Sammanträdesprotokoll
2019-03-12

30(37)

Kommunstyrelsen
Ks § 57

KS 2018/0313

430

Ansökan om bidrag för förstudie för restaurering av
Näsasjön
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med upphandling av konsult och att
genomföra förstudien.
Sammanfattning av ärendet
Under 2018 startades en särskild våtmarkssatsning inom Naturvårdsverkets
LONA-stöd (Lokal Naturvårdssatsning). Satsningen innebär en möjlighet för
kommuner, föreningar och privatpersoner att få statligt bidrag på 90 procent, för
att genomföra våtmarksprojekt.
Ljungby kommun har lämnat in och beviljats ett stöd på 665 000 kronor för att
genomföra en förstudie för restaurering av Näsasjön (Nässjön).
Näsasjön sänktes i slutet på 1800-talet och har därefter ytterligare påverkats
genom en kanalrensning som genomfördes 1983 i Kåtån som rinner genom
området. Näsasjön var fram till 1980 talet en särskilt värdefull fågelsjö. Idén om
att återställa Näsasjön har funnits tidigare men det har inte bedömts vara möjligt
att arbeta vidare med om kommunen ensam ska stå för kostnaderna.
En restaurering av Näsasjön kan ge positiva effekter på flera områden såsom att
återskapa en attraktiv fågelsjö, skapa en biologiskt värdefull miljö som binder
näringsämnen, fungerar som hummusfälla och därmed minskar belastningen på
Kåtån och sjön Kösen, minska avgången av metangas från det utdikade området
samt tillgängliggöra området som ett attraktivt naturområde för friluftslivet.
För att kunna ta ställning till om det är möjligt och rimligt att restaurera
Näsasjön finns det flera frågeställningar som behöver utredas. Första steget är
därför att ta fram underlag för ett sådant beslut och belysa de geologiska,
biologiska, fastighetsrättsliga och ekonomiska förutsättningarna. Utifrån
förutsättningarna ska olika alternativ för hur restaurering och fortsatt förvaltning
kan genomföras presenteras.
Projektet innebär att en extern konsult anlitas för att samordna och utföra
förstudien. Från kommunen bildas en projektgrupp med representanter från
utvecklings- och exploateringsavdelningen, kultur och fritidsförvaltningen samt
miljö- och byggförvaltningen. Projektgruppen bidrar med arbetstid i projektet
motsvarande 10 % av projektkostnaden.
Att genomföra en förstudie är en förutsättning för att kunna ta ställning till
möjligheten att restaurera Näsasjön. Det beviljade LONA-stödet möjliggör nu
en sådan studie, som kommunen annars inte har utrymme att genomföra inom
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befintliga resurser. Idéen om att återställa sjön kan ge positiva effekter inom
flera områden och är i linje med kommunens fokusområde vatten.
Finansiering görs till 90% genom LONA-bidrag från Länsstyrelsen. Kommunen
bidrar med arbetstid motsvarande resterande 10 % av projektkostnaden.
Arbetstiden bedöms rymmas inom ordinarie verksamhetsbudget.
Information om projektet och beviljat LONA-bidrag presenterades på
presidiemöte den 11 februari 2018 och det beslutades att ärendet ska lyftas till
kommunstyrelsen för beslut om fortsatt arbete.
Kommunledningsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsen
beslutar att gå vidare med upphandling av konsult och att genomföra förstudien.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av miljöstrategen, 2019-02-12
Länsstyrelsens beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet:
Förstudie – Restaurering av våtmark och utveckling av friluftsområde Näsasjön
i Ljungby kommun, 2018-11-16
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Lars-Ove Johanssons (C) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutat i enlighet med Lars-Ove Johanssons (C) yrkande.
Skickas till
Utvecklingsavdelningen
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