tillgång till en 

anslutningspunkt senast år 2020. Syftet med detta är att ge alla kommuninvånare samma 

möjlighet till god digital infrastruktur med de fördelar som följer. 
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3.5 Skola 

Vision: En kreativ kunskapskommun där vi lägger grunden till ett livslångt 

lärande. 

 

I Lessebo kommun är det för tillfället möjligt att gå från första till nionde klass. Dock är 

det bara Lessebo samhälle som erbjuder möjlighet att gå klass sju till nio. Utöver detta är 

det grannkommuner exempelvis Växjö som står för skolmöjligheter. Detta är en 

verklighet som kommer förändras i takt med att kommunens utveckling avancerar.  

 För att Lessebo som kommun ska kunna öka sin attraktivitet är det viktigt att samtliga 

samhällsgrupper får möjlighet till ett gott liv. En av dessa är familjer med barn i skolåldern. 

Det ska vara möjligt att gå hela sin utbildning från första året till årskurs 9 i kommunen. 

Eftergymnasial utbildningen i form av högskola och universitet är något som kommer vara 

svårt att skapa egna. Ett alternativ är däremot att skapa en koppling till Linnéuniversitet. 

Genom dessa potentiella utvecklingsområden är det då möjligt att utveckla en kommun 

som vänder sig mot alla åldrar.  

 Under de senaste åren har befolkningen i Lessebo kommun ökat och som prognoser 

visar i kapitel 3.1 kommer kommunen att fortsätta växa. Detta ställer hela tiden nya krav 

på att kunna erbjuda invånarna bättre och fler utbildningsmöjligheter. Att utveckla en 

skola som rustar barn och ungdomar med kunskaper samt som ger förutsättningar för 

att förmågor ska utvecklas är därför en viktig del i hållbar utveckling. 

 För att kommunen ska kunna utvecklas med fokus på hållbarhet för samtliga av de 

tre aspekterna är det också viktigt att framtidens medborgare utbildas inom detta. Syftet 

med detta är att det i skolan finns möjlighet att utbilda människor att se fördelarna med 

hållbarhet. Dessutom ska utvecklingen av skolan förhålla sig till framtidskompetenserna 

som har tagits fram bland annat av EU och OECD. Framtidskompetenserna fokuserar på 

grundläggande kunskaper för kommunikation och individens ansvar i ett samhälle med 

syfte att skapa en hållbar utveckling.  

 För mer och djupare information om skolans framtida utveckling i kommunen läs 

vidare i Lessebo kommuns Lokalförsörjningsprogram. 

 

3.5.1 Fysisk utveckling 

Utbildningen i Lessebo kommun ska utformas med fokus på eleverna och deras 

förutsättningar till ett hållbart lärande. För att kunna skapa en utveckling som gynnar 

samtliga är det viktigt att alla nivåer får samma prioritet. Det ska skapas en möjlighet för 

eleverna att genom skolan utvecklas. 

 I Lessebo kommun är det viktigt att bostäder och nya områden som pekas ut i kapitel 

2.1 knyts samman med skolans utveckling. För att en skola ska vara attraktiv och tillgänglig 

är det viktigt att samtliga elever kan ta sig till skolan på ett säkert sätt. Detta binder även 

samman med den grönstruktur som är illustrerad i kapitel 2.3 eftersom gröna värden är 

något som ska göras tillgängliga för skolor i kommunen.  
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 I samtliga fyra samhällen i kommunen kommer det vara möjligt att gå låg- och 

mellanstadiet medan det i Lessebo samhälle utvecklas en högstadieskola som kan växa i 

proportion med behovet. Detta innebär att det blir möjligt att dels utveckla den lokala 

kunskapen och stärka de egna samhällena. Det innebär också att det är möjligt att skapa 

en koppling mellan de olika samhällena i kommunen och deras ungdomar. Lessebo 

kommun är en del av sydöstra Sveriges arbetsmarknad och genom skolan kan 

kommunens roll stärkas samtidigt som elevernas lärande ökar.  

 För att vidare kunna utveckla skolan inom kommunen och stärka förutsättningar i 

arbetsmarknadsregionen kommer ett samarbete med Linnéuniversitet ses över. En fördel 

med Lessebo som kommun är att Linnéuniversitet finns både i Växjö och i Kalmar och 

mellan dessa båda städer går bil- och järnvägar som möjliggörs av flera tågstopp i 

kommunen. Genom att dessutom bygga bostäder för studerande i olika åldrar och olika 

skeenden i livet är det möjligt att skapa attraktiva boende även för studerande. 

 Den fysiska utvecklingen ska ges möjlighet att utvecklas inom skolan med antal skolor 

och deras individuella storlek. Kommunens ungdomar måste känna att de vinner något 

på att gå i den lokala skolan. Det kommer därför vara fokus på att skapa en attraktiv skola 

som är tillgänglig för samtliga elever och som är anpassningsbar. En skola som är 

anpassningsbar innebär att det finns en möjlighet till utveckling och flexibilitet inom de 

olika lokalerna. 

 Förutom att skolbyggnaderna kommer placeras på ett strategiskt sätt i förhållande till 

bostäderna kommer de även utformas på ett klimatsmart sätt. Detta för att hållbarheten 

ska genomsyra all utveckling i hela kommunen, oavsett i vilken form den kan tänkas vara. 

 

3.5.2 Digital utveckling 

Utvecklingen av alla delar av samhället går hela tiden framåt. Med hänsyn till detta har 

regeringen fastslagit olika mål för skolans verksamhet. Ett av dessa mål är att samtliga 

elever ska ha en fullgod utbildning inom de digitala verktyg som används i samhället. 

Detta ställer samtidigt krav på att lärarna inom skolan också har kunskapen för att det ska 

vara möjligt att lära ut kunskapen. 

 Genom att utveckla den digitala infrastrukturen i hela kommunen, se kapitel 2.4 för 

mer information, och koppla samman den med skolans utveckling görs utbildningar mer 

tillgängliga. Tillsammans med utbyggnaden av skolbyggnader kommer detta medföra att 

fler elever får tillgång till undervisning och kan få en bra grund för livet. Det innebär också 

att möjligheterna till exempelvis vidare utbildning stärks. Med hjälp av utvecklingen av 

den digitala infrastrukturen kommer det också bli möjligt att skapa utbildningar och 

kurser som är tillgängliga digitalt. På detta sätt skapas ytterligare en förutsättning för 

utveckling och tillgänglighet bland eleverna. 

 Detta kommer ställa krav på lärare och hela organisationen inom skolans 

verksamheter då de måste vara en del av utvecklingen. Anledningen till detta är att 
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organisationen måste kunna vara ett stöd för eleverna och dels erbjuda dialog men också 

en hjälpande hand. Genom att skolans organisation finns där för eleverna på ett tydligare 

sätt kan också utbildningen och lärandet bli mer anpassad efter individen. 

 Även för den digitala utvecklingen av skolans verksamheter är det viktigt att den 

digitala infrastrukturen i kommunen som en helhet utvecklas, samt för skolors 

attraktivitet. Det är också viktigt att skolor och bostäder utvecklas i samförstånd med 

varandra. Trots att den digitala utvecklingen kommer förändra kraven inom samhället är 

det fortfarande viktigt med mänskliga möten. 

 Genom en utveckling av de digitala verktygen är det möjligt att erbjuda lärande i flera 

olika former och från flera olika platser i världen. Att förstå omvärlden är en förutsättning 

för att vara beredd på de effekter som en global värld för med sig. Det är även viktigt att 

förstå kopplingen mellan händelser på en global nivå och på den lokala nivån. Genom att 

organisationen, lärare och elever får ytterligare kunskaper inom digitala verktyg kan en 

helhetsförståelse skapas genom dialoger och lärande i möte med fler människor än dem 

i närmiljön. 
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3.6 Näringsliv 

Vision: En levande kommun med stark besöksnäring och rikt fritidsliv. 

 

 

Utan ett fungerande näringsliv är det svårt att skapa ett fungerande samhälle eftersom 

det samhälle som skapas är starkt beroende av andra arbetsmarknader än den egna. I 

Lessebos fall skulle detta innebära att medborgarna i stor grad jobbar i 

grannkommunerna, vilket leder till en risk för utflyttning. Det som måste skapas är ett 

arbetsklimat där företagen kan etablera sig och utvecklas. På grund av detta är det viktigt 

att skapa en tydlig koppling mellan unga människor inom skolan och näringslivet. Det är 

även dessa människor som innehar tankar och idéer för hur samhället ska utvecklas. 

 Historiskt har näringslivet i kommunen haft fokus på tillverkningsindustri, men i takt 

med att utvecklingen har gått framåt har även industrin ändrat fokus. Under de 

kommande åren kommer möjligheterna att etablera nya, mindre företag vara viktiga. 

Detta eftersom den största potentialen och möjligheten för utveckling finns i de mindre 

företagen som kan erbjuda nya alternativ.  

 För att ta tillvara på denna potential krävs en systematisk identifiering av lämpliga 

områden för placering av företag. Fokus i detta arbete måste vara att inkludera 

medborgarna för lokaliseringen. Själva målet är att öka sysselsättningen och stärka 

arbetsmarknaden inom kommunen samtidigt som kompetensutvecklingen och utbudet 

av service förbättras. Syftet är att den ekonomiska utvecklingen ska fortsätta för att driva 

på utvecklingen av kommunen som en helhet. 

 En annan aspekt av näringslivet i Lessebo kommun är de turistattraktioner som 

kommunen genom sin lokalisering erbjuder. Lessebo som kommun ligger bland annat i 

glasriket med en djup historia i glastillverkning. Dessutom finns det både kulturella och 

naturvärden som stärker kommunen. Dessa värden kommer genom stråk att knytas 

bättre till den befintliga bebyggelsen och till andra destinationer för att göra det möjligt 

för fler att uppleva dessa värden. 

 Besöksnäringen är, mer än andra delar av näringslivet, beroende av natur- och 

kulturmiljöer som ofta nyttjas med stöd av allemansrätten. Detta medför att det måste 

finnas en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen med fokus på att hitta en 

långsiktigt hållbar lösning som ger människor möjlighet att uppleva kommunen.  

 Enligt SCB var det 1 840 människor som både arbetade och bodde i kommunen år 

2014. Målet är att detta antal ska öka genom ett diversifierat näringsliv, vilket underlättas 

genom planberedskap. Det är också viktigt att skapa arbetsmöjligheter inom alla delar av 

samhället för att uppfylla de behov och önskemål som medborgare har. 

 Utöver detta är Lessebo en skogrik kommun med över 800 större och mindre 

skogsägare, varav kommunen och Sveaskog är bland de största. 
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3.6.1 Handel och industri 

En förutsättning inom all verksamhet är att skapa en jämn fördelning mellan olika former 

av verksamheter. När det handlar om näringslivet är det därmed viktigt att det finns både 

stora företag i stil med exempelvis tillverkningsindustri samtidigt som det finns mindre 

serviceföretag och handelsområden. Denna blandning gör det möjligt för medborgare att 

tillgodoses avseende handel- och arbetsmöjligheter i en högre grad än om det endast 

finns en form av företag. 

 Trots denna identifiering måste det även vara fokus på att skapa möjligheterna för 

olika företag att etablera sig i kommunen. Både individer och företag söker sig i allt större 

utsträckning till attraktiva platser där det finns en säkerhet för framgång. I Lessebo 

kommun kommer det därmed vara viktigt att service- och handelsföretag får möjlighet 

att lokalisera sig i samtliga orter, men också centralt i dessa orter. Detta ger möjlighet till 

ett större kundunderlag som i sin tur bidrar till en större framgång för företagen.  

 Företag eller industrier som kan påverka människors levnadsvillkor och hälsa får inte 

placeras på ett sätt som är störande för boende i samhället. Dessa företag ska istället 

placeras på ett strategiskt sätt som gör att det är enkelt att ta sig till och från dem med 

exempelvis varor. Genom att strategiskt peka ut placeringen för olika former av företag 

kan en kommun som Lessebo växa och bli en starkare aktör i regionen.  

 På detta sätt stärks samtliga av de tre hållbarhetsaspekterna och de arbetar i symbios 

med varandra för att stärka kommunen som en helhet. En del i att arbeta mot en hållbar 

utveckling är att ta tillvara på den kunskap, erfarenhet och kreativitet som finns i 

samhället. 

 Samtidigt som det är viktigt att stärka den egna kommunen är det även viktigt att 

identifiera vad grannkommuner kan göra för att underlätta den egna utvecklingen. Alla 

kommuner kan inte vara lika bra inom samma område utan det krävs kompletterande 

kunskaper och utbud för att locka till sig nya medborgare. Genom samarbete kan tjänster 

vara både specialiserade men också av en bredare form beroende på individens 

önskemål.  

 År 2040 kommer Lessebo kommun att kunna erbjuda god service i samtliga fyra 

samhällen som finns i kommunen. Det kommer inte vara nödvändigt för invånarna i de 

olika orterna att resa till Lessebo samhälle för att tillfredsställa den vardagliga handeln. 

Fokus under de kommande åren kommer vara på att skapa ett företagsklimat som bidrar 

till nyetablering och utveckling av samtliga former av företag, inom bland annat 

tjänstesektorn, service och tillverkningsindustri.  
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3.6.2 Besöksnäring 

Besöksnäringen bidrar både till en ökad sysselsättning och tillväxt i hela kommunen. 

Turismen skapar underlag för att utveckla infrastrukturen, vilket i sin tur kan bidra till att 

bibehålla och stärka servicen på landsbygden. Turismen i Lessebo kommun bygger på det 

som är unikt och tillgängligt. För kommunen innebär detta bland annat glasbruken och 

handpappersbruket i Lessebo. Utöver detta finns det höga naturvärden nära de olika 

samhällena i kommunen. Områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och 

friluftsliv sammanfaller i flera fall med viktiga områden sett ur besöksnäringsperspektiv.  

 För att stärka besöksnäringen kommer samtliga fyra samhällen att behöva utvecklas 

för att kunna tillhandahålla den service som turismen nyttjar. Viktiga besöksmål för 

turismen är också de äldre glasbruksorterna Strömbergshyttan och Bergdala som skulle 

kunna stärkas av mer turistservice. Genom att utveckla servicen i samhällena kommer 

den både de boende och turisterna tillgodo. På detta sätt skapas en hållbar utveckling där 

nya och gamla idéer och tankesätt möts, vilket möjliggör för en utveckling av den sociala 

hållbarheten. 

 Bild: Besöksnäring i Lessebo kommun. Fotografi: Anna Wäktare 

 

Turismen stärker både den lokala och den externa profilen av kommunen, vilket bidrar 

till att marknadsföra kommunen. Detta är ett effektivt sätt att nå framtida invånare till 

kommunen då det visar upp vad kommunen har att erbjuda. Det som är bra för besökare 

är i flera fall bra även för de boende eftersom de värden som besökare ofta söker också 



 
 

81 

är värden som boende söker. Att belysa och bevara dessa värden är en del i att stärka 

identiteten för hela kommunen.  

 För att besöksnäringen inte ska stagnera och bli mindre attraktiv måste det finnas en 

kontinuerlig utveckling som får nya människor att vilja resa till kommunen. Genom att 

utveckla boende, restauranger och olika stråk i naturen stärks båda sidor av samhället, 

både besökarnas och de boendes förutsättningar till upplevelser.  

 En annan aspekt som utvecklar besöksnäringen är olika evenemang som kan locka 

besökare. Dessa evenemang kan vara både återkommande men också oregelbundet eller 

sällan förekommande. Det är viktigt att evenemangen får en koppling till kommunen och 

inte bara skapas för skapandets skull. 

 Lessebo kommun erbjuder genom sitt läge i glasriket och utvandrarbygden goda 

möjligheter att uppleva en skogsbygd med stor tillgång till sjöar och vattendrag. Detta gör 

det möjligt att erbjuda ett aktivt friluftsliv med goda möjligheter till personlig utveckling. 

Det finns även ett flertal camping och stugområden i kommunen som bidrar till en 

mångfald för besökare och boende i kommunen i form av upplevelser. 

 Efter att glasbruket i Strömbergshyttan lades ner i slutet på 1970-talet, har orten, med 

sitt strategiska läge utmed riksväg 25, haft försäljning av glas, keramik, hantverk samt 

fanns matställe (Poppelgårdens värdshus). Kommunen har nu antagit en 

Utvecklingsstrategi som innebär att Strömbergshyttan åter ska lyftas fram och 

marknadsföras ur ett besöksperspektiv. Exempelvis finns förutsättningar att göra ett 

aktivitetsområde med mountainbikeleder, motionsstigar samt cykelleder. Skidliften bör 

kunna användas för grässlalom, badplats och bryggor vid Hyllsjön rustas upp. En brygga 

eller bro bör kunna anläggas mellan Strömbergshyttan och Trafikverkets välbesökta och 

vackra rast- och badplats. Orten är också ett utpekat LIS-område, se vidare kapitel 3.2 

 År 2040 är Lessebo kommun en destinationskommun där både boende och besökare 

trivs och har möjlighet att uppleva den lokala historien. Det ska även vara möjligt att nyttja 

de leder som finns i kommunen för att uppleva naturen. Lessebo kommun ska inte endast 

vara attraktivt för människor som har rest långt utan även i de angränsande samhällena 

och kommunerna ska det finnas en anledning att resa till Lessebo kommun. 

 Turism och besöksnäring är inte endast en fråga som går att lösa på lokal nivå utan 

det handlar om gränsöverskridande strategier. Detta innebär att besöksnäringen är en 

mellankommunal fråga som diskuteras vidare under kapitel 5. 

 Bebyggelsen i Strömbergshyttan har definierats som sammanhållen bebyggelse och 

för sådan bebyggelse finns riktlinjer för nybyggnation. Riktlinjerna redovisas under kapitel 

om Landsbygden, kapitel 3.1.7 sid 40. 

 



 

82 

4. Miljöfaktorer 

Några av de miljöfaktorer som är viktiga att beakta är bland annat miljökvalitetsnormer, 

förorenade områden, översvämningskartering och buller. 

 

4.1 Miljökvalitetsmål 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö 

• Skyddande ozonskikt 

• Säker strålmiljö 

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård (berörs inte alls i Lessebo kommun) 

• Myllrande våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Storslagen fjällmiljö (berörs inte alls i Lessebo kommun) 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

 

Dessa 14 mål berörs i olika grad av kommunens eventuella exploateringsidéer. Den 

exakta graden går inte i nuläget att bedöma utan det måste göras i respektive fall. På 

samma sätt påverkas dessa mål olika mycket av olika miljöfaktorer. Exempelvis påverkar 

höga bullernivåer god bebyggd miljö i större utsträckning än det påverkar ingen 

övergödning. Dock innebär detta inte att något av de 14 målen är mer viktigt än ett annat 

utan alla måste beaktas vid exploatering om ett hållbart samhälle ska kunna uppnås.  

 Målen Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt och Ingen övergödning påverkas 

inte av utvecklingsförslagen. 

 Genom försikthetsmått vid exploatering av nya område som är rika på skog, 

våtmarker eller som har närhet till sjöar och högspänningsledningar bedöms målen 

kunna uppfyllas. Dock kan inte miljömålet Giftfri miljö uppfyllas då det även 

fortsättningsvis finns förorenade områden. 
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4.2 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla 

krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Normerna anger vilka värden som måste 

uppnås för att nå god ekologisk och kemisk status i luft respektive vatten.  

 Det är den sammanvägda statusen inom respektive del som måste uppnå god status. 

Enligt Vatteninformation Sverige, VISS, uppnår alla vattendrag och sjöar i Lessebo 

kommun god kemisk status. Detta gäller även för grundvatten utom i två fall, dels Skruv 

och dels Transjö. Dessa är med i arbetet för att nå god status 2027, och visas därmed inte 

i kartan nedan. 

 De sjöar och vattendrag som i nuläget uppnår god ekologisk status är Lillasjöån, 

Vasen, norra delen av Öjen, Linneforsån och Löften. Resterande undersökta sjöar och 

vattendrag ska uppnå god status 2021 eller 2027.  

Källa: http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx  

 

 Även miljökvalitetsnormerna för luft är viktiga att hantera och följa. Detta är speciellt 

viktigt vid förtätning, byggande av transportinfrastruktur och industrier. I Lessebo 

kommun utförs provtagning i Lessebo samhälle. Resultaten från både 2012 och 2014 visar 

på halter av kvävedioxid och partiklar under årsmedelvärde. 

 

4.3 Förorenade områden 

Med hänsyn till den långa historia som finns i Lessebo kommun med industrier som 

exempelvis glasbruk finns det vissa områden som är potentiellt förorenade. Dessa 

föroreningar kan vara exempelvis arsenik, bly och kadmium. Nedan följer ett antal 

kartbilder över respektive tätort i Lessebo kommun. Kartorna är hämtade från 

http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx
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Länsstyrelsens webgis, http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/, och vid 

byggnation i närheten av något område som har identifierats som potentiellt förorenat 

ska markundersökningar genomföras. I samband med att dessa områden projekteras och 

exploateras ska de saneras innan de kan tas i bruk. Strömbergshyttan är ett annat område 

som är förorenat och som ska saneras. 

 De fyra glasbrukskommunerna, Lessebo, Uppvidinge, Emmaboda och Nybro arbetar 

med att ta fram en organisation och en handlingsplan för framtida saneringar. Detta sker 

i dialog med universitet, SGU och respektive länsstyrelse. Syftet är att massor, som 

exempelvis metaller, ska kunna återvinnas. Identifieringen i kartorna nedan visar på 

risken för att marken eller området är förorenat. 

 Några av de förorenade platser som finns som har koppling till glasbruk: 

• Bergdala glasbruk 

• Hovmantorps gamla glasbruk 

• Hovmantorps nya glasbruk 

• Kosta glasbruk 

• Kosta glasbruksdeponi 

• Strömbergshyttan 

• Sandviks glasbruk 

• Sea glasbruk 

• Skrufs glasbruk 

• Transjö hytta och glasbruk 

• Ulvaskog glasbruk 

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/
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4.4 Buller 

I Lessebo kommun finns fastigheter som är påverkade av höga bullervärden. Detta 

påverkar boendes möjlighet att skapa en lugn utemiljö och det kan även påverka 

möjligheterna att bygga nya bostäder. De främsta bullerkällorna är trafiken och 

järnvägen. Vid all planering och byggnation ska gällande riktvärden för buller följas. 

Nedan följer en översiktlig bullerkartering för respektive samhälle. Resultatet visar 

ekvivalenta och maximala ljudnivåer i dBA. Trafikmängden utgår ifrån en förväntad nivå 

för biltrafiken år 2040, med skyltad hastighet från 2017. 

 Beräkningarna är endast till för att vara en fingervisning och i områden som riskerar 

att beröras av höga bullernivåer krävs det specifika undersökningar. Det är viktigt att i alla 

lägen säkerställa att människor i kommunen inte utsätts för höga bullernivåer då det kan 

leda till hälsoproblem.  

 

 

För tågen har följande siffror använts:  
 

Persontåg 

IC/Region 

Gods Totalt 

Dag 40 1 41 

Kväll 10 0 10 

Natt 10 2 12 

Totalt 60 3 63 

Dag är 08:00-19:00. Kväll är 19:00-22:00. Natt är 22:00-08:00 

 

 

 
 

Persontåg 

IC/Region 

Gods 

Hastighet/max 90 90 

Medellängd 145 529 

Maxlängd 145 615 

Samtliga siffror är över förväntad mängd tåg som kommer trafikera sträckan 2040. 
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Lessebo samhälle 

 

Ekvivalent ljudnivå 

 

 

Maximal ljudnivå 
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Hovmantorps samhälle 

 

Ekvivalent ljudnivå 

 

 

Maximal ljudnivå 
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Kosta samhälle 

 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 
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Skruvs samhälle 

 

Ekvivalent ljudnivå 

 

 

Maximal ljudnivå  
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4.5 Översvämningskartering  

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, endast ett område som är 

hotat av översvämningar. Detta område är längs med Ronnebyån som går söderut från 

Rottnen, se kartbild nedan.  

 Vid exploatering i olika strandnära områden kommer det vara väldigt viktigt att titta 

på hur markens topografi ser ut. Detta med hänsyn till att minska risken för översvämning 

och i ett tidigt skede kunna välja bort områden som är i riskzonen.  

 

 

Källa: https://gisapp.msb.se/apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/oversvamningskartering.html  

 

 

Utöver MSB har även en kartläggning över lågpunkter och rinnvägar gjorts för kommunen 

och dess fyra orter. Dessa kartor pekar ut områden som vid skyfall riskerar att 

översvämmas och hur vattnet förväntas rinna till dessa platser. Vid exploatering inom 

eller i närheten av dessa områden är det viktigt att beakta hur vattnet kommer tas om 

hand och vilken påverkan exploateringen får. 

 Kartorna över skyfallskarteringen är hämtade från länsstyrelsen webgis, http://ext-

webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/  

https://gisapp.msb.se/apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/oversvamningskartering.html
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/
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4.6 Dagvatten 

I takt med klimatförändringarna kommer frågor som exempelvis hantering av dagvatten 

att behöva prioriteras allt mer i detaljplaner och byggnation. Speciellt viktigt är detta vid 

byggnationer i en större skala som medför att stora ytor blir hårdgjorda av exempelvis 

byggnader eller parkeringar. I dessa fall måste dagvatten ges möjlighet att i första hand 

tas om hand inom området men att dagvattenledningar också finns utbyggt för att klara 

eventuella kriser. 

 Det kommer bli viktigt att se över hur gator och fastigheter tillsammans kan ta hand 

om dagvatten. Ett exempel är vissa delar av vägar som används för parkering, snarare än 

som körbanor, och som därmed kan utformas med material för att vatten ska kunna 

filtreras ner i marken. Syftet med detta kommer vara att minska risken för 

översvämningar i tätorterna. Vid omhändertagandet av dagvatten är det viktigt att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte påverkas negativt i det vattenområde där 

dagvattnet rinner ut.  

 Risken som finns är att om allt dagvatten rinner ut direkt i sjöar och vattendrag utan 

att först renas eller infiltreras kommer det inte vara möjligt att uppnå god ekologisk status 

som planerat. Detta eftersom det i dagvattnet finns en mängd ämnen och partiklar som 

är skadliga för vattnet och för det liv som är beroende av det, inklusive människor. Att 

leda ut dagvatten till sjöar och vattendrag bör vara det sista alternativ som väljs om inget 

annat är möjligt, och i detta fall kommer kravet på rening att behöva vara väldigt högt för 

att minimera påverkan. 

 Som grund för beräkning av förväntade dagvattensmängder kan SMHIs prognoser 

användas. Nedan presenteras några övergripande prognoser över mängden dagvatten 

som kan förväntas komma fram till 2100. I samtliga kartor presenteras två scenarier, RCP 

4,5 respektive 8,5. RCP står för Representative Concentration Pathways och är olika 

scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden med hänsyn till 

bland annat mängden koldioxid som släpps ut. 

• RCP 8,5 – fortsatt höga utsläpp av koldioxid 

• RCP 4,5 – koldioxidutsläppen ökar fram till 2040 

 

Mer i detalj om RCP går att läsa på SMHIs webbsida: 

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vad-ar-rcp-1.80271  

 

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vad-ar-rcp-1.80271
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Källa:  

http://www.smhi.se/klimat/framtidens-

klimat/klimatscenarier?area=lan&var=n&sc=rcp85&seas=ar&dnr=7&sp=sv&sx=0&sy=300#sc=rcp45  

 

 

 

 

 

Källa: 

http://www.smhi.se/klimat/framtidens-

klimat/klimatscenarier?area=lan&var=n&sc=rcp85&seas=ar&dnr=7&sp=sv&sx=0&sy=300  

  

Grön stapel 

Mer nederbörd än 

normalt 

Gul stapel 

Mindre nederbörd 

än normalt 

Svart streck 

Medelvärde 

Grå skugga 

Variationsbredd 

mellan det högsta 

och det lägsta 

värdet 

Grön stapel 

Mer nederbörd än 

normalt 

Gul stapel 

Mindre nederbörd 

än normalt 

Svart streck 

Medelvärde 

Grå skugga 

Variationsbredd 

mellan det högsta 

och det lägsta 

värdet 

http://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier?area=lan&var=n&sc=rcp85&seas=ar&dnr=7&sp=sv&sx=0&sy=300#sc=rcp45
http://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier?area=lan&var=n&sc=rcp85&seas=ar&dnr=7&sp=sv&sx=0&sy=300#sc=rcp45
http://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier?area=lan&var=n&sc=rcp85&seas=ar&dnr=7&sp=sv&sx=0&sy=300
http://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier?area=lan&var=n&sc=rcp85&seas=ar&dnr=7&sp=sv&sx=0&sy=300
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Källa: 

Källa: 

Kartan visar årsmedelnederbörd för Kronobergs län, vilket är medelvärdet av varje års 

summerade dygnsnederbörd. 

 

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.96159!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/k

limatologi_27.pdf  

 

Kartan visar den procentuella förändringen för Kronobergs län jämfört med medelvärdet 

för referensperioden. Indexet avser total dygnsmedeltillrinning med återkomsttid 100 år.  

 

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.96159!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/k

limatologi_27.pdf   

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.96159!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/klimatologi_27.pdf
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.96159!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/klimatologi_27.pdf
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.96159!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/klimatologi_27.pdf
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.96159!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/klimatologi_27.pdf
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4.7 Strandskydd 

Alla öppna vattendrag som påverkar det naturliga vattnet är belagda med strandskydd. 

Strandskydd är generellt 100 meter upp på land och ut i vattnet men kan i vissa fall 

utvidgas. I Lessebo kommun är det enbart sjön Rottnen för vilken Länsstyrelsen har 

beslutat att det ska vara utökat till 200 meter strandskydd upp på land medan 100 meter 

fortfarande gäller för själva vattnet. 

 Strandskyddets syfte är dels att säkra allmänhetens tillgänglighet till strand och 

vattenområden och även att inte försämra förutsättningarna för djur- och växtlivet. Syftet 

är också att begränsa den mänskliga påverkan på vattenområden för att säkerställa att 

vattnet behåller god kvalité. Vid arbeten inom strandskyddat område bör en kontakt tas 

med kommunen för att klargöra vad som gäller och vilka försiktighetsmått som kommer 

krävas. 
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4.8 Vattenskyddsområde 

I Lessebo kommun finns det fyra vattenskyddsområden, och det pågår arbete med att ta 

fram ett nytt för Lyckebyån samt revidering av vattenskyddsområdet för Skruv. Vid dessa 

områden gäller både strandskyddslagstiftningen och vattenskyddsföreskrifter, vilka 

måste tas hänsyn till vid samtliga åtgärder. Se nedanstående karta för en övergripande 

bild av kommunens vattenskyddsområden. Vattenskyddsföreskrifterna finns tillgängligt 

på kommunens webbsida alternativt i kommunhuset. 

 De fyra befintliga vattenskyddsområden i Lessebo kommun är: 

• Rottnen och Hacksjön 

• Läen 

• Djupgöl 

• Skruv 

 

  



 

101 

4.9 Jordartskartering 

Jordarten i Lessebo kommun är till största delen bestående av morän, vilket är den 

vanligaste jordarten i Sverige. Dock finns det även berg och isälvssediment i kommunen. 

Varken berg eller morän utgör några svårigheter vid byggnation, men viss försiktighet 

måste tas vid isälvssedimentet. Anledningen till detta är att marken är mjukare än där det 

är morän eller berg, dessutom innehåller dessa områden i vissa fall spår från den senaste 

istiden som kan behöva bevaras.  

 Enligt SGIs karttjänst finns det inga kända risker för skred i Lessebo kommun. Dock 

bör risken alltid beaktas i områden som exemplevis i kuperad terräng, närheten till berg 

och strandnära.  

 

 

 Källa: SGUs databas https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-1-miljon.html  

  

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-1-miljon.html
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4.10 Markradon 

Radon är en ädelgas som påverkar människors hälsa negativt vid inandning. Vissa 

bergarter kan medverka till att radon förekommer i högre halter än vad som är hälsosamt 

för inomhusluften. I Lessebo kommun finns det ett flertal områden där det finns ökad risk 

för förhöjda markradonvärden. Inom dessa områden är det viktigt att bebyggelse 

utformas på ett sätt som är radonsäkrat.  

 Det kan även finnas höga radonvärden utanför de utpekade områdena då radon är 

ett naturligt förekommande ämne. Områdena som är utpekade är dock identifierade 

riskområden. 
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4.11 Elnätverk 

I Lessebo kommun finns det både ett regionalt och ett kommunalt ledningsnät som måste 

beaktas vid byggnation. Det finns dessutom fördelningsstationer i Hovmantorp, Lessebo 

och Kosta. Vid byggnation nära någon av dessa ledningar eller anläggningar måste hänsyn 

tas och riktlinjer följas samt samråd tas med E.on som är ledningsägare. 

 

Ljusorange linje: 50 kv och mörkorange linje 130 kv. Källa: samrådsyttrande från E.on. 
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4.12 Biologisk mångfald 

I Lessebo kommun är det viktigt att den biologiska mångfalden inte påverkas negativt av 

olika exploateringsprojekt. Vissa områden som är speciellt viktiga att bevara förutom de 

som är utpekade som riksintresse är där strandskyddet gäller. I dessa finns nämligen risk 

för både påverkan på land- och vattenbaserat djur- och växtliv. 

 Vid exploatering kommer det vara viktigt med restriktioner som medför att tillräckligt 

hänsyn tas gentemot det som redan finns i området. En utbyggnadsplan får inte medföra 

att villkoren förändras negativt för djur- och växtliv. 

 Biologisk mångfald syftar inte bara till stora Natura-2000 områden utan även de 

mindre områdena. I exempelvis skog och vattenområden finns det ett flertal olika arter 

och samspelet mellan dessa är viktigt att bevara. I Lessebo finns exempelvis Ekebacken 

där olika biologiska värden samspelar. Detta är också ett område som används flitigt som 

rekreation och friluftsområde, vilket medför en positiv variation i den biologiska 

mångfalden. 

 

4.13 Folkhälsa 

Förutom den biologiska mångfalden får inte heller den mänskliga hälsan påverkas 

negativt av olika utbyggnadsförslag. En risk som finns är från höga bullernivåer och i 

Lessebo kommun är de främsta bullerkällorna tung industri och infrastrukturen i form av 

riksväg 25, riksväg 28 och järnvägen. 

 Som det går att läsa ovan kommer mängden trafik att öka, vilket medför att 

bullernivåerna också kommer att öka. Att bygga bostäder i vissa områden kommer därför 

inte vara möjligt. Exempelvis bör all bostadsbyggnation inom 30 meter från järnvägen 

undvikas. 

 På samma sätt är det viktigt med dels tätortsnära grönområden, men också mer 

kvartersnära. Dessa skapar en möjlighet för olika former av friluftsliv och rörelse, vilket är 

positivt både för individen och för samhället som helhet.  

 

4.14 Kulturmiljö och fornlämningar 

I kommunen finns det enligt riksantikvarieämbetet 1892 fornlämningar. Vid exploatering 

är det väldigt viktigt att hänsyn tas till dessa och skulle det finnas risk för att 

exploateringen hamnar i närheten kan arkeologisk undersökning krävas. Det som är 

viktigt att notera är att det inte bara är själva fornlämningen som är skyddad utan även 

ett område runt om kan vara skyddad. 

 Vissa av dessa fornlämningar är även viktiga för den biologiska mångfalden då vissa 

djur- och växtarter lever skyddade i dessa områden. 
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Översiktlig kartbild över fornlämningar i Lessebo kommun. 
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5. Mellankommunala intressen 

Lessebo kommun gränsar till Växjö, Tingsryd och Uppvidinge inom Kronobergs län samt 

Emmaboda och Nybro i Kalmar län. Mellankommunala intressen är en viktig del av 

utvecklingen för en mindre kommun som Lessebo. Det är inte möjligt att lösa alla 

samhällsfrågor på egen hand utan det krävs en större samsyn för att på ett bättre sätt 

tillmötesgå medborgarna. Dessutom finns det vissa frågor, som exempelvis vägar, 

järnvägar och turism. 

 De mellankommunala intressena stannar egentligen inte bara vid de kommuner som 

Lessebo delar gräns med utan även kommuner som Kalmar ingår i dessa frågor. 

Anledningen till detta är att människor i dagens samhälle är väldigt rörliga och det är då 

viktigt att kunna erbjuda det som efterfrågas. Det är inte heller möjligt att se den egna 

kommunen som en egen zon utan kommunen måste ses i sitt rätta sammanhang, 

Lessebo är en del av den övriga utvecklingen i Sverige. 

 Lessebo kommun i närområdet 

 

5.1 Infrastruktur 

I Lessebo kommun går dels järnvägen som förbinder Kalmar med Växjö genom 

Hovmantorp, Lessebo och Skruv. Att utveckla järnvägens kapacitet och därmed 

pendlingsmöjligheterna är en fråga som påverkar samtliga kommuner längs med 

sträckningen. Dessutom förbinds Lessebo kommun med grannkommuner genom 

riksvägarna 25 och 28, samt olika länsvägar. 

 Att behålla och förbättra dessa delar av infrastrukturen är en viktig fråga för att 

Lessebo kommun ska fortsätta vara en aktör i den regionala utvecklingen.  
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5.2 Besöksnäring 

En viktig del av besöksnäringen i Lessebo kommun är Kosta handelsområde samt 

Glasriket som även innefattar Uppvidinge, Emmaboda och Nybro kommuner. Glasriket är 

en benämning som besöksnäringen nyttjar då flertalet av alla Sveriges glasbruk startades 

i dessa trakter. Flertalet av de ursprungliga glasbruken är i drift idag och attraktiva resmål. 

För att fortsätta att erbjuda ett attraktivt resmål bör det skapas en övergripande strategi 

för hur Glasriket ska kunna utvecklas och göras mer tillgängligt för allmänheten och 

besökare.  

 En annan viktig del av gränsöverskridande besöksnäring i Lessebo kommun är 

Utvandrarleden, vilken är en vandringsled genom Lessebo, Emmaboda och Tingsryds 

kommuner. Denna vandringsled är baserad på Vilhelm Mobergs böcker om utvandrarna. 

Precis som med Glasriket är detta en aspekt av Lessebo kommun som måste bevaras och 

göras mer tillgänglig för allmänheten.  

 

5.3 Miljö 

I takt med att allt fler miljömål blir regionala och nationella ökar mängden samarbete över 

kommungränserna. Detta är en fördel då det möjliggör för mindre kommuner att bevara 

och säkerställa att vatten- och naturområden fortsätta finnas. Många naturområden i 

Lessebo kommun sträcker sig också utanför kommunens gränser. Att ha en samsyn kring 

hur områdena ska förvaltas är viktigt för att de på lång sikt ska kunna fortsätta fungera 

för de arter som finns i områdena. Lessebo kommun måste därför fortsätta samverkan 

över kommungränserna för att säkerställa att naturens mångfald bevaras. 

 För att säkerställa kvalitén på vatten samverkar Lessebo kommun med samtliga 

grannkommuner, vilket även i fortsättningen kommer ske. Vatten är en samhällsviktig 

aspekt som påverkar ett mycket större område än bara den enskilda kommunen.  

 

5.4 Kosta skjutfält 

Skjutfältet är beläget öster om Kosta och påverkar förutom Lessebo kommun även Nybro, 

Emmaboda och Uppvidinge. I området finns det restriktioner kring markanvändning då 

skjutfältet även är utpekat som ett riksintresse ur militär synvinkel.  

 

5.5 Räddningstjänst 

Lessebo bildar tillsammans med Uppvidinge och Tingsryds kommuner Räddningstjänsten 

Östra Kronoberg, RÖK, med syfte att samarbeta och samordna räddningsarbete i de tre 

kommunerna. Detta är ett samarbete som Lessebo kommun kommer fortsätta verka för 

att behålla då det är en styrka för medborgarna.   
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6. Riksintresse 

Vissa områden inrymmer särskilt speciella värden eller har speciella förutsättningar vilka 

gör att områdena bedöms vara betydelsefulla för landet i sin helhet. Dessa områden kan 

klassas som områden av riksintresse och kan utses ur olika aspekter, både för bevarande 

och för exploatering. De verksamhetsanknutna riksintressena identifieras i en process, 

vilken respektive statliga verk har huvudansvaret för. Det är också länsstyrelsen uppgift 

att lämna underlag om riksintressena.  

 Riksintressen är viktiga instrument för avvägningar i samhällsplaneringen.  I ett 

område av riksintresse får områdets värden eller betydelse inte påtagligt skadas av annan 

tillståndspliktig verksamhet. Riksintresset väger alltid tyngre än ett eventuellt motstående 

lokalt allmänt intresse och områden som är av riksintresse ska prioriteras i den fysiska 

planeringen. När olika riksintressen konkurrerar med varandra, prioriteras det ändamål 

som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med naturresurserna. 

Undantagna är anläggningar för totalförsvaret som alltid ska ges företräde. I kommunen 

finns vindbruk inom militärens intresseområde och då militären har satt ett förbud mot 

höga objekt markeras vindbruksområdena inte ut på kartan. 

 Vid åtgärder som exempelvis byggnation inom område som berörs av riksintresse 

måste det säkerställas att det inte finns några andra alternativ. Om det finns andra 

alternativ som är likvärdiga ska dessa väljas i första hand. Inom alla områden som berörs 

av riksintresse får inga åtgärder vidtas som kan medföra påtaglig skada på dessa 

intressen. Det är kommunen som ska visa att så inte sker. 

 

6.1 Naturvård 

Naturmiljön är livsmiljö för växter, djur och människor. Den är även en resurs som kan ge 

förutsättningar för rekreation och avkoppling. De områden som har pekats ut som 

riksintressen är i flertalet fall unika och dess värden går oftast inte att återskapa om 

områdenas värden skulle skadas påtagligt eller helt försvinna. 

 Naturområdena skyddas generellt genom miljöbalken men vissa områden kan 

därutöver ha ett lagstadgat skydd som exempelvis Naturreservat eller som Natura 2000. 

För Naturreservat finns i regel en särskilt skötselplan upprättad och för Natura 2000 finns 

Bevarandeplaner. I Lessebo kommun finns fyra områden som är Natura 2000, 

Kulla – Skärgöl, Lövsjö ängar, Tiafly samt Stocksmyr. De sistnämnda har lite annan 

konstruktion än Naturreservaten. De ingår i ett särskilt gemensamt europeiskt nätverk 

och regler om dessa finns i såväl 4e som 7e kapitlet i miljöbalken. 

 De övriga riksintressena ska tillgodoses i kommunernas planering och 

översiktsplanen ska visa hur man beaktar dess värden. I vissa fall sammanfaller de olika 

”skyddsformerna”, Stocksmyr är till exempel, både Natura 2000, naturreservat samt 

riksintresse för naturvård. 
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Riktlinjer 

Flertalet av områdena nedan är myr- och våtmarker som inte är aktuella för exploatering. 

De ligger heller inte i närheten av några tänkta eller planerade förändringsområden, 

varför någon påverkan på dessa inte bedöms ske. 

 

I Lessebo kommun är det de områdena som är listade nedan som har identifierats. 

Natura 2000 Naturreservat Naturvård 

Kulla-Skärgöl Lövsjö ängar Kulla 

Lövsjö ängar Skärgöl Muggehult 

Stocksmyr Stocksmyr-Brännan Stora fly 

Tiafly Tiafly Krongölsflyet 

 Tikaskruv Stocksmyr 

 Visjön Breda fly 

  Källekulla mad 

  Videsjön 

 

Utöver de riksintressanta naturområdena finns ett flertal olika naturområden 

uppmärksammade i länets naturvårdsprogram, utpekade av Skogsstyrelsen som 

nyckelbiotoper eller har biotopskydd. Vissa av dessa framgår av kartan ”övriga natur- och 

kulturvärden att beakta vid exploatering” nedan. Dessa kan sägas vara av regionalt eller 

lokalt intresse men ska beaktas.  

 

6.2 Kulturmiljövård 

Kulturmiljön är en viktig del i samhällsplaneringen och skall beaktas vid all planering och 

exploatering. Områden av riksintresse för kulturmiljövård är precis som motsvarande för 

naturvård unika i sitt slag. Miljöns historiska dimension går tydligt att utläsa och uppleva 

och om miljöns värden påtagligt skadas kan de inte återställas. I Lessebo kommun finns 

två områden utpekade som riksintresse för kulturmiljövård. 

 

Riksintresse Kulturmiljöområden 

Lessebo bruksmiljö Bergdala, Hästebäck – by- och industrimiljö 

 Kosta bruksmiljö Fagerhult – bylandskap 

 Hovmantorp – herrgårdslandskap 

 Muggehult – bylandskap 

 Tjugosjö – bylandskap och järnvägssamhälle 

 Transjö – by- och bruksmiljö 

 Ugnanäs – bylandskap 

 Vida, Ljuder – bylandskap och sockencentrum 
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6.2.1 Lessebo bruksmiljö 

Lessebo bruksmiljö omfattar fyra delar av Lessebo tätort: 

1. Själva bruksområdet med tillhörande anläggningar samt direktörsbostäderna, 

Smedraden och Intaget samt Hembygdsparken, 

2. Den äldre egnahemsbebyggelsen i Djurhult 

3. 1900-talsbebygglsen i området avgränsat av Kronobergsgatan, Stationsgatan, 

Storgatan och Smålandsgtan, Hästhagen. 

4. Läseboda by, Ekebacken, med lämningar av Läseboda by. 

 

 Länsstyrelsen har tagit fram kunskapsunderlag ”Lessebo – Fördjupad analys av ett 

riksintresse” (Meddelande 2011:09). I denna skrift har utförligt beskrivits brukets historia 

och framväxten av samhället med olika årsringar. Rapporten är rikt illustrerad med foton 

och kartor, exempelvis över den äldre bebyggelsen från olika årtionden som fortfarande 

finns kvar. 

 Riksintresset för kulturmiljö i Lessebo är en i stora delar bevarad bruksmiljö med 

industri- och bostadsområden. De ur en byggnadshistorisk synvinkel mest intressanta 

områdena är karaktärsobjekten Smedraden, disponentvillan samt herrgårdsbyggnaden 

centralt i samhället. 

 I Djurhult är det framför allt husens och gatornas karaktär med stora tomter, 

representativa för det tidiga 1900-talets nytänkande vad gäller arbetarnas bostäder som 

skulle ge plats för trädgårdar med egen odling. Djurhult är unikt i det fallet att det är ett 

av de få oförändrade egnahemsområdena från 1900-talets början.  

 Hästhagen uppfördes omkring 1910 och var ursprungligen avsett för sågens 

anställda. Planlösningen är stora tomter med ett förhållandevis stort boningshus mitt på 

tomten. De karaktäristiska trekantiga parkområdena är bevarade. 

 Läsebodas gamla bytomt, ofta benämnt Ekebacken, bestod ursprungligen av två 

skattehemman från mitten av 1500-talet. Det finns idag flera lämningar exempelvis 

husgrunder, källargrunder, terrassodlingar och järnframställningsplatser. Idag är det 

endast en av de äldre ekonomibyggnaderna som finns kvar. Området har på senare år 

utgjort betesmark och är idag ett friluftsområde med strövstigar, exempelvis Kulturstigen. 

 

Riktlinjer 

Rekommendationer för förtätning inom de båda egnahemsområdena Hästhagen och 

Djurhult. 

 Ny bebyggelse ska anpassas och underordnas till omgivningens egenart och karaktär, 

vad gäller placering, storlek, form, material och färg. Nya detaljplaner bör tas fram som 

ger områdena ett skydd mot förvanskningar, exempelvis q-märkning. 

 Ny bebyggelse, enligt översiktsplanens förslag, ska anpassas till den äldre 

bebyggelsens karaktär och struktur, till exempel gatunät, tomtstorlek och materialval. 
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6.2.2 Kosta bruksmiljö 

Kosta bruksmiljö är avgränsat så att i princip hela norra halvan, norr om idrottsplatsen, 

omfattas och med gräns mot väg 28 i väster och bebyggelsen slut i öster. Kosta är vår 

äldsta sammanhållna bruksmiljö med bevarade byggnader och företeelser från tre 

århundraden. Det är en särpräglad glasbruksmiljö med flera bevarade äldre byggnader 

som Stenstugan, bruksherrgården, äldre arbetarbostäder, både friliggande och i form av 

kasernliknande byggnader, Glasblåsarebyggnaderna. Även nyare bebyggelse, som Bruno 

Mattssons glashus från 1960-talet, ingår i riksintressets värden. 

 Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsunderlag ”Kosta – Fördjupad beskrivning av 

ett riksintresse för kulturmiljövården” Meddelande nr 2009:07. I denna skrift beskrivs 

utförligt brukets tillkomst och historia, rikt illustrerad med kartor och foton. 

 

Riktlinjer 

Riksintresset i Kosta omfattar en del av samhället som är levande och stadd i ständig 

utveckling, det förändras och utvecklas för att tillgodose nya ändamål, såsom 

handelsplats Kosta samt hotell och glasbruk. Hela samhället är därför oerhört 

betydelsefullt för besöksnäringen. Det är därför viktigt att riksintresset inte hindrar den 

behövliga samhällsutvecklingen. Samtidigt kommer värdena att beaktas i varje särskilt fall 

vid detaljplanering och bygglovsgivning. 

 Ny bebyggelse bör undvikas intill den äldre bebyggelsen som är karaktäristisk för att 

bevara områdets särart. En bevarandeplan bör utarbetas för att utröna var lämpligt 

utformad kompletterande bebyggelse kan medges. 

 

6.3 Kulturmiljövård – övriga områden 

Förutom de två riksintresseområdena finns det ytterligare åtta områden av läns- eller 

regionalt intresse som är uppmärksammade i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram, men är 

alltså inte av riksintresse. 

 

Dessa är: 

Bergdala, Hästebäck – by- och industrimiljö 

Fagerhult – bylandskap 

Hovmantorp – herrgårdslandskap 

Muggehult – bylandskap 

Tjugosjö – bylandskap och järnvägssamhälle 

Transjö – by- och bruksmiljö 

Ugnanäs – bylandskap 

Vida, Ljuder – bylandskap och sockencentrum 

 



 

112 

Mer information om varje särskilt objekt finns att läsa i Regionalt kulturmiljöprogram. Att 

ett område finns i det regionala kulturmiljöprogrammet innebär inte att det finns något 

juridiskt bindande skydd utan programmet är att se som ett kunskapsunderlag. 

 

Riktlinjer 

Vid exploateringar och nybyggnation inom eller i närheten av dessa områden ska 

kulturmiljövärdena beaktas. Detta gäller särskilt när ny bebyggelse ska uppföras inom de 

utpekade bymiljöerna. Hänsyn till lokal byggnadstradition ska tas, vilket i vissa fall kan 

innebära begränsningar vid placering, färg och materialval. 

 Kommunen har upprättat följande riktlinjer för byggnation inom områden utpekade 

för kulturmiljövård. 

 

Inom område för all form av kulturmiljövård 

• är det inte tillåtet att förändra områdets eller det enskilda husets karaktär, 

• måste all nybyggnation och exploatering ske på ett sätt som passar in med 

omgivningen och den historiska bebyggelsen, 

• får mindre fasadändringar ske om de inte påverkar områdets karaktär eller 

utseendet negativt, 

• Vid planläggning måste hänsyn tas till det befintliga områdets karaktär. Den nya 

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

gäller höjd eller utseende. 

• Vid samtliga lovprövningar ska jämförelse ske med den ursprungliga 

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

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

riksintresse och för de som inte är det. 

 

6.4 Kommunikationer 

I kommunen finns tre leder som är klassade av riksintresse ur ett 

kommunikationsperspektiv. Dessa är 

• Riksväg 25 

• Riksväg 28 

• Kust till kustbanan 

• Dessutom är järnvägsstationerna i Lessebo respektive Hovmantorp klassade som 

riksintresse.  

 

Riksväg 25, riksväg 28 och järnvägen har alla tre ett bebyggelsefritt avstånd av 30 meter 

från respektive led, vilket gäller vid nybyggnation. 

 Genom framför allt riksväg 25 (Kalmar – Växjö – Halmstad) och järnvägen Kust till 

kustbanan (Kalmar – Göteborg) kopplas Lessebo samman med andra delar av 

Sydostregionen och Södra Sverige. Dessa leder utgör också de viktigaste 
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förutsättningarna för att kunna utveckla en stark pendlingsregion, då de antingen går 

igenom eller strax intill tre av kommunens större orter. Lessebo, Hovmantorp och Skruv.  

 Kosta har direkt koppling till riksväg 28 och därmed vidare mot Emmaboda och 

Karlskrona samt i norr mor riksväg 31 till Vetlanda och norröver. 

 För att riksväg 25 ska uppfylla kravet som riksväg är det synnerligen viktigt att 

resterande del av vägen mellan Hovmantorp och Eriksmåla byggs ut till mötesfri väg. 

Dessutom ska minst en säker planskild korsning för gång- och cykeltrafiken med 

riksvägen ordnas i Lessebo samhälle.  

 Eftersom riksväg 25 går genom tätorten Lessebo visar översiktsplanen på ett förslag 

att anlägga en fjärrtrafikled väster om samhället mellan järnvägen och industriområdet 

vid Öjen. Någon närmare detaljutredning för vägens sträckning har inte gjorts och 

förslaget får närmast ses som ett idéutkast. 

 Några konkurrerande riksintressen i samhället berörs inte av förslaget. 

 

Civil flygfart 

Kommunen berörs också av riksintresse för civil luftfart, vilket innebär att vissa flygplatser 

är av riksintresse och till dessa hör s.k. MSA-ytor. När dessa berörs av tillståndsärenden 

för höga byggnader, master m.m. skall remiss alltid ställas till de berörda flygplatserna. 

Hela Lessebo kommun berörs av MSA-ytan för Växjö flygplats. MSA-ytan för Kalmar 

flygplats berör östra kommundelen och större delen av kommunen berörs av MSA-ytan 

för Ronneby flygplats. Karta som visar berörda områden inom kommunen finns på 

trafikverkets hemsida. 

 

Riktlinjer 

Ny bebyggelse i anslutning till väg och järnväg av riksintresse får inte placeras så att den 

medför påtaglig skada på riksintressena. Bebyggelsefria avstånd om 30 meter utmed rv 

25 och rv 28 respektive 12 meter längs med resterande allmänna vägar måste beaktas. 

 Vid någon form av åtgärd vid dessa områden ska Trafikverket vara samrådspart. (Se 

vidare under kapitel 3.4 Infrastruktur.) 

 

6.5 Försvaret 

Öster om Kosta finns Kosta övningsområde och skjutfält som även inkluderar en flygplats 

för militärt bruk. Vid planering är det viktigt att ta hänsyn till var detta område finns och 

hur det påverkar människor i sitt närområde. För samtliga åtgärder som är lokaliserade 

inom försvarsmaktens intresseområden ska de vara samrådspart. 

 Riksintresset omfattar i huvudsak själva övningsfältet med skjutplatser, se karta över 

riksintresse.  

 Omgivningspåverkan är utöver buller även behovet av hinderfrihet för höga 

byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Därför skall Försvarsmakten kontaktas i 

tidigt skede i sådana plan- och bygglovsärenden. 
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 Vid en eventuellt förändrad flygverksamhet berörs i första hand Kosta tätort av 

bullermattan. Om verksamheten skulle förändras så att flygverksamhet åter kan bli 

aktuellt, förutsätter detta en nära samverkan med Lessebo kommun. 

 Riksintresset för totalförsvarets militära del, 3 kap. 9§ andra stycket miljöbalken, kan 

i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form 

av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av 

sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, 

kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika 

omfattning berörda av riksintressena. 

 I Lessebo kommun finns Kosta skjutfält som riksintresse för totalförsvarets militära 

del. Riksintresset har en omgivningspåverkan dels i form av buller, dels i form av 

hinderfrihet. Inom riksintressets influensområde kan det till exempel vara olämpligt att 

uppföra störningskänslig bebyggelse. Inom influensområdet ska plan-och loväreden 

remitteras till Försvarsmakten 

 Sydost om Lessebo tätort finns ett så kallat Ö-område. Inom detta ska alla plan- och 

lovärenden remitteras till Försvarsmakten. 

 För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av sekretess 

och inte alls kan redovisas öppet på karta, är hela landets yta samrådsområde för objekt 

högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom tätort. Det innebär att alla ärenden 

avseende höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten. 

 

6.6 Vindkraft 

I Lessebo kommun finns det tre områden utpekade som riksintresse för vindkraft. 

Samtliga av dessa är placerade inom militärens riksintresse och pekas därför inte ut i 

kartan nedan. Skulle militärens område minska och vindkraftsområdena inte längre 

påverkas kommer dessa undersökas för lämplighet att utvecklas. Vindkraft prövas i första 

hand mot miljöbalken vid byggnation samt transportstyrelsens riktlinjer kring avstånd och 

försiktighetsmått. 

 

6.7 Karta över riksintresse 

Nedan följer dels en karta per samhälle över de riksintressen som finns för respektive ort, 

endast de aspekter som påverkar samhället har tagits med i kartan. Dessutom inkluderas 

en karta som visar utbredning för de olika riksintressena som finns i kommunen som 

helhet. Kartan syftar till att skapa en uppfattning om placeringen av olika områden i 

kommunen. Kartorna är framtagna ur Länsstyrelsen webbgis och för mer detaljerad 

information: 

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/  

 

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/
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7. Konsekvenser och miljöbedömning 

Här behandlas tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen tänkbara konsekvenser 

av översiktsplanens förslag. Översiktsplanen ska vara informativ och konsekvenser ska 

kunna utläsas. Syftet är att intressekonflikter ska kunna uppmärksammas i tidiga 

skeden. Översiktsplanen är dock ett strategiskt instrument med ett längre 

tidsperspektiv, allting går inte att påverka lokalt och översiktsplanen har därför en rad 

osäkerhetsmoment. Följden blir att konsekvenserna inte kan bedömas på ett 

heltäckande sätt utan måste vara översiktliga. 

 Konsekvenserna ska avse ekonomiska, sociala och ekologiska (miljömässiga) 

aspekter. För miljökonsekvenserna finns särskilda regler i 6 kapitlet miljöbalken och 

nedan presenteras den icke-tekniska sammanfattningen från 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

7.1 Ekonomiska konsekvenser 

Konsekvenser av Lessebos förslag till översiktsplan i ett regionalt och lokalt perspektiv är 

att planen påverkas av samhällsekonomin, vilken är en förutsättning för hållbar 

utveckling. Här finns aspekter som ökad och hög sysselsättning, regional balans och 

ekonomisk tillväxt. Konjunktursvängningar kan påverka och förändringar i demografin, 

vilket också påverkar skatteunderlaget. God samhällsservice borgar för ett gott klimat 

för näringsliv och boende i kommunen. För att nya företag fortsatt ska öka visar 

översiktsplanen på möjligheter för utveckling av nya verksamhetsområden, såväl i 

Hovmantorp och Lessebo som Kosta och Skruv. 

 I Hovmantorp ges möjligheter för attraktiva industrilägen utmed riksväg 25. 

Förbättrande kommunikationer med mötesfri väg mellan Hovmantorp och Lessebo och 

vidare till Eriksmåla, tågstopp i Skruv samt förbättrande bussförbindelser tillsammans 

med befintliga tågstopp i Lessebo och Hovmantorp bidrar till förbättrande 

pendlingsmöjligheter till arbetsplatser inom och utanför kommunen. Lessebo är en 

kommun ”där det är lätt att komma hem”. 

 Detta kan i sin tur innebära att fler av pendlarna upptäcker fördelarna med ett 

attraktivt boende i kommunen, ett boende som även privatekonomiskt kan vara 

fördelaktigt. På så sätt kan befolkningen öka, fler boende och företag innebär fler 

skattekronor till den kommunala ekonomin och fortsatt hög samhällsservice kan 

bibehållas och utvecklas. 

 Genom att huvudsakligen planera för bostadsutbyggnad i de fyra tätorterna och då i 

sammanhållna former som förtätningar och utvidgning av befintliga områden kan de 

kommunalekonomiska kostnaderna för gator, VA och energi begränsas jämfört med en 

ostrukturerad och spridd bebyggelse. Detta hindrar dock inte att attraktivt, gärna 

sjönära boende på landsbygden ska vara möjligt, inte minst för en levande landsbygd. 
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Fullständig fiberutbyggnad även på landsbygden lockar till både nyföretagande och 

boende. 

 När översiktsplanen skapar förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet 

och boendet i kommunen skapas också ett ökat underlag för handel och annan service. 

Antalet förskolebarn och skolbarn kan också öka, vilket redan skett, främst genom det 

stora flyktingmottagandet under 2015. Med hänsyn till detta pågår därmed utbyggnad 

av förskolor och skolor. 

 Besöksnäringen är i huvudsak bilberoende och kommunens största och mesta 

besöksplats är handelsområdet i Kosta och Kosta Boda Art Hotell. Översiktsplanen 

möjliggör för expansion av verksamheterna och handeln. Besöksnäring som grundar sig 

på natur-och kulturturism i form av exempelvis Utvandrarbygden, fiske- och jaktturism 

på landsbygden utgör komplement till den mera anläggningsbundna turismen. 

Översiktsplanen pekar inte ut några särskilda områden för detta eftersom dessa oftast 

grundar sig på privata initiativ. De utpekade LIS-områdena kan dock vara ett underlag i 

denna riktning. En ökning av såväl dagturismen som flernätters boende med olika 

aktiviteter i kommunen kan få stora positiva ekonomiska konsekvenser för hela 

kommunen. 

 

7.2 Sociala konsekvenser 

Befolkningsutvecklingen i kommunen har under 2000-talet varit både positiv och 

negativ. Mellan åren 2012 – 2017 har det varit en ökning och denna trend håller i sig. För 

närvarande har kommunen ca 8 700 invånare varav flertalet bor i tätorterna och endast 

omkring 1 000 personer på landsbygden. Ett ökat invånarantal ställer krav på mer 

service och kvalitativ vård, omsorg och skola. 

 Kommunen är en pendlarkommun och har inte balans mellan dag- och 

nattbefolkning. Siffror på pendlingen i kommunen visade år 2014 att inpendlarna var 

767 och utpendlarna var 1 624. Cirka 50% av inpendlarna kom från Växjö medan  

Emmaboda, Tingsryd och Nybro står för 12-15 % vardera. Av utpendlarna från Lessebo 

reste det stora flertalet till Växjö, nästan 75%. Knappt 10% av dem åkte till Emmaboda. 

Detta kan tolkas så att det är fördelaktigt att bo i kommunen. 

 Kommunen har en utbildningsnivå som ligger under genomsnittet för länet och 

riket. Skillnaden i eftergymnasial utbildning är markant. Högre utbildning väljs på kort 

restidsavstånd till främst Växjö. Förbättrade kommunikationer, såväl fysiskt som 

telekommunikationsmässigt (fiberoptik) samt närhet till Linnéuniversiteten i Växjö 

respektive Kalmar förbättrar möjligheterna för både utbildning för unga som för 

kompetensförsörjning och vidareutbildning. Detta leder i sin tur till ökade möjligheter 

att utveckla det lokala näringslivet samt att rekrytera och behålla kompetens, inte minst 

inom skolan. 

 Förslag i en fysisk översiktsplan kan få både negativa och positiva sociala 

konsekvenser. Faktorer som trygghet, tillgänglighet och säkerhet i boendet berör alla: 
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barn, unga, kvinnor, män, äldre och funktionshindrade, men kan dock inte alltid lösas 

med åtgärder i en fysisk plan. Trafiksäkerhet, belysning i parker, grönområden och 

gångstråk samt tillgänglighet för alla i offentliga miljöer måste ständigt beaktas. 

Planskilda korsningar med riksväg 25 i Lessebo får positiva konsekvenser för alla 

trafikanter, inte minst för gående och cyklande. Konsekvenser av en åldrande befolkning 

med ökat behov av äldreomsorg och tillgänglighetsanspassning av miljöer är frågor som 

måste beaktas i skilda kommunala planer och dokument. 

 Fler arbetstillfällen och ökad sysselsättningsgrad kan få positiva sociala 

konsekvenser för invånarna, till exempel ökad trygghet och välstånd. Det finns också ett 

samband mellan god folkhälsa, och ett samhälle som präglas av ekonomisk och social 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, liksom delaktighet och inflytande i samhället. 

 Denna översiktsplan har varit föremål för medborgarsamtal och information för 

allmänheten samt varit tillgänglig på kommunens hemsida. Genom insyn i samhällets 

planering får människor möjlighet att påverka. 

 

7.3 Folkhälsomålen 

Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden som fokuserar på de 

faktorer som påverkar hälsan: livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Några av 

de elva målen är mer relevanta i detta sammanhang, då de går att påverka på fysisk 

översiktsplanenivå, exempelvis Mål 1: Delaktighet och inflytande i samhället samt Mål 2: 

Ekonomiska och sociala förutsättningar. Påverkan på dessa har beskrivits ovan.  

 Mål 3: Barns och ungas uppväxtvillkor kan påverkas och få konsekvenser t ex 

genom en bra skola och förutsättningar för olika slag av fritidsaktiviteter och kulturell 

ungdomsverksamhet. Mål 5: Miljöer och produkter samt Mål 9: Fysisk aktivitet.  

 Genom planens förslag om att knyta samman grönområden i tätorterna genom 

gång eller cykelstråk, att man ska ha högst 300 meter till något grönområde från 

bostaden, slå vakt om befintliga sport- och idrottsanläggningar kan påverkan på dessa 

mål få positiva konsekvenser.  

 Övriga folkhälsomål påverkas främst genom åtgärder på andra nivåer, till exempel i 

samband med stöd, rådgivning och informationsinsatser 

 

7.4 Miljökonsekvensbeskrivning 

Miljökonsekvensbeskrivningen i sin helhet går att läsa i ett separat dokument och här 

presenteras den icke-tekniska sammanfattningen. I miljökonsekvensbeskrivningen 

presenteras bland annat ett huvudalternativ och ett nollalternativ.  

 Huvudalternativet innebär en utveckling enligt översiktsplanens förslag medan 

nollalternativet påvisar en utveckling där allt rullar på som innan. Jämfört med 

nollalternativet innebär huvudalternativet en risk för fler negativa konsekvenser eftersom 

detta innebär ianspråktagande av mer mark och eventuell påverkan på vatten. 
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 Den generella miljöpåverkan bedöms dock kunna hållas på en låg nivå i de områden 

som är utpekade och som har analyserats för utbyggnad. Dessa områden ska prioriteras 

då miljöpåverkan bedöms vara minst där. Eftersom ny bebyggelse planeras med tydlig 

koppling till befintlig infrastruktur och samhällsservice bedöms detta få positiva 

konsekvenser för miljön genom att biltrafiken och utsläpp till mark och vatten inte ska 

öka. Härigenom kommer också rekreationsområden och grönområden att sparas och 

kunna utvecklas för allmänheten. Byggnation ska också ske på ett sätt som klassas som 

klimatsmart, med möjligheter för effektiv energihushållning, fler solceller och fler elbilar, 

vilket därmed främjar god miljö och social hållbarhet. 

 Nollalternativet kan betyda visst mått av stagnation och att allt ”rullar på som vanligt” 

utan någon kommunal styrning i form av denna översiktsplan. Det innebär inte heller 

någon vägledning för andra myndigheter och beslutsfattare. Troligen tas mindre 

markarealer i anspråk för bostäder och verksamheter, vilket i sig innebär mindre 

miljöpåverkan. Detta skulle medföra att kommunens roll i den regionala utvecklingen inte 

skulle förbättras utan förbli samma. 


