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Justerandes sign 

Au§ 188 Dnr KS 0087 /2016 

Yttrande över medborgarförslag rörande kolonilotter, 
Thyra Lundell 

Ärendebeskrivning 
Thyra Lundell inkom med medborgarförslag daterat den 9 april 2016 rörande 
kolonilotter och planteringar i Kopparberg. 

I medborgarförslaget angavs bland annat att gräsmattan mellan "mitteninfarten" 
och husen på Kyrkvägen kunde vara ett lämpligt område för kolonilotter. Vidare 
föreslogs i medborgarförslaget att kommunen inköper äppelträd och/eller 
bärbuskar, med ätliga bär. Lämplig plantering av dess kunde vara den så kallade 
Trekanten i centrala Kopparberg. 

Kommunfullmäktige bes! utade vid sammanträde den 14 april 2016 § 34 hänskjuta 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Medborgarförslaget sändes till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 
upprättande av förslag till yttrande. 

Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade vid sammanträde 
den 20 oktober 2017 § 130 anta förslag till yttrande. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
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Förslag till yttrande, medborgarförs lag rörande kolonilotter och 
planteringar i Kopparberg 

Direktionens beslut 
Beslutar att anta förslag till yttrande gällande medborgarförslag rörande 
kolonilotter och planteringar i Kopparberg. 

Beskrivning av ärendet 
Thyra Lundell inkom med medborgarförslag rörande kolonilotter och 
planteringar i Kopparberg, 2016-04-09. 
f medborgarförslaget föreslås bland annat att uppta odlingar mellan 
Kyrkovägen och Bergmästaregatan, planteringar vid trekanten samt att 
plantera mera fruktträd och bärbuskar. 

Förslag till yttrande 
Ett liknande förslag behandlades 2011 enligt följande: 
Beträffande kolonimark finns en vid skala av olika drlftformer. T.ex.: 

• kommunal plantering av fruktträd och bärbuskar på kommunal mark 
• gemensam odling (t.ex. : matparken www.matparken.se, gemensam åker med 

insats av större maskiner), 
• odlingslott för livsmedelproduktion med ettåriga kulturer 
• koloniträdgårdar 
• koloniträdgårdsanläggningar (mer påkostad infrastruktur och gemensamhets

anläggningar och allmänna ytor) 
• permakultur (http://sv.wikipedia. orglwiki/Permakultur) 

Kommunen kan överlåta mark till en förening eller arrendera ut odlingslottar 
till enskilda. 
Det rekommenderas att vid intresse övertåta mark till en förening för att 
begränsa administrativt arbete. 
Beroende på driftform kan gemensamhetsanläggningar (väg, staket, vatten
ledningar, parkeringar, mm) byggas i kommunal regi och sedan överlåtas till 
en förening. Kommunen kan också enkelt gynna koloniträdgårdsföreningar 
med föreningsbidrag. 
Innan man kan fastställa en kostnad för kommunen måste behoven 
undersökas för att sedan väljer lämplig areal och driftform samt förvaltning. 
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I flera kommuner pågår ett s.k. omställningsarbete där medborgare engagera 
sig i lokal matproduktion (se http://transitionsweden.rung.com/}. 

Tänkbara lokaliseringar kan vara kommunal mark som aktivt hålls öppen eller 
som håller på att växa igen. Kartan nedan redovisar en enkel databassökning 
för öppna extensiva ytor. 
Kolonimark bör ligga nära bostaden, vara fri från belastningar, exponerad mot 
söder och förfoga över en bra jordmån. Vatten och eventuell el bör finnas. 
Ett tydligt reglemente för redskapsbodar, växthus, gemensamhetsanläggningar 
{tex. pump), stängsling, ogräsbekämpning (t.ex. herbicider) bör finnas (t.ex. I 
upplåtelseavtal med en koloniförening). 
Erfarenhet i KNÖL området: 

• Lindesberg LIBO ca 3400 m2 
• Nora kommun ca 3000 m2 
• Nora bostäder, Gyttorp ca 2000 m2 

Kartan redovisar öppna ytor på kommunal mark som sköts extensivt. 
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Gällande de konkreta förslagen om odlingar mellan Kyrkovägen och 
Bergmästaregatan så år ytan mindre lämpad eftersom merparten av ytan 
tillhör tomtmark och den övriga delen tillhör till stor del Trafikverkets 
väghållningsområde. TIiifarterna via kommunala vägar är undermåliga och 
tillgång till vatten och el är Inte lösta. 

lnfartssrtuationen utmed Bergmästaregatan motiverar höga krav på 
gestaltningen av området och det rekommenderas att återplantera en 
trädrad nu när VA-arbeten är slutförda. Eventuellt kan en trådrad med päron 
planteras. Päron är dock på sin utbredningsgräns i Kopparberg och det är inte 
säkert att en plantering lyckas. Generellt behöver vägas in att fruktträd intill 
vägar med högre hastighet kan leder till problem med vilt som söker sig till fall
frukten. 
Vid trekanten bör gestaltningen och sikten i korsningen vara vägledande för 
framtida planteringar. 
Lämpade ytor för fruktallmännlngar och odlingar finns vid Riggards och väster 
om Byggmästaregatan där det redan förekommer en del privata 
odlingar och norr om vårdcentralen. 
I Kopparberg är markförorenln~r på grund av gruvdriften vanliga. 
Eventuella markbelastningar behöver kollas upp av 
Samhällsbyggnadsförvaliningen. 

För ärendet aktuella handlingar 
Medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Direktionen föreslås besluta att anta förslag till yttrande gällande 
medborgarförslag rörande kolonilotter och planteringar i Kopparberg. 

Meddelas rör åtgärd: 
Ljusnarsbergs kommun 
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