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Datum 
2015-03-17 

Ärendenummer 

436-3062-14 

 Enligt sändlista 

 

  
 

 

 

Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post Webbplats 

351 86  VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 

Kontakt i detta ärende    

Heidi Vassi     
 

DIALOG OCH PRESENTATION AV FÖRDJUPAD 

BESKRIVNING AV KORRÖ – KULTURMILJÖ AV 

RIKSINTRESSE 

SYFTE 
Länsstyrelsen presenterar och för dialog med kommunen om den framtagna 
fördjupade beskrivningen av Korrö – Kulturmiljö av riksintresse.  

Efter dialogen erhåller respektive kommun en remiss för att inhämta kommunens 
synpunkter på den fördjupade beskrivningen och eventuella förslag till ändringar 
av värdetexter eller avgränsningen av riksintresset. Till remissen biläggs även den 
skriftliga rapporten och en affisch. Affischen syftar till att ge en schematisk bild 
av riksintresset samt att sammanfatta värdetext och riktlinjer för hanteringen av 
området. 

DATUM 
Datum: 23 mars 2015, på Tingsryds kommun 

Tid:  Kl 08.30- 09.00 KSAU 

        Kl 09.15-10.30 Tjänstemännen på kommunen 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

 Bakgrund (Heidi Vassi, Länsstyrelsen) 

 Presentation av fördjupad beskrivning (Cecilia Lindqvist, WSP) 

 Diskussion och frågor 

BAKGRUND 
Länsstyrelsen har, sedan år 2008, arbetat med att fördjupa och förankra 
beskrivningarna av länets kulturmiljöer av riksintresse. De kortfattade 
värdebeskrivningar, som utformats av Riksantikvarieämbetet för samtliga 
riksintressen, har i många fall visat sig otillräckliga som kunskapsunderlag i 
kommunens fysiska planering. Länsstyrelsen har därav utarbetat en dialogmodell. 
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MEDDELANDE 

 

  

Datum 

2015-03-17 
Ärendenummer 

436-3062-14 

 
Varje fördjupning presenteras muntligen både internt på Länsstyrelsen och vid 
kommunbesök, där både kommunens förvaltning och politiska del medverkar.  

Under 2014 erhöll KMV-forum i samarbete med WSP, Stockholm, uppdraget att 
ta fram fördjupade beskrivningar för ett urval av länets riksintressen:  

 Alvesta kommun – Härlöv (G20) (Härlövs socken)  

 Ljungby kommun – Trotteslöv-Össlöv-Fallnaveka (G8) (Berga socken)  

 Ljungby kommun - Hallsjö (G12) (Dörarps socken)  

 Tingsryds kommun – Korrö (G2) (Linneryds socken)  

 Uppvidinge kommun – Sävsjö (G33) (Lenhovda socken)  

 Växjö kommun – Jät (G23) (Jäts socken)  

 Älmhults kommun – Höö (G6) (Stenbrohults socken) 

 

 

 

Heidi Vassi 

Länsantikvarie  

 

 

Medverkande från Länsstyrelsen: 

Heidi Vassi, länsantikvarie 

Annika Bladh, funktionsledare natur skötsel 

Cecilia Lindqvist, WSPgroup 

 

Bilaga: 

Rapport, fördjupad beskrivning över Korrö-kulturmiljö av riksintresse 

 

Sändlista: 

jorgen.wijk@tinsgryd.se 

annette.andersson@tingsryd.se 

cecilial.lindqvist@wspgroup.se 

annika.bladh@lansstyrelsen.se 

mailto:jorgen.wijk@tinsgryd.se
mailto:annette.andersson@tingsryd.se
mailto:cecilial.lindqvist@wspgroup.se
mailto:annika.bladh@lansstyrelsen.se


Hej,  

Vi arbetar som underkonsulter för Länsstyrelsen i Kronobergs län med att ta fram fördjupade 
underlag för ett antal riksintressen för kulturmiljövård i länet. Ett av dessa riksintressen är Korrö i 
Tingsryds kommun. Vi kommer under hösten att ta fram ett skriftligt kunskapsunderlag och skulle, 
enligt Länsstyrelsens arbetsmodell, vilja presentera detta på Kommunstyrelsens arbetsutskott under 
januari –mars 2015.  

Vid mötestillfället kommer jag, ansvarig konsult, samt representanter för Länsstyrelsens ledning, 
kulturmiljö – och planenhet att närvara. Vi blir ca 4 personer. För presentation samt efterföljande 
diskussion behövs ca en timme. 

  

BAKGRUND 

Länsstyrelsen har, sedan år 2010, arbetat med att fördjupa och förankra beskrivningarna av länets 
riksintressen för kulturmiljövård. De kortfattade värdebeskrivningar som initialt utformades för 
samtliga riksintressen har i många fall visat sig otillräckliga som kunskapsunderlag för kommunens 
fysiska planering. Länsstyrelsen i Kronobergs län har därför upplevt det därför som nödvändigt att, i 
dialog med länets kommuner, utforma tydliga och funktionella planeringsunderlag. Fördjupade 
riksintressebeskrivningar har hittills utförts för 13 områden. Under hösten 2014 genomför 
konsultföretagen KMV forum och WSP Group fördjupningar för sju riksintressen på uppdrag av 
Länsstyrelsen. Ett av dessa är riksintresset Korrö.  

  

Vid mötestillfället deltar den ansvarige konsulten samt representanter för Länsstyrelsen. I 
Länsstyrelsens arbetssätt är det centralt att föra en dialog med såväl kommunala politiker som 
tjänstemän, och vi ser därför gärna att inbjudan även vidarebefordras till berörda handläggare.  

Den skriftliga rapporten för området kommer att skickas ut i god tid innan träffen.  

  

Vi ser fram emot att ni återkommer med det datum som passar er bäst.  

  

Vänliga hälsningar 

  

Cecilia Lindqvist 

Kulturmiljöutredare 

WSP 
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Korrö G2– Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse 

 

  
Framställt av: KMV forum AB och WSP group 

www.kmvforum.se; http://www.wspgroup.com/sv/WSP-Sverige/ 

Uppdragsansvarig: Mia Björckebaum, KMV forum 

Medverkande: Emy Lanemo från KMV forum 

Cecilia Lindqvist och Ezequiel Pinto-Guillaume från WSP group 

 

Beställning: Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

351 86 VÄXJÖ 

Telefon 010 223 70 00 

 

November 2014 

Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsens webbplats  

www.lansstyrelsen.se/kronoberg under Publikationer/Kulturmiljö 
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 KORTFATTAD ÖVERBLICK 
 

 

 

 

Korrö [G 2] (Linneryds sn) 

Motivering: Småskalig tidigindustriell miljö från 1800-talet med anor från 1500-

talet, med omgivande odlingslandskap som ger en uppfattning om det historiska 

sambandet mellan de agrara och de industriella näringarna. 

 

Uttryck för riksintresset: Hantverksby vid Ronnebyån med Korrö gård från 

1700- och 1800-talet och kvarn, garveri, färgeri, såg och skomakeri. Ängs- och 

hagmark utmed ån präglad av bete och slåtter. 
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SAMMANFATTNING 

 

Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar, sedan 2008, med att förbättra 

informationen kring länets kulturmiljöer av riksintresse. Korrö är 

beläget i södra Kronoberg och utgör ett av Tingsryd kommuns tre 

riksintressen för kulturmiljövård. Miljön utgör även naturreservat.  

Riksintresset Korrö består av en småskalig tidigindustriell miljö med 

anor från medeltiden. Miljön innehåller ovanligt många och 

välbevarade byggnader från 17/18/1900-talen intill kraftkällan 

Ronnebyån, samt i kommunikationsmässigt strategiskt läge invid den 

gamla landsvägen. Sammantaget ger miljön en god uppfattning om 

hur en tidigindustriell verksamhet har anpassats och utvecklats i 

förhållande till de lokala förutsättningarna. Jordbruket har utgjort ett 

komplement till den industriella verksamheten, vilket illustreras 

genom ett småskaligt odlingslandskap som idag innefattas i 

naturreservatet. Korrö belyser, ur ett nationellt perspektiv, en allmän 

industrialiseringsprocess under slutet av 1800-talet och början av 

1900-talet där små lokala industrimiljöer, utkonkurrerades av färre 

men större industrienheter. 

Korrö hantverksby är ett populärt besöksmål som idag förvaltas av en 

stiftelse som drivs av Tingsryds kommun, Smålands museum och 

Tingsryds hembygdsförning. Vid Korrö bedrivs bland annat 

restaurang och vandrarhem. Området omfattas av en 

områdesbestämmelse som antogs år 1992. Här anges utökad 

bygglovplikt för bl.a. underhållsåtgärder för befintlig bebyggelse. 

Den befintliga riksintressebeskrivningen beskriver väl de värden som 

bedöms ingå i riksintresset. Korrös strategiska läge invid Ronnebyån, 

vilken utgjort förutsättningen för den industriella verksamheten lyfts 

dock inte. En mindre revidering av riksintressebeskrivningen och en 

gränsändring som syftar till att innefatta Ronnebyåns inlopp från sjön 

Viren i riksintresset föreslås.  
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RIKTLINJER 

Att ta tillvara ett riksintresse i planering eller projektering handlar dels 
om att utnyttja värdenas potential för en hållbar utveckling, dels om 
att förhindra påtaglig skada. En åtgärd får, enligt miljöbalken 3 kap 6 
§, inte leda till att riksintresset påtagligt skadas. Samtidigt bär ett 
riksintresse på resurser och möjligheter som ska tas tillvara i 
samhällsplaneringen. Följande riktlinjer ger ett antal exempel på hur  
skada kan undvikas, och miljön vårdas, stärkas och utvecklas: 
 

 Bevara och vårda riksintressets uttryck i form av bebyggelse, 

fornlämningar och landskapselement. 

 Nu gällande områdesbestämmelsen från 1992 bör ses över i 

syfte att säkerställa områdets kulturhistoriska värden. 

 Fortsatt hävd av odlingslandskapets öppna arealer. 

 Fysiska spår kopplade till den f.d. häradsvägen bör bevaras 

och stärkas. 

 Naturreservatets bestämmelser bör ses över för att bättre 

stämma överens med den historiska markanvändningen på 

Korrö.  

 Det är viktigt att Korrö gård framträder tydligt i landskapet 

och att den inte ”byggs in” av nyetableringar. 

 Vid eventuell nybyggnation ska funktionella samband mellan 

bebyggelsemiljöer, vatten och odlingslandskap upprätthållas 

eller stärkas. 

 Vid ny bebyggelsetablering bör hänsyn tas till Korrös 

bebyggelsestruktur och byggnadsskala. 
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AFFISCH 
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BAKGRUND 

RIKSINTRESSEPROJEKTET 

Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar, sedan 2008, med att förbättra 

informationen kring länets kulturmiljöer av riksintresse.  Tretton 

riksintressen har hittills fördjupats, och två utredningsområden – 

Hohult i Uppvidinge kommun och Ängsfruktodlingarna i Tingsryd 

kommun har utretts och föreslagits som riksintressen. Parallellt med 

framtagandet av kunskapsunderlag har även tre intervju-

undersökningar genomförts med länets kommuner angående 

hanteringen av dessa områden. Undersökningarna har visat att 

kommunerna generellt upplever eller har upplevt svårigheter i 

samband med planering inom riksintressanta kulturmiljöer. Man har 

därför efterfrågat förtydligande av riksintressenas motivering, 

värdekärnor och avgränsning.  Genom intervjuundersökningarna 

upprättades även en prioriteringslista över länets mest utsatta 

riksintressen.   

Under hösten 2014 genomför konsultföretagen KMV forum och 

WSP group fördjupningar för sju riksintressen på uppdrag av 

Länsstyrelsen. De sju områdena ligger i sex av länets kommuner och 

har valts ut av Länsstyrelsen, i flera fall efter kommunernas egna 

önskemål. Arbetet utförs efter den dialogmodell som har utarbetats 

och använts av Länsstyrelsen i de tidigare fördjupningsarbetena. 

Modellen lägger fokus på en dialog mellan stat och aktuella 

kommuner, och fördjupningen framställs muntligt för folkvalda och 

tjänstemän vid respektive kommun. Utöver den muntliga 

presentationen tas också en skriftlig rapport samt en affisch fram, där 

riksintressets värden på ett kondenserat sätt presenteras tillsammans 

med de riktlinjer som utredningen resulterat i.  

Fördjupningen utgår från Riksantikvarieämbetets motivtext och 

befintligt källmaterial. Användningen av bilder och kartmaterial är 

central i Länsstyrelsens presentationsmodell, och syftar till att 

förbättra dess pedagogiska kvalitet. Föreliggande rapport baseras på 

den muntliga presentationen, och utgör den skriftliga redovisningen 

av den fördjupade beskrivningen. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Korrö- Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse 

Sida 9 av 38 

 
 

VAD ÄR EN RIKSINTRESSANT KULTURMILJÖ?  

 

 

Kulturmiljövårdens totalt ca 1650 

riksintressen spänner över en långs tidsrymd, 

från forntida boplatsområden till 

efterkrigstidens förortsmiljöer och omfattar 

ett brett urval av miljöer som innefattar såväl 

landsbygd som stadslandskap.  

De riksintressanta kulturmiljöerna är miljöer 

där ett betydelsefullt historisk skeende eller 

företeelse särskilt väl går att utläsa eller 

uppleva i dagens landskap. Sammantaget ska 

de ge en bred, nyanserad och övergripande 

bild av samhällets historia och de ska belysa 

ett brett spektrum av tidsperioder, 

utvecklingsskeden och händelser som har 

varit av betydelse för samhällsutvecklingen.  

 

Det är sammansatta miljöer där landskapet, 

bebyggelse av olika slag, 

kommunikationsstrukturer eller andra fysiska 

uttryck tillsammans bildar en komplex 

helhetsmiljö.  

 

Riksintressen för kulturmiljövården är 

områden som förändras i takt med 

samhällsutvecklingen, men där de 

kulturhistoriska värdena ska utgöra en särskilt 

tungt vägande aspekt vid beslut om ändrad 

markanvändning. Dessa områden bär på 

resurser och möjligheter som inte bara ska 

skyddas från skada, men också tas tillvara 

som de resurser de är i samhällsutvecklingen. 

Hushållningsbestämmelserna utgår från att 

olika aktörer genom god planering och 

hänsyn så lång möjligt ska hushålla med 

mark- och vattenområden och den fysiska 

miljön i övrigt.   

Miljöbalkens 

hushållningsbestämmelser 

Hänsyn till kulturmiljöer av allmänt 

intresse och av riksintresse regleras i de 

s.k. hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 

kap. miljöbalken (1998:808). 

Bestämmelsernas syfte är att ge stöd i 

avgörandet av hur mark- och 

vattenområden ska användas, och 

reglerna ska tillämpas så att en god 

hushållning främjas. 

Bestämmelserna om 3 och 4 kap. 

miljöbalken aktiveras endast vid ändrad 

markanvändning, och kan därför inte 

användas för att upphäva en pågående 

verksamhet. De ska tas i beaktande vid 

vissa beslut eller tillståndsprövningar 

enligt bl.a. plan- och bygglagen och 

miljöbalken. 

Miljöbalkens 3 kapitel 6 § avser sådana 

kulturmiljöer som anses särskilt värdefulla 

från en nationell synpunkt och som därför 

ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 

kan påverka eller skada områdets 

karaktär. Uttrycket påtaglig skada avser 

sådana åtgärder som kan ha en bestående 

negativ inverkan eller tillfälligt ha en 

mycket stor negativ inverkan. 

6§ Mark- och vattenområden samt fysisk 

miljö i övrigt som har betydelse från 

allmän synpunkt på grund av deras 

naturvärden eller kulturvärden eller med 

hänsyn till friluftslivet skall så långt som 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. 

Behovet av grönområden i tätorter och i 

närheten av tätorter skall särskilt beaktas.  

Områden som är av riksintresse för 

naturvården, kulturmiljövården eller 

friluftslivet skall skyddas mot åtgärder 

som avses i första stycket. 

 

Förordning (1998:896) om hushållning med mark- 

och vattenområden reglerar ansvarsfördelningen 

gällande hanteringen av riksintressanta områden. 

Enligt förordningen är det den centrala 

myndigheten, i kulturmiljövårdens fall 

Riksantikvarieämbetet, som utser Riksintressen 
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UTGÅNGSPUNKTERNA I KORRÖ 

 

I Tingsryds kommun finns tre riksintressen för kulturmiljövården; 

Korrö, Blidingsholm samt ängsfruktodlingsområdet i Urshult. 

Riksintresset i Blidingsholm innehåller sammansatta värden där 

kommunikationsmiljön med ett antal kulturhistoriskt värdefulla broar 

framhålls som det centrala värdet. Här finns emellertid även fasta 

fiskeanläggningar, lämningar efter medeltida försvarsanläggningar 

samt tilläggsvärden i form av värdefulla bebyggelsemiljöer och en 

stenåldersboplats. Riksintresset ängsfruktodlingarna utgörs av ett 

sammanhållet ängsfruktsodlingsområde som visar på utvecklingen av 

en folklig fruktodlartradition – från småskalig binäring kombinerad 

med djur och foderproduktion under en lång kontinuitet till 

huvudnäring med förädling och försäljning på en nationell marknad 

under 1800-1900-talet.   

Länsstyrelsen har beställt en fördjupning av Korrö då man upplever 

ett behov av att förtydliga miljöns riksintressanta värden, dess tålighet 

och utvecklingspotential. Korrö hantverksby är ett populärt 

besöksmål som idag förvaltas av en stiftelse som drivs av Tingsryds 

kommun, Smålands museum och Tingsryds hembygdsförening. Vid 

Korrö bedrivs bland annat restaurang och vandrarhem. Miljöerna 

Olsborg, Garvargården och Karlsborg är privatägda. Tingsryds 

kommun har tidigare uppgett (Länsstyrelsens intervjuundersökning 

2013) att vissa krav på förändringar ställs i miljön för att den öppna 

verksamheten ska kunna utvecklas. Detta innebär att man inte vill 

lägga en ”död hand” på området. Att utvecklingen ska få fortsätta i 

dessa områden är viktigt, men samtidigt ska de nya tilläggen anpassas 

till den befintliga miljön. För att ta tillvara på kulturmiljövärdena i 

Korrö togs områdesbestämmelser fram år 1992. Trots detta upplever 

kommunen att det saknas tydlig linje för vad som får ske i området då 

områdesbestämmelserna inte alltid har efterföljts. 
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PLANLÄGE, PROGRAM OCH ÖVRIG LAGSTIFT-

NING 

Korrö omfattas av två riksintressen enligt 3 kap miljöbalken 

(kulturmiljövård och naturvård). Korrö utgör även naturreservat, Natura 

2000-område och ingår i det regionala naturvårdsprogrammet.  

Området omfattas av en områdesbestämmelse som antogs år 1992. Dessa 

följer i stort PBL:s allmänna varsamhetskrav, bl.a. att särskilt värdefull 

bebyggelse inte får förvanskas och att underhåll ska ske varsamt. 

Områdesbestämmelserna ställer krav på bygglov för bl.a. 

underhållsåtgärder för befintlig bebyggelse, och rivningslov krävs för 

samtliga byggnader inom området. Gällande placering av nya byggnader 

ges inga särskilda riktlinjer mer än att fasadmaterial ska vara av trä och att 

takmaterial ska vara av rött taktegel. 

Kommunens översiktsplan, antagen 2007, anger en allmän hållning till 

riksintresset och någon fördjupad tolkning har inte formulerats. 

Översiktsplanen framhåller generellt sett kommunens kulturmiljöer som 

en viktig resurs och ett antal områden med höga kulturmiljövärden har 

pekats ut i översiktsplanen.  Enligt översiktsplanen bör kommunens 

handläggning av ärenden i de utpekade kulturmiljöområdena ske så att den 

äldre bebyggelsen inte förvanskas och hänsyn tas till byggnadernas 

kulturhistoriska värden samt så att nybyggnation anpassas till lokal 

byggnadstradition och till det omgivande kulturlandskapet. Vidare anges 

att kulturlandskapet ska bevaras öppet och att ett aktivt jordbruk med rika 

inslag av betesdjur bör främjas. Vid bygglovshantering inom 

kulturmiljöområdena bör, enligt översiktsplanen, samråd ske med 

Smålands museum och med Länsstyrelsen i Kronobergs län.  

Inom riksintresset Korrö finns även ett antal vägmärken kopplade till den 

historiska häradsvägen, dessa skyddas som fornlämningar enligt 2 kap 

KML.  
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          KULTURHISTORISKT ANALYS 

DEN REGIONALA SKALAN 

Södra Kronoberg präglas av ett småskaligt och småkuperat 

landskap, rikt på sjöar och skogsområden. 

Odlingslandskapet framträder som mindre gläntor i 

skogarna. Dessa domineras av blandskogar, men med en 

relativt stor andel av lövträd. Området angränsar till de 

södra lövsskogsregionerna.  

Kring de större sjöarna och vattendragen dominerar 

löskogarnas lummighet. Korrö ligger i direkt anslutning till 

ett av dessa vattendrag, nämligen till Ronnebyån, en av 

landskapets största åar med ett avvattningsområde som i 

norr sträcker sig ända in Jönköpings län. Historiskt sett 

ligger Korrö i en randbygd där större delen av den fasta 

bebyggelsen etablerades under medeltid. Bosättningar har 

emellertid förekommit redan under stenåldern, särskilt 

knutna till sjöarnas och vattendragens resurser. Den agrara 

bebyggelsen domineras av ensamgårdar och mindre byar. 

Många av dessa lydde under medeltid och senare under 

adliga gods. Flera mindre herrgårdar etablerades också i 

området. 

Traditionellt sett har odlingslandskapet haft en 

boskapspräglad karaktär med betoning på fodermarkernas 

dominans över åkerarealerna. Utöver jordbruksnäringen 

präglades området också av skogsnäringar som produktion 

av tjära och pottaska. Kring Åsnen och i de större åarna 

var fisket betydelsefullt. För bosättningshistorien och för 

den industriella utvecklingen har Mörrumsåns och 

Ronnebyåns vattensystem varit avgörande.  

Under 1800-talet fanns ett stort antal kvarnar och sågar 

längsmed de rika åsystemen i Kronoberg. Vattenmiljöerna 

har bl.a. knutit till sig industriverksamheter såsom kraftverk 

och pappersbruk. Vattendragen har även varit en 

tilldragande faktor för lokalisering av glasbruk i östra 

Kronoberg. Vattenkraften har försett bruken med ström, 

såsom exempelvis i Lövås kvarn och Strömsbergshyttan.  

Enligt Kronobergs läns kvarn- och såginventering finns 11 

anläggningar registrerade längs Ronnebyåns vattensystem.  

Byarnas storlek och utbredning. 

Rekonstruerade utifrån 

fastighetsbeteckningen på ekonomiska 

kartan 1950. Källa: Stefan Höglin 

De förhistoriska gravarnas ålder och 

utbredning. Källa: Stefan Höglin 

Ängsmarkens andel av inägorna 1865. 

Källa: Stefan Höglin. 
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Karta som visar kvarnar och sågar i Kronobergs län. Källa: Kvarn- och 

såginventeringen, Länsstyrelsen i Kronobergs län  

 

 

 
Tidigindustriell verksamhet på landsbygden 

Från tidig medeltid fram till och med 1800-talets början var det inte 

tillåtet för yrkes- och affärsmän att etablera sig på landsbygden, varför 

allmogen tvingades bege sig till närmast belägna stad för att göra sina 

inköp. Under 1600- och 1700-talen framställde allmogen upprepade 

gånger krav på lättnader från denna regel till landets myndighet.  

Först under Gustav III:s regering erhöll allmogen rätt att hålla med 

skräddare, skomakare och smeder på landsbygden. Först 1846 

upphävdes skråväsendet, varvid hantverkarna erhöll full frihet att välja 

etableringsplats för sin verksamhet. Inom loppet av ett decennium kom 

hantverkare att sprida sig ut över landet med en etablering i praktiskt 

taget varje socken.  

Källa; Ryssby Garveri, Länsstyrelsen Kronoberg 
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DEN LOKALA SKALAN 

LANDSKAPET IDAG  

Byn Korrö är belägen söder om Linneryd på sjön Virens södra sida. 
Från sjön öppnar sig en dalgång i sydlig riktning i vilken Ronnebyån 
sträcker sig söderut. Korrö industrimiljö med ett tjugotal byggnader 
ligger centrerade vid en mindre ö kring vilken Ronnebyån delar sig i 
två grenar. I Ronnebyåns dalgång finns ett öppet odlingslandskap 
som avgränsas av skogområden i väster och öster. Landskapet runt 
om Ronnebyåns dalgång är generellt sett kuperat och isälvsavlagringar 
bildar oregelbundna terrängformer i både norr och söder.  

Genom landskapet sträcker sig väg 122 som kopplar samman Växjö 
med Karlskrona och Ronneby. Vägen passerar på Korrös västra sida 
för att i söder korsa ett öppet odlingslandskap. Vägen sträcker sig 
längs en ås, och ligger i ett upphöjt läge jämfört med bymiljön. Från 
väg 122 leder den gamla landsvägen ned mot Korrö och sträcker sig 
genom byn för att sedan fortsätta mot gården Stenvärmsholm i öst. 
Vägen är avstängd med en vägbom strax öster om byn, vilket gör att 
den inte används för biltrafik i någon större utsträckning. Strax väster 
om Korrö löper en väg som kopplar an mot de söder ut belägna 
byarna i socknen. Norr och söder om Korrö finns äldre agrar 
bebyggelse kopplad till omkringliggande byar. Öster om Korrö ligger 
Stenvärmsholm som idag utgörs av en äldre gårdsmiljö från tidigt 
1800-tal, ett modernt jordbruk med djuruppfödning samt en mindre 
bymiljö. 

Bebyggelsen i Korrö finns i första hand samlad kring den f.d. 
landsvägen samt kring de mindre anslutande byvägarna. I utmarkerna 
har viss fritidshusbebyggelse uppkommit under 1900-talets andra 
hälft. I de historiska utmarkerna väster om Korrö finns en torpmiljö 
från tidigt 1900-tal. 

Överblick över landskapet.             
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Kort historik 

Korrö småindustrisamhälle har successivt vuxit fram ur den forna 
skattejorden “Corra”. Korrö ingår i Linneryds socken och tillhörde 
Konga härad. Gården/byn har nära koppling till Ronnebyåns 
strömmande vatten. Redan på 1400-talet fanns en kvarnanläggning 
som ägdes av Växjö domkyrka på denna plats i Ronnebyån. Jämsides 
därmed förekom under 1600-talet sannolikt vapentillverkning med 
hjälp av en vattendriven hammarsmedja. Under 1740-talet 
sammanlades skattehemmanet med kvarnen genom köp. Detta 
medförde att verksamheten utökades till två kvarnar 1782.  

En annan viktig förutsättning är landsvägen mellan Växjö-Karlskrona 
som löpte genom byn. Under 17/1800-talet låg Korrö nära vägskälet 
mellan landsvägen (nuvarande 122) och en byväg som löpte längs 
med åssträckningen mot söder ut belägna byar.  

 

Korrö utmärkt på generalstabskartan från 1800-talets slut.  

1800-talet och framförallt seklets andra hälft kom att bli Korrös 
storhetstid. Omkring 1820 uppfördes huvudbyggnaden på ön i ån, 
och vid seklets mitt tillkom mangårdsbyggnaderna såväl öster som 
väster därom. De senare uppfördes som bostäder åt färgerifabrikören 
Widman och garverifaktorn Bredenberg vilka lokaliserade sina 
verksamheter till Korrö under 1840-talet. Vid samma tidpunkt 
uppfördes en såg som tillhandahöll sågade trävaror till ett stort 
omland. Förutom kvarn, såg, garveri och färgeri fanns i Korrö 
periodvis även skomakare, smed och gelbgjutare.  

Under 1830-talet anläggs en brunnsverksamhet på Korrös egendom, 
ca 1 km söder om Korrö gård, öster om landsvägen. Vid brunnen 
fanns bl.a. en huvudbyggnad, fyra badrum och en brunnshall, allt 
omgivet av en anlagd trädgård. Badgästerna inkvarterades ofta i 
flyglarna på Korrö gård. Husen revs år 1914.  

 

Medeltid  

 

16/1700-tal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800-talet – 

Korrös storhetstid 
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På 1860-talet omnämns att ”Korred” består av ¼ mantal innehållande 
en kvarn med tre stenar, ett grynverk, lädergarveri och ett färgeri.1 
Bland befolkningen fanns bland annat hushållerska, arbetare, piga, 
mjölnare.  

Under 1800-talets sista decennier sker en kraftig befolkningsökning 
och det bor ca 10 olika hushåll på Korrö. Under 1800-talets andra 
hälft tillkommer sannolikt torpen Dufvelund, Ribban, Olsborg, 
Carlsberg som omnämns i mantalslängderna kring år 1880 och 
framåt.  

Under 1900-talets första hälft byggs landsvägen mellan Växjö och 
Karlskrona om. Vägsträckningen som tidigare hade gått över ån och 
genom Korrös industrimiljö fick nu en kringfart väster om 
Ronnebyån, tvärs över Korrös odlingslandskap. Gården och 
industrimiljöns anknytning till den betydelsefulla 
kommunikationsstrukturen mellan Småland och Blekingekusten var 
därför försämrad.  

Under tidigt 1900-tal vet vi att Korrö ägdes av Konga AB, Djupafors 
fabriksaktiebolag samt Kockums järnverksaktiebolag. Bolagen ägde 
ett flertal industriella verksamheter längsmed Ronnebyån.2 

Under 1920-talet övergavs Korrö egendom och gården donerades till 
en stiftelse. Under 1940/50-talet startades ett vandrarhem i Korrös 
mangårdsbyggnad. Under denna tid gjordes ett flertal ändringar i 
miljön, turbinen och dammbyggnaden togs bort på 1940-talet. Dä 
läggs också sågverksamheten ner och fallet i ån stängs av med 
betongfundament. 

Vid mitten av 1900-talet styckas tomter av i Korrös odlingslandskap 
väster om Brovägen. Fastigheterna består av enklare fritidshus och är 
belägna på f.d. åkrar tillhörande Korrö. Under 1900-talet tillkommer 
även en bostadsbyggnad bakom herrgården som är kopplad till 
vandrarhemmets turismverksamhet. 

Under 1980/90-talet byggdes ett bostadshus öster om Korrö intill den 
f.d. landsvägen. Senare under 2000-talet byggdes den f.d. barkladan till 
med en restaurangdel som idag lockar lunch och konferensgäster till 
Korrö. 

 

 

                                                
1 http://runeberg.org/hgsl/4/0466.html 

2 07-LIN-288 Inställd åtgärd eller förrättning 1927 

 
 

 

 

 

 

 

1900-talet 

 

 

 

Korrö övergår till 

stiftelse 

 

 

Nybyggnationer 

 

 

http://runeberg.org/hgsl/4/0466.html
https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?archive=REG&showmap=true&searchType=v&nbOfImages=106&sd_base=lm07&sd_ktun=00026c0u&mdat=1311539912
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KARTMATRIS  

  

 

 

 

Karta 1600-tal 

 

 

 

 

Ekonomiska kartan 1950 

 

 

 

 

Karta 2013 
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Brandförsäkring år 1901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flygfoto 2013 
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BEDÖMNING 

MILJÖNS RIKSINTERSSANTA VÄRDE 

Riksintresset Korrö består av en småskalig tidigindustriell miljö med 

anor från medeltiden. Miljön innehåller ovanligt många och 

välbevarade byggnader från 17/18/1900-talen intill kraftkällan 

Ronnebyån, samt i kommunikationsmässigt strategiskt läge invid den 

gamla landsvägen. Sammantaget ger miljön en god uppfattning om 

hur en tidigindustriell verksamhet har anpassats och utvecklats i 

förhållande till de lokala förutsättningarna. Jordbruket har utgjort ett 

komplement till den industriella verksamheten, vilket illustreras 

genom ett småskaligt odlingslandskap som idag innefattas i 

naturreservatet.  

Korrö belyser, ur ett nationellt perspektiv, en allmän 

industrialiseringsprocess under slutet av 1800-talet och början av 

1900-talet där små lokala industrimiljöer, utkonkurrerades av färre 

men större industrienheter. Ur ett regionalt perspektiv saknas miljöer 

som kan uppvisa en lika sammansatt bild av en tidigindustriell 

verksamhet från 1700- 1900-tal.  
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FYSISKA UTTRYCK I LANDSKAPET  

Industrimiljö intill kommunikationsstråk och Ronnebyån 

 Den ålderdomliga landsvägssträckningen som åskådliggör 

Korrös strategiska placering intill viktiga 

landkommunikationsleder. Stenbro från 1910-talet som ersatte 

en tidigare välvd stenbro och milstenar. 

 Ronnebyåns strömmande vatten som delas i två armar runt 

Korrö holme. 

 Korrö gårdsmiljö som är monumentalt belägen på ö och som 

omgärdas av två grenar av åns strömmande vatten och som 

vänder sig mot den f.d. häradsvägen.  

 Mangårdsmiljön med huvudbyggnad i timmer med parställda 

flyglar belägen på en holme i ån med monumentalt placerad 

bebyggelse vänd mot vägen. Bakom bebyggelsen finns spår av 

f.d. parkmiljö. Den monumentalt belägna gårdsmiljö berättar 

om miljön starka anknytning till landsvägen och Ronnebyån.  

 Kvarnmiljö med kvarnbyggnad i timmer belägen intill 

Ronnebyåns forsande vatten. Kvarn som har haft funktionell 

kontinuitet sedan medeltiden. Kvarnmiljön berättar om en 

samhällsviktig samlingspunkt för bönderna i Korrös närmaste 

omland.  Bönderna stallade sina hästar i ladugården medan 

säden maldes i kvarnen. Kvarnen jämte sågen var den sista 

verksamhet som lades ner på Korrö. 

 Färgeriet med timmerbyggnader samt källare i sten intill 

Lillån. 

 Timmerbyggnaden ”Barkladan” som är belägen intill 

Ronnebyåns forsande vatten. Barkladan är idag hopbyggd 

med ny restaurangbyggnad. Miljön Visar på behovet av att 

lagra bark till bl.a. garveriverksamheten.  

 Mjölnarbostaden som är belägen i närheten av kvarnen. När 

byggnaden var nyuppförd på 1860-talet bodde smeden med 

familj här, under 1890-talet övergick den till att bli bostad åt 

mjölnare som skötte kvarnverksamheten och Korrös 

jordbruk. 

 Garvaregården med verkstad i närheten av Ronnebyån. 
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 Sågmiljön med timmerbyggnad på hög stenfot ställd intill 

Ronnebyåns forsande vatten som har kontinuitet sedan 1700-

talet. En del av timret flottades på Ronnebyån och togs in i 

Storåns breda ränna. 

 Olsborg med timmerbyggnad belägen väster om Korrö intill 

nuvarande E122. Miljön har växlat funktion under årens lopp, 

har bl.a. inhyst gelbjuteri och ångbageri. 

 Tre källarbyggnader intill landsvägen som har haft olika ägare 

och berättar om olika behov som uppstått, exempelvis att 

lagra mat, inrymma enklare servering av öl. 

 

 

  

 

 

 

 Kvarnbyggnaden intill den strömmande ån.              

Mjölnarbostaden, även bostad till 

arrendatorn till jordbruket på Korrö. 
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Ladugården från 1800-talet. 

Tre äldre källarbyggnader 

intill den f.d häradsvägen. 

Olsboorg, strax väster om 

Korrö. 
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Sågmiljön intill den strömmande ån.              

Korrö gårds huvudbyggnad. 

Barkladan med modern tillbyggnad. 
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Garverimiljön sedd från vägen. 

Färgeriet intill Ronnebyån. 

Nedan stenvalvsbroar från 1910-

talet. Milsten intill den f.d. 

landsvägen.  
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Småskaligt odlingslandskapet kopplat till Korrö gård  

 Landskap i norr och söder som visar på Korrös relativt 

småskaliga jordbruk.  

 Småskalig ängs- och hagmark längsmed ån som präglas av 

bete och slåtter. 

 Småflikiga åkrar belägna i ett relativt smalt stråk väster om 

Ronnebyån. F.d. åkrar med terrasseringar, odlingsrösen i f.d. 

impedimenten m.m. Det småskaliga jordbruket berättar att det 

hade relativt liten omfattning på Korrö. 

 Nyupptagna åkrar med omfattande stenmurssystem i sydost. 

Miljön berättar om att jordbruket utökades under 1800-talets 

andra hälft, att nya åkrar bröts upp vilket resulterade i bl.a. 

omfattande stenröjning. 

 Öppna småskaliga landskap med eller utan glest stående träd 

och buskar med rik flora och fauna. Ängarna finns ofta på 

Korrös sluttningar, i sänkor och på renar. Ängarna berättar 

om djurhållningen på Korrö. Här skördades bl.a. foder till 

djuren på Korrö gård.  

 Korrös fuktiga marker intill Ronnebyån har varit värdefulla 

som slåttermarker, vilket gynnat boskapsskötseln på gården 

under lång tid.  

 Skogsdominerande marker väster och söder om Korrö gård 

som berättar om skogen som viktig förutsättning för 

svedjebruk och skogsbete, ved och tillverkning av 

gärdesgårdar. Från träden hämtades bark som användes för 

garvning m.m. 

 Historiskt sett har utmarken bestått av glest 

lövskogsdominerade landskap. På utmarken betade djuren 

hela barmarksperioden tills de fick efterbeta ängens återväxt 

efter höskörden.  
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F.d åkrar intill Ronnebyån, strax 

söder om Korrö. 

 

F.d. åkermark strax söder om 

industrimiljön. 

 

F.d åkermark strax söder om 

hantverksbyn. Kraftiga stenmurar. 
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Åkerterass strax söder om 

hantverksbyn. 

 

F.d åkermark strax söder om 

hantverksbyn. Stenröjningsrösen. 

 

F.d åkermark strax söder om 

hantverksbyn. Mycket kraftig 

stenmur, ca 1,60 cm hög. 
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RIKTLINJER 

Att ta tillvara ett riksintresse i planering eller projektering handlar dels 
om att utnyttja värdenas potential för en hållbar utveckling, dels om 
att förhindra påtaglig skada. En åtgärd får, enligt miljöbalken 3 kap 6 
§, inte leda till att riksintresset påtagligt skadas. Samtidigt bär ett 
riksintresse på resurser och möjligheter som ska tas tillvara i 
samhällsplaneringen. Följande riktlinjer ger ett antal exempel på hur  
skada kan undvikas, och miljön vårdas, stärkas och utvecklas: 
 

 Bevara och vårda riksintressets uttryck i form av bebyggelse, 

fornlämningar och landskapselement. 

 Fortsatt hävd av odlingslandskapets öppna arealer. 

 Naturreservatets bestämmelser bör ses över för att bättre 

stämma överens med den historiska markanvändningen på 

Korrö.  

 Nu gällande områdesbestämmelsen från 1992 bör ses över i 

syfte att säkerställa områdets kulturhistoriska värden. 

 Fysiska spår kopplade till den f.d. häradsvägen ska bevaras 

och stärkas. 

 Det är viktigt att Korrö gård framträder tydligt i landskapet 

och att den inte ”byggs in” av nyetableringar. 

 Vid eventuell nybyggnation ska funktionella samband mellan 

bebyggelsemiljöer, vatten och odlingslandskap upprätthållas 

eller stärkas. 

 Vid ny bebyggelsetablering bör hänsyn tas till Korrös 

bebyggelsestruktur och byggnadsskala. 
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FÖRSLAG PÅ ÄNDRINGAR 
 

 

 Motiv och uttryckstexten bedöms i stort motsvara de värden 

som bedöms som riksintressanta.  

 Uttryck som tydligt belyser byns strategiska läge och 

resursutnyttjande intill Ronnebyån och kommunikationsleder i 

landskapet saknas i motiveringen. 

 Beskrivning av bebyggelsens struktur och förhållande till ån 

och landsvägarna saknas i uttrycken. 

 I uttrycken omnämns specifika byggnader, texten bör 

revideras för att mer generellt omfatta bebyggelse som har 

koppling till verksamheterna och bostadsmiljöerna. 

 

 

Korrö [G 2] (Linneryds sn) 

Motivering:  

Tidigindustriell miljö i randbygd med ovanligt många och välbevarade bebyggelsemiljöer 

från 1800-talet som tillsammans med ett småskaligt odlingslandskap belyser hur en bymiljö 

uppkommit och utvecklats i relation till viktiga kommunikationsstråk och resurserna som 

kommit av Ronnebyåns vattensystem.  

 

Uttryck för riksintresset:  

Samlad bebyggelsemiljö vid Ronnebyån som genomkorsas av f.d. landsväg som passerar 

över ån på en stenvalvsbro. Korrö gård från 1700- och 1800-talet på halvö i ån. 

Bostadsmiljöer som vänder sig mot den f.d. landsvägen och verksamheter som 

huvudsaligen förlagts intill ån, bl.a. kvarn, garveri, färgeri, såg och skomakeri. Ängs- och 

hagmark söder och norr om ån präglad av bete och slåtter.  

 

Korrö [G 2] (Linneryds sn) 

Motivering: Småskalig tidigindustriell miljö från 1800-talet med anor från 1500-talet, 

med omgivande odlingslandskap som ger en uppfattning om det historiska sambandet 

mellan de agrara och de industriella näringarna. 

 

Uttryck för riksintresset: Hantverksby vid Ronnebyån med Korrö gård från 1700- och 

1800-talet och kvarn, garveri, färgeri, såg och skomakeri. Ängs- och hagmark utmed ån 

präglad av bete och slåtter. 
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Alternativ 1. Utvidgning i norr  

Riksintresset föreslås utvidgas i norr för att fånga in Ronnebyåns 

inlopp från sjön Viren samt bättre motsvara Korrö egendoms 

historiska ägogränser. Ån bör ingå då det strömmande vattnet var en 

förutsättning för miljöns framväxt.  

I öster förslås riksintresset minskas något för att motsvara de 

historiska gränserna för Korrö egendom. I väster föreslås en 

utvidgning för fånga in Olsborg som tillhört Korrö bymiljö. I 

sydostföreslås inga ändringar och gränsen bör följa fastighetsgränsen 

som löper i Ronnebyån. Föreslagen ändring bedöms kunna 

genomföras utan revideringar av riksintressebeskrivningen. 

Alternativ 2. Utmarker och f.d. odlingslandskap i sydväst 

I sydväst föreslås att riksintresset utvidgas för att inbegripa Korrö 

egendoms odlingslandskap som sannolikt odlades upp under 1800-

talet. Även delar av f.d. utmark ingår i riksintresset. Föreslagen 

ändring bedöms kunna genomföras utan revideringar av 

riksintressebeskrivningen. 

Alternativ 3.  

Gränsen justeras något i söder och väster för att omsluta 

vägsträckningen där den f.d. byvägen mot Svartabäck löpt. Det 

innebär att gränsen löper i ytter kanten av det nu brukade 

odlingslandskapet, innefattar åsen där den f.d. byvägen löpt men 

riksintresset utesluter igenvuxet odlingslandskap och nuvarande 

skogsområde väster om Brovägen. Föreslagen ändring bedöms kunna 

genomföras utan revideringar av riksintressebeskrivningen. 
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Alternativ 2. Rödmarkerat område visar den ursprungliga 

gränsen.  Grön linje markerar naturreservatet, Gulmarkerat 

område visar förslag på ny gräns. Orange ytor visar f.d. 

åkermark (enligt ekonomiska kartan som kan vara möjliga att 

restaurera) 

KONSEKVENSER AV FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR 

Om riksintressebeskrivningen ändras enligt ovanstående förslag 

innebär det framförallt ett starkare skydd av fysiska spår av den 

historiska landsvägens strukturer, även stenbron över ån får ett 

starkare skydd.  Vidare skulle revideringen exempelvis kunna påverka 

planer på kraftverk och eventuella dämningar. Revideringen bedöms 

även innebära att skyddet stärks för fler byggnader i miljön.  

Konsekvenserna av en eventuell utvidgning i norr bedöms som 

marginella då området ingår i riksintresse naturvård, utgör Natura 

2000 samt är belägen inom naturreservatet Korrö. 

Om riksintresset utvidgas i sydväst (alternativ 2) bedöms 

konsekvenserna bli att ingen omfattande exploatering inom 

riksintressets historiska utmarker kan bli möjlig. Vidare kan 

riksintresset även komma att påverka skogsplanteringar eller dylika 

markföretag. En utvidgning skulle kunna leda till att underhållet av 

skogen och markerna sker i samråd med antikvariskt sakkunnig och 

att exempelvis röjning, utglesning och bete kan leda till att Korrös 

kulturmiljövärden stärks. 
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FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE  

Restaurering av den f.d. landsvägen 

Den f.d. landsvägen som löpte över Korrö genom Stenvärmsholm 

har idag stängts med vägbom bakom f.d. mjölnarbostaden. Miljön 

öster om Brovägen förstås idag som en ”baksida” med 

sophanteringskärl och diverse verksamheter. För att fullt förstå varför 

Korrö uppstod på denna plats är det viktigt att landsvägen återställs. 

Exempelvis ser det ut som att området kring vägen utgjort betesmark, 

eventuellt är det denna yta som i det historiska källmaterialet 

omnämns som ”kalvhagen”. Genom betesdrift kunde skogen lättas 

upp och vägmiljön skulle framträda tydligare.  

 

Den f.d. häradsvägen mot öster. 

Spegla kvinnornas arbete på Korrö 

Korrös historia framstår enligt nuvarande skyltning som en miljö som 

präglats av manligt dominerande yrkeskategorier. Intressant vore att 

spegla kvinnornas arbete i bl.a. det f.d. spinneriet, i ladugården osv.  

Kartläggning av översvämningsrisker 

Korrö är utpekat som översvämningskänsligt.3 Riskanalys samt 

åtgärdsprogram bör införas i syfte att förhindra översvämningar samt 

förestörelse av Korrös bebyggelse. 

 

                                                
3 Länsstyrelsen Kronoberg; Översvämningskänsliga områden i Tingsryds 
kommun 2010. 
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Restaureringar av trädgårdar/park till bostadsmiljöerna 

Miljön intill mangårdsmiljön upplevs som något ”platt” och 

tillrättalagd.  Ur kulturhistorisk synvinkel finns potential att återställa 

miljöns trädgård på baksidan med gångstigar och växtlighet, se 

exempelvis skiss från 1915 där strukturer som sannolikt härstammar 

från 1800-talet framträder. 

  

  

Karta från 1915, lantmäteriet. 

 

Områdesbestämmelse  

Områdesbestämmelsen från 1992 bör ses över. Dels eftersom 
kommunen upplever att den ger ett svagt stöd men även för att 
förbereda för eventuella exploateringar och ändringar inom området. 
Planen bör ge tydligare riktlinjer för områdets kulturhistoriska värden. 
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Restaurering av åkrar, äng och utmarker 
Idag brukas endast en liten del av 1800-talets åkrar. Om det finns 

möjlighet ur naturvårdsperspektiv kan igenvuxna åkrar, mader, 

slåtterängar och betesmark återställas. Nedan finns förslag på åkrar 

som redovisas på ekonomiska kartan som idag inte är i bruk eller som 

nyttjas som betesmark. Föra att läsa landskapet är det även viktigt att 

inte skogen växer sig för tät . Sannolikt har stora delar av 

skogsområdetna beteas. Utglesning, röjning bör eftersträvas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkrar markerade på eknomiska kartan som idag är ur bruk markerade i svart. 
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. 

 

Område strax söder om sågen som är möjlig att restaurera 

 

Ny bebyggelse 
På Korrö har det funnits ett flertal torp som är borta idag. Möjlighet 

att återuppföra miljöanpassade bostadshus i dessa lägen bedöms 

stärka riksintresset. Bl.a. fanns ett bostadshus längs med nuvarande 

Brovägen i höjd med korsningen av 122 samt två bostadshus öster 

om Korrö hantverksby. Eventuellt fanns bostadshus även öster om 

nuvarande Furulund.  Bebyggelse bör undvikas på f.d. åker, ängs- och 

betesmark.  

Miljön i hantverksbyn bedöms tåla viss komplettering av ny 

bebyggelse. Det är dock viktigt att miljön framstår som en solitär och 

inte sammanbyggs med bebyggelsen tillhörande bebyggelsen norr om 

Korrö.  

Ny bebyggelse som planeras att uppföras i syfte att stärka Korrö som 

besöksmål bör inte placeras på f.d. odlingsmark. Nybyggnation bör 

främst ske kring befintlig bebyggelsestruktur intill ån och 

landsvägarna.  

Det är viktigt att beakta att miljöns autencitet. Att tänka på är 

exempelvis att försöka att inte enbart förstärka den ”vackra” sidan av 

Korrös historia. Miljön är en särpräglad industrimiljö som varit 

”smutsig”, funktionell, innehållit livliga verksamheter, hästar, kor och 

industrier som skapat oljud och lukter. Idag uppfattas Korrö som en 

museal idyll, vilket har framhävts som miljöns karaktärsdrag sedan 

anläggningen fick turisminriktning på 1940-talet. Detta är något 

missvisande då de verkliga förhållandena innebar mycket hårt fysiskt 

arbete, ekonomiska svårigheter och strikt uppbyggda sociala 

hierarkier. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 
  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-23 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

  
 
 

   
§  

Meddelanden 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 

2015/139   411 1.  Länsstyrelsen i Kronobergs län,   

Naturautflykter i Kronoberg 2015 
 

 2.  Länsstyrelsen i Kronobergs län,   

- Årsredovisning 2014 
- Populärversion – Kronoberg flyger mot nya höjder 
 

 3.  Länsstyrelsen i Kronobergs län, nyhetsbrev 

 
2014/302   351 4.  Växjö Tingsrätt, protokoll  

Otillåten miljöverksamhet, nu fråga om avskrivning  
 

2015/152   093 5.  Växjö Tingsrätt, dom  

Ledningsrätt fiber berörande sträckan Konga-Rävemåla-kommungränsen 
mot Lessebo  
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet 
 

2015/140   050 6.  Förvaltningsrätten i Växjö, underrättelse  
Prodoc Svenska KB ./. Tingsryds kommun  
Offentlig upphandling 
 

2015/140   050 7.  Kastell Advokatbyrå AB,  

Tingsryds kommuns upphandling av MF Maskiner 
 

 8.  Jordbruksverket,  

Information till kommuner, landsting och regioner om ändrade regler för 
vem som kan få jordbrukarstöd 
 

2015/137   149 
 

9.  Södra Sandsjö Sockenråd, skrivelse till ks och kf 
Nya Allehandas betydelse för invånarna i östra kommundelarna 
 

2015/131   910 10. Vi Företagare,  

Med anledning av eventuell nerläggning av Tingsryds Arbetsförmedling  
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2015/120   106 11. Mörrumsåns Vattenråd, protokoll styrelsemöte 2015-02-17 
 

2015/144   922 12. Marianne och Henning Nielsen, Djuramåla / Danmark  

Tacksam över kommunens bemötande 
 
Kommunchef Laila Jeppssons svar 

 

2014/340   379 13. Helene Lantz, minnesanteckningar  
Möte ang nya kraftledningen Oskarshamn – Nybro – Hemsjö 
 

2014/266   159 14. Konsumentverket och Sveriges Kommuner och Landsting  

Kommunernas konsumentvägledning nödvändig för ett bra konsumentstöd  
 

 15. CKS, nyhetsbrev  
 

 16. Socialstyrelsen, nyhetsbrev  
Statsbidrag som kompensation för kostnader för fritidspeng enligt 
socialtjänstlagen 
 

 17. Havs & Vattenmyndigheten, ny tidning nr 1/2015  
 

 18. Korpen, tidning nr 1 /2015 
 

 19. SOS, tidning nr 1/2015 
 

2014/119   041 20. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson, svar på 
Matti Arvidssons skrivelse om invändigt utanförskap 
 

2015/134   006 21. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson,  

Rutiner för beredning av ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott/ 
Kommunstyrelsen  
 

2015/82    430 
 

22. Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll § 34, 2015-02-24 
Länsstyrelsens meddelande 2015-01-28,  
Bräkneån och Stenfors föreslås ingå i nätverket Natura 2000 
 

 23. Socialnämnden, kallelse 2015-03-10 

 

2015/111  700 
 

24. Socialnämnden, protokoll § 36, 2015-02-02 
Förslag om införande av tjänstemannaberedskap 
 

 
 

25. Barn- och utbildningsnämnden, protokoll 2015-02-25 
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 26. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär  
15:08 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador  
på kommunala anläggningar  
15:10 Arbetsdomstolens dom 2015 nr 9 uppsägning av personlig assistent 
15:11Övergång av verksamhet  
 

 

__________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-23 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 

  
 
 

   
§  

Remisser 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot information om följande         
nedanstående verkställda remisser: 
 

2015/44   929 Johan Blomby, Övre Källehult, Tingsryd  

 

Medborgarförslag  
Om att Tingsryds kommun verkar för en etablering av ett tankställe 
för fordonsgas  
Översänd till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande  
 
 
 
 

2013/506   450  Alvesta Kommun,  

 

Förslag till avfallsplan för Alvesta kommun 2015-2020 
Översänd till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande  
 
 
 
 

2015/142   824 Bygdegårdarnas riksförbund, Kronobergs distrikt  

 

Framställan om bidrag till skadeförebyggande åtgärder  
Översänd till kultur- och fritidsutskottet, Kenth Andersson för besvarande 
 

 

 

__________ 
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§  

Delegationsbeslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot information om följande 
nedanstående fattade delegationsbeslut: 
 
 

                                            Ärende                                                                    Delegat 

 
 
 
2015/57   002 Avtal,  

Färsk frukt, grönsaker och rotfrukter  
Halmstads frukt och grönt AB 
 
Mejeriprodukter, mjölk, fil, grädde, kesella, keso,  
Arla Foods AB 
 
Mejeriprodukter, yoghurt, creme fraiche, gräddfil, 
matyoghurt, smör, matfett, juice, 
Halmstads frukt och grönt AB 
 
 
 
 
 

Mikael Jeansson 

2015/57   002 Avtalsförlängning,  
Färskt kött och chark  
Charkett AB, 2 månader  
 
Avtal – Ekonomisystem,  
CGI Sverige AB 
 
Avtal – Samordnad varudistribution,  
Alwex Transport AB 
 
 
 
 

Mikael Jeansson 
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2015/57   002 Avtalsförlängning,  
Livsmedel bryggeriprodukter 
Martin & Servera AB  
 
Arbetsskor för kök- och städpersonal,  
Grolls AB  
 
 
 
 

Mikael Jeansson 

2015/57   002 Avtal,  

Livsmedel Ekologisk rotfruktslåda mindre volym 
Livsmedel Ekologisk fruktlåda mindre volym 
Fraxinus Produkter AB 
 
 
 
 

Mikael Jeansson 

2015/25   002 Antagande av leverantör,  

Upphandling av senteralt nutionsmaterial  inkl 
sondnäringar och kosttillägg samt 
distributionstjänst,  
Mediq Sverige AB  
 
 
 
 

Laila Jeppsson  
 

2015/150   002 Borgen för checkkredit Stiftelsen Kommunhus  

 

5 000 000 kr hos Nordea   
(kredit nummer 0000 70 47798) 
 
 
 
 

Daniel Gustafsson 

2015/149   002 Borgen för checkkredit Tingsryds Ind stiftelse  

 

5 mkr hos Nordea   
(kredit nummer 0000 24 50575) 
 

 

 

 

Daniel Gustafsson 

2015/148   002 Borgen för checkkredit Tingsryds Energi AB 

 

3 mkr hos Nordea 
(kredit nummer 0000 17 25597) 
 

Daniel Gustafsson 
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2015/147   002 Nyupplåning  25 mkr - Kommuninvest AB 
 
(lånenr 73661)  
 
 

Daniel Gustafsson 

 

 

 

__________ 
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Statistik 



Arbetslöshetsstatistik AF

16-64 år

Arbetslösa  % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet

feb-15 feb-14 feb-15 feb-14 feb-15 feb-14

Riket 4,2 4,5 3,8 3,9 8 8,4

Kronoberg 4,2 4,3 4,6 4,6 8,8 8,9

Tingsryd 4,1 4,2 3,7 3,6 7,8 7,8

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                   feb-15 feb-14

Kronobergs Län 94  46

Kalmar Län 95  44

Blekinge Län 20  214

Skåne Län 388  441

Lägenhetsstatistik Stiftelsen Kommunhus 2015-03-09

Område                       Lediga                      Kö Totalt antal lägenheter

Tingsryd 2 140 497

Ryd 3 20 176

Urshult 2 10 128

Linneryd 3 2 69

Väckelsång 1 16 80

Rävemåla 5 3 62

Älmeboda 2 0 8

Konga 2 0 60

Totalt 20 191 1080



Arbetslöshetsstatistik AF

16-64 år

Arbetslösa  % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet

jan-15 jan-14 jan-15 jan-14 jan-15 jan-14

Riket 4,4 4,7 3,8 4 8,2 8,7

Kronoberg 4,3 4,5 4,5 4,6 8,8 9,1

Tingsryd 4,3 4,2 3,5 3,6 7,8 7,8

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                   jan-15 jan-14

Kronobergs Län 98  360

Kalmar Län 137  108

Blekinge Län 18  61

Skåne Län 639  657

Lägenhetsstatistik Stiftelsen Kommunhus 2015-02-09

Område                       Lediga                      Kö Totalt antal lägenheter

Tingsryd 1 121 497

Ryd 5 21 176

Urshult 1 12 128

Linneryd 6 2 69

Väckelsång 0 14 80

Rävemåla 5 3 62

Älmeboda 1 0 8

Konga 3 0 60

Totalt 22 173 1080
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utbildningsnämndens 
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av allmänna 
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Kommunstyrelsens 
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av allmänna 
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Ärende 11 

Revideringar av 

avfallsföreskrifter i 

Tingsryds kommun 







 
 

 

Avfallsföreskrifter 
Revidering av föreskrifter KF 2010-09-30, § 118 

 
 

 
 
 
 
 
 

Revideringar godkända av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-24, § 30 
(Dnr 2015-0114-450) 

 
Revideringar antagna av kommunfullmäktige 2015-xx-xx, §xx 
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§ 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

För den kommunala renhållningen gäller bestämmelserna i miljöbalken (SFS 
1998:808), avfallsförordningen (SFS 2011:927) (SFS 2001:1063), föreskrifter 
om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt 
andra författningar. 

 
Därutöver skall bestämmelserna i dessa föreskrifter denna renhållningsordning 
gälla för Tingsryds kommun. 
 
Kommunfullmäktige antog 2010-09-30, § 118 (i kraft 2010-11-01), nya 
föreskrifter (då benämnda renhållningsordning).  En ny avfallsplan antogs 
2014-11-27, § 22. Revidering och redaktionella ändringar har här gjorts för att 
föreskrifterna ska stämma överens med planen. Dessa föreskrifter träder i kraft 
2015-05-01. 
Denna renhållningsordning träder i kraft 2010-11-01 då renhållningsordning 
avtagen av kommunfullmäktige 2009-04-01 upphör att gälla.  
 
 

§ 2 ANSVAR 

Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen har det lagstadgade ansvaret 
för avfallshanteringen och Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska 
förvaltningen är verkställande organ. 
 
Kommunens ansvar omfattar hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 
Undantag gäller för de avfallsslag som omfattas av producentansvar enligt 
förordningar som utfärdas med stöd av miljöbalken.  
 
Det kommunala ansvaret för hushållsavfallet omfattar insamling, transport, 
återvinning och bortskaffande. 
 
Som exempel på lokaler där avfall, som är jämförligt med hushållsavfall, kan 
uppkomma kan nämnas affärsrörelser, restauranger, skolor, samlingslokaler, 
fritidsanläggningar, sjukhus, kontor och förvaltningar.  
 
För tillsyn av efterlevnad av avfallsföreskrifter renhållningsordning och 
avfallshanteringen vad gäller kommunens anläggningar och objekt, enligt 
miljöbalken 15 kap. (SFS 1998:808), svarar Jävsnämnden Miljö- och 
byggnämnden. I övrigt svarar Samhällsbyggnadsnämnden för denna tillsyn. 
Samhällsbyggnadsnämnden svarar för medgivande av undantag från 
avfallsföreskrifternas bestämmelser. 
 
 

2.1 Eget transportansvar 
Avfall som kommunen inte är skyldig att hämta vid fastigheten och som 
inte får slutligt behandlas av fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren 
skall denne låta forsla bort till av kommunen eller producent anvisad 
plats. Borttransport skall ske så ofta och på sådant sätt att olägenheter för 
människors hälsa eller annan störning ej uppstår. 
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§ 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

3.1 Auktorisation 
För att avlämna avfall eller varor ur avfall vid avfallsanläggning 
deponeringsanläggningen i Elsemåla krävs att transportör skall träffa 
avtal om auktorisation för transport enligt särskilt formulär.  

 
 

3.2 Avgiftsskyldighet 
Avgiftsskyldighet för den kommunala avfallshanteringen enligt fastställd 
taxa åligger fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare. Taxan fastställs 
av kommunfullmäktige. 

 
 

3.3 Information 
Fastighetsägaren är skyldig att i erforderlig omfattning informera den 
som bor eller är verksam på fastigheten om gällande lagregler för 
avfallshantering inklusive bestämmelserna i dessa föreskrifter. 

 
 

3.4 Emballering av avfall m m 
I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för 
vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd.  
 
Avfall som läggs i behållare eller släpps ner i sopnedkast skall vara 
inlagt i påse eller paket av lämplig storlek eller beskaffenhet. Påsen eller 
paketet skall vara väl tillslutet så att avfallet inte kan spridas.  
 
Lättruttnande, vätskehaltigt eller illaluktande avfall skall vara väl 
inneslutet i förpackning som tål väta.  
 
Föremål som kan ge upphov till skär- eller stickskador, t ex krossat glas, 
spik eller nålar skall läggas i styvt skyddshölje innan föremålen läggs i 
påse eller paket.  
 
Frätande ämne eller ämnen som kan förorsaka antändning får inte läggas 
i säck/behållare eller sopnedkast. 
 
I behållare eller sopnedkast får inte läggas föremål av sådan tyngd, 
storlek eller beskaffenhet i övrigt att skada eller annan olägenhet kan 
uppstå. 
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3.5 Avfallsmängd i behållare m m 
Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får 
inte heller vara så tung att den blir svår att flytta. Upplysning om högsta 
tillåtna vikt för avfallsbehållare lämnas av kommunens 
renhållningsansvarige. 

 
Avfallsbehållare som är överfull, trasig, innehåller föremål som kan ge 
upphov till skär- eller stickskador, innehåller frätande ämnen eller ämnen 
som kan förorsaka antändning, är för tung eller innehåller dåligt 
emballerat avfall hämtas inte. I sådant fall skall fastighetsinnehavaren 
omfördela eller emballera avfallet på tillfredsställande sätt. Abonnenten 
kan därefter antingen beställa extrahämtning av avfallet eller lämna det i 
samband med den ordinarie hämtningen mot extra avgift. 

 
 
3.6 Typ av avfallsbehållare, placering, tillgänglighet, soputrymmens 

utformning m m 
 

Avfallsbehållares storlek, typ och placering fastställs av 
samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelen.  
 
Avfallsbehållare skall vid tömningstillfället vara uppställd vid tomtgräns 
eller där samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska förvaltningen anvisat 
annan plats. Därvid gäller att denna plats i första hand skall vara belägen 
i anslutning till hämtningsfordonets ordinarie färdväg, dvs väg till mer än 
en abonnent. 
 
Vidare skall platsen för avfallsbehållare vara så utformad att hämtning 
underlättas. Väg till avfallsbehållare skall hållas lätt framkomlig. Enskild 
väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning och slamtömning skall 
vara dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för 
hämtningsfordon. Det åligger fastighetsinnehavaren/nyttjanderätts-
havaren att se till att transportväg till avfallsbehållare samt eventuell 
vändplan hålls i framkomligt skick. Enskild väg som utnyttjas för 
hämtning skall minst uppfylla kraven enligt nedan: 
 
• stenfri körbana utan hinder om en bredd av 3,0 m 
• fritt från grenar och buskar och andra hinder 1,0 m utanför körbanan 
• fritt från grenar och buskar till en höjd av 4,6 m 
• vid återvändsgata/väg skall vändplan av tillräcklig storlek för 

renhållningsfordonet finnas 
• vintertid skall vägen snöröjas och hållas halkfri, snövallar får inte 

inkräkta på vägbredden 
 
Uppfylls inte ovanstående kriterier anvisas ny hämtningsplats. 

 
 

3.7 Äganderätt till avfallsbehållare 
Avfallsbehållare, dock ej sopskåp, tillhandahålls, ägs och underhålls av 
kommunen.  

 
  



 
AVFALLSFÖRSKRIFTER FÖR TINGSRYDS KOMMUN  5 (21) 
 
 

3.8 Rengöring av avfallsbehållare och soputrymmen 
Avfallsbehållare och soputrymmen rengörs av abonnenten. Rengöring 
skall ske så ofta att olägenhet inte uppstår. Om olägenhet uppstår kan 
kommunen efter beslut av samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen 
låta rengöra avfallsbehållare och soputrymme på abonnentens bekostnad.  

 
 

§ 4 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VISSA 
AVFALLSSLAG 

 
 
 

4.1 Restavfall 
Omhändertagande av restavfall sker vid plats som 
samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska förvaltningen anvisar. 
Abonnent anmodas att själv ombesörja transporten.  
 
Abonnent som inte kan eller vill forsla bort restavfall genom egen 
försorg kan efter beställning hos samhällsbyggnadsförvaltningen 
tekniska förvaltningen få detta bortforslat mot en avgift enligt gällande 
renhållningstaxa. Restavfall skall vid avhämtning vara placerat i 
anslutning till hämtningsställe för sopkärl eller på annan plats som 
anvisats av renhållningsavdelningen. 
 
Exempel på restavfall framgår av bilaga till dessa föreskrifter. 

 
 

4.2 Grovavfall 

4.2.1 Brännbart grovavfall 

Omhändertagande av brännbart grovavfall sker vid plats som 
samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska förvaltningen anvisar. 
Avfallet skall lämnas sorterat. Abonnent anmodas att själv ombesörja 
transporten.  
 
Abonnent som inte kan eller vill forsla bort det brännbara grovavfallet 
genom egen försorg kan efter beställning hos samhällsbyggnads-
förvaltningen tekniska förvaltningen få detta bortforslat mot en avgift 
enligt gällande renhållningstaxa. Restavfall skall vid avhämtning vara 
sorterat samt placerat i anslutning till hämtningsställe för sopkärl eller 
på annan plats som anvisats av renhållningsavdelningen. 
 
Exempel på brännbart grovavfall framgår av sorteringsguide (bilaga 2) 
till dessa föreskrifter. 
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4.2.2 Icke brännbart grovavfall 

Omhändertagande av icke brännbart grovavfall, sker vid plats som 
samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska förvaltningen anvisar. 
Avfallet skall lämnas sorterat. Abonnent anmodas att själv ombesörja 
transporten.  
 
Abonnent som inte kan eller vill forsla bort det icke brännbara 
grovavfallet genom egen försorg kan efter beställning hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska förvaltningen få detta 
bortforslat mot en avgift enligt gällande renhållningstaxa. Grovavfallet 
skall vid avhämtning ska vara sorterat samt placerat i anslutning till 
hämtningsställe för sopkärl eller på annan plats som anvisats av 
renhållningsavdelningen. 
 
Exempel på icke brännbart grovavfall framgår av sorteringsguide 
(bilaga 2) till denna föreskrift. 

 
 

4.3 Kasserade kylskåp och frysar 
Omhändertagande av kasserade kylskåp och frysar sker vid plats som 
samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska förvaltningen anvisar. 
 
Transport av kasserade kylmöbler till dessa platser får ombesörjas av 
abonnent. 
 
Abonnent som inte kan eller vill forsla bort kasserade kylmöbler genom 
egen försorg eller genom inbyte hos försäljare, kan efter beställning hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska förvaltningen få dessa 
borttransporterade mot en avgift enligt gällande renhållningstaxa. 
Kylmöblerna skall vid avhämtning vara placerade i anslutning till 
hämtningsställe för sopkärl eller på av renhållningen anvisad plats. 

 
 
 

4.4 Återvinningsbart avfall 
Abonnent skall sortera ut återvinningsbart material och lämna det på 
återvinningscentral, återvinningsstation eller annat uppsamlingsställe 
som samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska förvaltningen eller 
producent anvisar. Vad som är återvinningsbart material framgår av 
sorteringsguide (bilaga 2) till denna föreskrift. 
 
Skyldigheten att sortera ut dessa material gäller även för företag och 
allmänna inrättningar som ger upphov till hushållsavfall. Företag och 
allmänna inrättningar skall lämna dessa material på plats som 
samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska förvaltningen eller producent 
anvisar. 
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4.5 Producentansvar 
För de material eller produkter som omfattas eller kommer att omfattas 
av förordningar om producentansvar gäller att dessa skall sorteras ut från 
övrigt avfall och lämnas på uppsamlingsställe som anvisas av 
producenten eller dennes ombud. Producenten eller dennes ombud svarar 
för att uppsamlingsställen finns i sådan omfattning att det underlättar för 
hushållen eller andra förbrukare att sortera ut dessa material eller 
produkter från övrigt hushållsavfall och lämna dem till bortforsling. 

 
 

4.6 Farligt avfall 
Avfall enligt avfallsförordningen (SFS 2011:927) (2001:1063) med 
tillhörande bilagor skall forslas bort genom 
samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska förvaltningens försorg. Som 
exempel på farligt avfall kan bland annat nämnas. 
 
Oljeavfall 
Lösningsmedel 
Färg- eller lackavfall 
Limavfall 
Starkt surt eller alkaliskt avfall 
Avfall som innehåller kadmium 
Avfall som innehåller kvicksilver 
Avfall som innehåller antimon, arsenik, barium, berylium, bly, kobolt, 
koppar, krom, nickel, selen, silver, tallium, tenn, vanadin eller zink 
Avfall som innehåller cyanid 
Avfall som innehåller PCB 
Bekämpningsmedelsavfall 
Laboratorieavfall 
Avfall som innehåller asbest 
Avfall som innebär smittfara 
Tryckimpregnerat trä 
 
Farligt avfall får yrkesmässigt transporteras på väg endast av den som 
enligt 26 § Avfallsförordningen (2011:927) (SFS 2001:1063) om farligt 
avfall erhållit tillstånd. 
 
 
Farligt avfall från hushållen skall inlämnas på kommunens 
återvinningscentraler. Avfallet skall vara märkt med mängd och innehåll 
och vara så förpackat att det kan hanteras och lagras. Om möjligt skall 
farligt avfall lämnas i originalförpackning. 
Asbesthaltigt avfall från hushållen får endast avlämnas på 
återvinningscentralen deponeringsanläggningen i Elsemåla. Vid 
avlämnandet skall avfallet vara förpackat i väl tillslutet emballage som 
skall vara tydligt märkt med ordet asbest. 
 
Personalen vid avfallsanläggningen ska kontaktas före avlämning. 
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Läkemedelsrester skall inlämnas på apotek. 
Lysrör lämnas på plats som samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska 
förvaltningen anvisar. 
Kvicksilverhaltiga lampor/ lysrör från företag och industrier får lämnas 
på plats som samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska förvaltningen 
anvisar.  
 

 
4.7 Batterier 

Alla batterier skall enligt förordningen om batterier (2008:834) lämnas 
till av kommunen upprättat insamlingsställe. Insamling sker vid alla 
återvinningsstationer och kommunens återvinningscentraler. Större 
batterier och bilbatterier från hushållen skall lämnas vid kommunens 
återvinningscentraler. Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier kan 
lämnas vid försäljningsställen. 

 
 

4.8 Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall skall i första hand komposteras på den egna fastigheten, 
om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Fastighetsinnehavare/ 
nyttjanderättshavare som ej kan eller vill kompostera sitt trädgårdsavfall 
kan lämna detta på plats som anvisats av samhällsbyggnadsförvaltningen 
tekniska förvaltningen 
 
Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får eldas 
endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte 
strider mot författning. Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller 
delvis, utfärdade med stöd av räddningstjänstförordningen, lokala 
hälsoskyddsföreskrifter eller annan författning samt brandriskvarning 
måste beaktas. 

 
 

4.9 Slam 
Slamavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga. Avståndet 
mellan uppställningsplats för slamsugningsfordon och brunn får inte 
överstiga 20 m om inte särskilda omständigheter föreligger. Lock eller 
manlucka får vid tömningstillfället inte vara övertäckt. Lock eller 
manlucka får inte vara tyngre än att den kan öppnas av en person. Enl 
AFS 2012:2 bil A AFS 1998:1 bil A är det olämpligt att hantera bördor 
tyngre än 25 kg. 
 
Väg för hämtningsfordon skall uppfylla kraven enligt § 3.6 
 
Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare svarar för anläggningens 
skötsel och underhåll.  
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4.10 Latrin 
Abonnent uppmanas att i första hand kompostera eller själv ta om hand 
latrin i enlighet med nedanstående bestämmelser alternativt undersöka 
möjligheten att byta system för latrinhanteringen (ex mulltoa.) 
 
Abonnent som avser att på fastigheten kompostera eller gräva ned eller 
på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, t 
ex kompostering av det egna latrinet, skall skriftligen anmäla detta till 
samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning tekniska 
förvaltningen. Det får ske på den egna fastigheten under följande 
förutsättningar:  
 
• Att fastigheten ligger utanför tätortsområde eller är försedd med s k 

multrumsanläggning eller förmultningstoalett. 
• Att kompostering sker i sluten behållare, eller då fastigheten är 

jordbruksfastighet med djurhållning, tillsammans med djurspillning. 
• Att kompostering sker utan olägenhet för omgivningen.  
• Att den som komposterar sitt latrin själv också tar hand om den 

färdiga komposten utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Samtliga förutsättningar enligt ovan skall vara uppfyllda 
 
Om ovanstående metoder ej är möjliga hämtas latrin enligt följande: 
 
Latrinbehållare av engångstyp tillhandahålls av samhällsbyggnads-
förvaltningens renhållningsavdelning tekniska förvaltningen. Endast av 
denna levererad behållare godkännes för omhändertagande. Abonnenten 
svarar själv för byte av fyllt kärl. Hämtningsdagen skall kärlet placeras 
vid sopbehållaren såvida inte annat överenskommits.  

 
Väg för hämtningsfordon skall uppfylla kraven enligt § 3.6 

 
 

4.11 Kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall. 
Abonnent som avser att på fastigheten kompostera eller gräva ned eller 
på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, t 
ex kompostering av matavfall, skall skriftligen anmäla detta till 
samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning tekniska 
förvaltningen. Det får ske på den egna fastigheten under följande 
förutsättningar: 
 
• Att det sker genom lämplig samkompostering och på fastigheten 

speciellt anordnad plats. 
• Att komposteringen sker i en sluten behållare om annat avfall än 

enbart vegetabiliskt avfall skall komposteras.  
• Kompost för matavfall skall vara försedd med ändamålsenligt skydd 

mot gnagare, det skall vara en skadedjurssäker behållare. 
• Att den som komposterar sitt matavfall själv också tar hand om den 

färdiga komposten utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
• Att komposteringen sker utan sanitär och visuell olägenhet för 

omgivningen. 
 
Samtliga förutsättningar enligt ovan skall vara uppfyllda. 
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§ 5 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM HÄMTNING 

5.1 Hushållsavfall 
Hämtning av hushållsavfall sker inom hela kommunen minst en (1) gång 
var fjortonde dag. Vid flerbostadshus, restauranger, affärsfastigheter 
m.m. sker veckohämtning efter överenskommelse med 
samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning tekniska 
förvaltningen. Om olägenheter för närboende uppstår kan 
samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen i enskilda fall medge 
veckohämtning. Om olägenheter för människors hälsa uppstår kan 
samhällsbyggnadsnämnden miljö- och byggnämnden förelägga om tätare 
bortforsling. 
 
Vid fritidsbostad sker hämtning var fjortonde dag under tiden maj t o m 
september om inte annat överenskommits. 
 
Extra tömning sker efter beställning mot särskild avgift enligt gällande 
taxa. 
 
Fastigheter belägna på öar utan fast landförbindelse samt de fastigheter 
som på grund av vägstandard ej kan nås med ordinarie hämtningsfordon 
eller ej ligger i anslutning till hämtningsfordonets ordinarie färdväg (se 
§ 3.6) är undantagna från kommunens sophämtning. Sådan fastighet äger 
dock rätt att efter skriftlig begäran få sophämtning förutsatt att övriga 
bestämmelser i avfallsföreskrifterna renhållningsordningen uppfylls. 
Härvid gäller att hämtningsställe anvisas av samhällsbyggnadsnämnden 
kommunstyrelsen delegerad befattningshavare. 
 
Sopor som uppkommer på fastigheter där hämtning ej sker och som ej 
kan tas om hand på fastigheten, skall genom fastighetsinnehavares/ 
nyttjanderättshavares försorg lämnas till plats som 
samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning tekniska 
förvaltningen anvisar. 

 
5.1.1 Uppehåll 

Uppehåll i hämtning vid fastighet klassad som permanentbostad sker 
efter skriftligt intygande från fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare 
att fastigheten inte kommer att utnyttjas, d.v.s. inga övernattningar och 
endast sporadisk tillsyn kommer att ske, under en sammanhängande tid 
av minst sex (6) men högst tolv (12) månader. Förlängning av uppehåll 
kan dock göras för högst ytterligare tolv (12) månader, dvs uppehåll 
kan gälla i högst 24 månader i sträck.  
 
För fastighet klassad som fritidsfastighet gäller att uppehållet skall avse 
minst en hel hämtningsperiod ( maj – sept. ) i övrigt enligt ovan.  
 
Avser fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare att ej utnyttja 
fastigheten under en sammanhängande period överstigande 24 
månader, kan ansökan om undantag från denna föreskrifts 
bestämmelser enligt 6 § inlämnas.   
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Vid uppehåll tas avställningsavgift ut enligt gällande taxa. 
 
Uppehåll i sophämtning innebär att slam och latrin ej töms på 
fastigheten under den period uppehållet gäller. 
 
Anmälan om uppehåll skall vara Samhällsbyggnadsförvaltningens 
renhållningsavdelning tekniska förvaltningen tillhanda senast en (1) 
månad före uppehållets början. 
 
 

5.1.2 4-veckorshämtning 

4-veckorshämtning av hushållsavfall kan efter ansökan hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning tekniska 
förvaltningen beviljas under följande förutsättningar: 

 

• Sortering av avfall skall ske på ett sådant sätt att producentansvar och 
aktuell lagstiftning rörande avfallshantering ej åsidosätts 

• Kompostering av uppkommet komposterbart avfall sker i enlighet 
med avfallsföreskriftens bestämmelser 

• Återvinningsbart och farligt avfall lämnas till återvinningscentral eller 
återvinningsstation 

• Att resterande sopmängd ej är större än att den vid varje 
hämtningstillfälle ryms i behållaren 

• Hanteringen skall ske på ett sätt som är betryggande för människors 
hälsa och miljön samt ske på ett visuellt tillfredsställande sätt. 

 
Samtliga förutsättningar ovan skall vara uppfyllda. 

 
5.1.3 Kvartalshämtning 

Kvartalshämtning av hushållsavfall kan efter ansökan hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning tekniska 
förvaltningen beviljas under följande förutsättningar: 

 
• Sortering av avfall skall ske på ett sådant sätt att producentansvar och 

aktuell lagstiftning rörande avfallshantering ej åsidosätts 
• Kompostering av uppkommet komposterbart avfall sker i enlighet 

med avfallsföreskriftens bestämmelser 
• Återvinningsbart och farligt avfall lämnas till återvinningscentral eller 

återvinningsstation 
• Att resterande sopmängd ej är större än att den vid varje 

hämtningstillfälle ryms i behållaren 
• Hanteringen skall ske på ett sätt som är betryggande för människors 

hälsa och miljön samt ske på ett visuellt tillfredsställande sätt. 
 

Samtliga förutsättningar ovan skall vara uppfyllda. 
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5.1.4 Gemensam behållare 

Efter skriftlig ansökan hos Samhällsbyggnadsförvaltningens 
renhållningsavdelning tekniska förvaltningen kan innehavare av två 
eller tre närbelägna fastigheter få tillstånd att använda gemensam 
behållare. Förutsättning är att sopmängden inte är större än att den vid 
varje hämtningstillfälle ryms i behållaren. 
 

 
5.1.5 Gemensam behållare, permanentbostad och fritidsbostad, båda för 

eget bruk 
 

Efter skriftlig ansökan hos Samhällsbyggnadsförvaltningens 
renhållningsavdelning tekniska förvaltningen kan innehavare av 
permanentbostad och fritidshus, som båda nyttjas för eget bruk och 
ligger inom kommunen, få tillstånd att ha hämtningsabonnemang enbart 
vid sin permanentbostad, under förutsättning att denne själv 
transporterar kärlavfallet dit. Sopmängden får inte vara större än att den 
vid varje hämtningstillfälle ryms i behållaren. 
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5.2 Slam 
Inom hela kommunen hämtas slam en gång per kalenderår och fastighet. 
Ordinarie hämtning sker enligt av samhällsbyggnadsförvaltningens 
renhållningsavdelning tekniska förvaltningen fastställt schema. 
 
Abonnent har rätt att få slamavskiljare tömd vartannat år, under 
förutsättning att slammängden är liten i förhållande till slamavskiljarens 
våta volym. En slamavskiljare med en våt volym på 2 m3 där WC är 
påkopplat, och som nyttjas av en normalfamilj, anses kräva tömning 
varje år. Abonnent som önskar tömning med intervall om vartannat år 
skall göra anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningens 
renhållningsavdelning tekniska förvaltningen. 
 
Uppehåll från slamtömning beviljas endast om uppehåll från 
sophämtning begärs samtidigt. Se §5 pkt 5.1 ang regler för uppehåll i 
sophämtning. 
 
Extra tömning utanför ordinarie körtur sker efter beställning mot särskild 
avgift enligt gällande taxa.  
 
Fastigheter belägna på öar utan fast landförbindelse är undantagna från 
kommunens bortforsling. Även fastigheter som på grund av vägstandard 
(se § 3.6) ej kan nås med ordinarie slamtömningsfordon är undantagna. 
Detta gäller dock inte fastigheter med anläggningar godkända före 2005, 
då nya regler trädde i kraft. Där kommer slamtömning att ske enligt 
tidigare. Observera att detta inte fråntar fastighetsägaren ansvaret att där 
så är möjligt anlägga farbar väg enl denna föreskrift §3.6. 
 
Där slamhantering sker genom fastighetsinnehavarens/ 
nyttjanderättshavarens försorg ska denne, på begäran, redovisa till 
samhällsbyggnadsnämnden miljö- och byggnämnden hur transport och 
omhändertagande sker. 
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5.3 Latrin 
För abonnenter med helårsabonnemang hämtas latrin var 14:e dag enligt 
av Samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning tekniska 
förvaltningen fastställd turlista. För fritidsfastigheter sker hämtning 
enligt ovan under perioden maj - sept ( totalt 11 hämtningar ). 
 
Extra tömning sker efter beställning mot särskild avgift enligt gällande 
taxa. 
 
Latrinbehållare skall förslutas av abonnent och på hämtningsdagen 
placeras vid sopkärlets hämtningsplats såvida inte annat 
överenskommits. 
 
Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare som avser att på fastigheten 
kompostera latrin skall skriftligen anmäla detta till 
Samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning tekniska 
förvaltningen. 
 
Fastigheter belägna på öar utan fast landförbindelse samt de fastigheter 
som på grund av vägstandard ej kan nås med ordinarie 
renhållningsfordon eller ej ligger i anslutning till hämtningsfordonets 
ordinarie färdväg (se § 3.6) är undantagna från kommunens 
bortforsling.  
 
Latrin som uppkommer på fastigheter där hämtning ej sker och som ej 
kan tas omhand på fastigheten, skall, via fastighetsinnehavarens 
/nyttjanderättshavarens försorg transporteras till plats som 
samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning tekniska 
förvaltningen anvisar.  

 
 

5.4 Hämtning av sopor från gemensamt hämtningsställe 
Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen kan besluta om att sopor 
skall hämtas från en eller flera sopbehållare som är gemensam för ett 
begränsat antal bostadsfastigheter. 
Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare anmodas i dessa fall att själva 
forsla bort sina sopor till dessa gemensamma sopbehållare. 
 
Ett beslut om hämtning från gemensamt hämtningsställe skall föregås av 
samråd med berörda fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare. För dessa 
innebär ett sådant beslut att avtal om tillämpliga regler kommer att 
upprättas. 
 
Om en fastighet som omfattas av ett beslut om hämtning av sopor från 
gemensamt hämtningsställe inte kommer att utnyttjas under en 
sammanhängande tid av minst sex (6) månader, kan 
fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare anmäla detta till 
Samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsavdelning tekniska 
förvaltningen. En sådan anmälan behandlas på samma sätt som uppehåll 
i hämtning enligt 5:1 vad gäller debitering enligt gällande 
renhållningstaxa. 
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§ 6 UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTENS 
BESTÄMMELSER 

 
 
 
Efter skriftlig ansökan från fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare kan 
Samhällsbyggnadsnämnden miljö- och byggnämnden medge undantag från 
avfallsföreskriftens bestämmelser i följande fall. 
 

6.1 Befrielse från sophämtning 

 
1. Fastighet som nyttjas för fritids- eller permanentboende: 
 
Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt 
hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och 
miljön, kan efter ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden miljö- och 
byggnämnden och om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten 
att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och 
återvinning. 
 
Slamtömning utföres enligt av samhällsbyggnadsförvaltningens 
renhållningsavdelning tekniska förvaltningen fastställt schema (se pkt 
5.2). 

 
 

2. Obebodd fastighet: 
 
Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som ej nyttjar fastigheten som 
permanent- eller fritidsbostad, men håller den i beboeligt skick genom 
regelbunden tillsyn och underhåll, kan efter ansökan till 
Samhällsbyggnadsnämnden miljö- och byggnämnden, befrias från 
skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande 
och återvinning.  
 
Slamtömning utföres endast efter beställning (avropas) varvid debitering 
som extratömning enligt gällande taxa kommer att ske. 

 
 

3. Ödehus 
 
Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare av fastighet som ej utnyttjas 
som permanent- eller fritidsbostad kan, efter ansökan hos 
Samhällsbyggnadsnämnden miljö- och byggnämnden, undantas från 
sophämtning, under förutsättning att bostadshus på fastigheten kan 
betecknas som ödehus, d.v.s. inte hålls i beboeligt skick genom 
regelbunden tillsyn och underhåll. Slamtömning utförs inte.  
 
Medgivande om befrielse (pkt 1-3) från att lämna hushållsavfall är 
tidsbegränsad till maximalt fem (5) år i taget. 
 
Befrielse från sophämtning enligt punkt 1 och 2 ovan innebär endast 
befrielse från hämtningsavgift. Grundavgift uttages enligt gällande taxa.    
 
Vid erhållen befrielse uttages en avställningsavgift enligt gällande taxa. 
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6.2 Egen tömning och slutligt omhändertagande av slam 
Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare kan, efter ansökan hos 
Samhällsbyggnadsnämnden miljö- och byggnämnden, få tillstånd att 
själv tömma och omhänderta slam från slamavskiljare eller sluten tank 
på den egna fastigheten. 
Förutsättning för befrielse från hämtning är att innehavaren har tillgång 
till lämplig tömnings- och spridningsutrustning samt erforderlig ägd eller 
arrenderad mark, där slammet kan spridas utan hälso- och miljömässiga 
risker. Detta innebär att fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare inte 
äger rätt att anlita annan än av kommunen godkänd entreprenör för 
tömning- och spridning. Nedmyllning skall ske snarast efter spridning. 
 
Tömning skall ske med den regelbundenhet som föreskrivs i denna 
föreskrift. 
 
Fastigheter i anslutning till en jordbruksfastighet som uppfyller lagar, 
förordningar och föreskrifter rörande slam, samt ovanstående krav kan få 
tillstånd att ordna sin slamtömning genom jordbruksfastighetens försorg. 
Avtal med jordbruksfastighetens ägare skall bifogas ansökan. 
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§ 7 ÅTERKALLANDE AV MEDGIVET UNDANTAG 

Beviljade undantag enligt 6 § kan omprövas av efter ansökan hos 
Samhällsbyggnadsnämnden miljö- och byggnämnden om 
fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren lämnat felaktiga uppgifter som 
legat till grund för medgivandet, om hanteringen inte sker efter i medgivandet 
angivna villkor eller om hanteringen visar sig orsaka olägenhet. 
 
Beviljat undantag är alltid kopplat till sökanden och upphör att gälla vid 
ändrade förhållanden. 
 
Ändringar i detta reglemente kan medföra att givna befrielser kan återkallas. 
 
 

§ 8 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÖKSOMRÅDEN 

Begränsade områden kan av samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelse eller 
förvaltning som denna utser, utses som försöksområde för ändrade 
tömningsrutiner under en begränsad tidsperiod. 
 
För dessa områden kan särskilda bestämmelser och föreskrifter som avviker 
från 2 - 7 §§ i avfallsföreskriften utfärdas. Sådana bestämmelser kommer att 
godkännas i vederbörlig kommunal instans och tillsändas berörda 
fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare. 
 
 

§ 9 ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED 
JÄMFÖRLIGT AVFALL 

 
 

9.1 Uppgiftsskyldighet 
Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall 
än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, skall på anmodan av 
samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen lämna de uppgifter i fråga 
om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som 
underlag för kommunens renhållningsordning. 
 
Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en 
förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, skall 
på anmodan av samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen lämna de 
uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd 
och hantering som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning. 

 
 
 
Till avfallsföreskrifterna renhållningsordningen hör också bilaga 1 med 
definitioner samt bilaga 2, sorteringsguide. 
 

  



 
AVFALLSFÖRSKRIFTER FÖR TINGSRYDS KOMMUN  18 (21) 

       
      Bil 1 
 
DEFINITIONER 
 
 
Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare 
 
Med fastighetsinnehavare menas i detta sammanhang antingen 
 
- fastighetsägaren eller 
- den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som         
   fastighetsägare 
 
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av 
fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 
 
 
Hushållsavfall 
 
Med hushållsavfall menas sådant avfall som man regelmässigt får vid nyttjande av 
bostad. Man får det vid permanent - och fritidsbebyggelse men också vid exempelvis 
campingplatser, gästhamnar o dyl. 
 
 
Med hushållsavfall jämförligt avfall 
 
Menas avfall som uppkommer som en följd av att människor oavsett ändamål och 
verksamhet uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. Det är alltså framförallt 
fråga om restprodukter från olika slag av "mänsklig livsföring". 
 
 
Grundavgift  
 
Grundavgiften skall täcka kostnader för 
• Drift och underhåll av återvinningscentraler  
• Omhändertagande av farligt avfall, elavfall, restavfall mm 
• Drift och underhåll av trädgårdskomposter 
• Registerhållning 
• Administration 
• Information 
• Kapitalkostnader för ovanstående 
 
 
Behandlingsavgift 
 
Behandlingsavgiften skall täcka kostnader för 
• Sortering/omlastning 
• Transportavgifter 
• Deponiavgifter 
• Avfallsskatt 
• Förbränningsavgifter 
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Hämtningsavgift 
 
Hämtningsavgiften skall täcka kostnader för 
• Insamling (personal-, drift-, kapital- och administrationskostnader) 
 
 
 
 
 
 
Sophämtningsavgift = Behandlingsavgift + Hämtningsavgift 
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     Bil 2 
 
SORTERINGSGUIDE 
 
Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar införes i 
denna bilaga utan särskilt beslut i kommunfullmäktige. 
 
HUSHÅLLSAVFALL 
 
Hushållsavfall innefattar allt det avfall som uppstår i ett hushåll, eller avfall som är 
jämförligt med avfall från hushåll och som uppkommer där människor vistas, t ex i 
personalmatsalar, restauranger osv. Hushållsavfallet skall sorteras och materialen 
skall hållas skilda från varandra enligt nedan. 
 
Avfallsslag Exempel Hantering/lämnas Kommentar 
Köksavfall/hushållsavfall Matberedningsavfall, 

mjuka plastförpackningar 
samt övrigt brännbart 
avfall från hushållet som 
får plats i sopkärlet. Ej 
övriga förpackningar och 
tidningar eller annat avfall 
som faller under 
producentansvaret 

Hämtas var fjortonde dag 
eller enligt annan 
överenskommelse med 
samhällsbyggnadsförvalt-
ningen tekniska 
förvaltningen i enlighet 
med dessa föreskrifter 

Skickas till förbränning 

Restavfall Ej brännbart hushållsavfall 
exempelvis porslin, 
keramik, glas 
Ej förpackningar och 
tidningar eller annat avfall 
som faller under 
producentansvaret 

Lämnas vid 
återvinningscentral i 
container för ej brännbart 
restavfall 
Hämtning kan även 
beställas hos 
samhällsbyggnadsförvalt-
ningen tekniska 
förvaltningen. Debitering 
sker enligt gällande taxa. 

Deponeras 

Förpackningar och 
tidningar 

Förpackningar av metall, 
färgat och ofärgat glas, 
papper, hårdplast samt 
tidningar 

Lämnas på anvisad plats 
vid återvinningsstation 

Tidningar och 
förpackningar skall 
sorteras ut enligt 
förordningar om 
producentansvar 

Farligt avfall Färg, lösningsmedel, 
lysrör (t ex lågenergi-
lampor, solarierör, vanliga 
lysrör), glödlampor, 
bekämpningsmedel, lim, 
oljr, fotokemikalier, 
kvicksilvertermometrar, 
bilbatterier, tryck-
impregnerat trä mm 

Lämnas på anvisad plats 
vid återvinningscentral 
Ljuspunkter (ej lysrör) kan 
även lämnas till Samlare 

Farligt avfall är direkt 
skadligt för människor, 
djur och natur varför det är 
viktigt att allt farligt avfall 
tas omhand på ett hälso- 
och miljöriktigt sätt. Det 
farliga avfallet hämtas av 
Ragn Sells AB för slutligt 
omhändertagande 

Batterier Alla sorters batterier under 
3 kg. Batterier över 3 kg, 
ex bilbatterier hanteras 
som farligt avfall, se ovan. 
Produkter med inbyggda 
miljöfarliga batterier kan 
lämnas vid försäljnings-
stället. 

Lämnas i batteriholkar vid 
återvinningsstation, 
Samlare  samt 
återvinningscentraler 
Större batterier, t ex 
bilbatterier lämnas vid 
återvinningscentral, se 
ovan 

Batterier ska tas om hand 
på ett miljöriktigt sätt 
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Avfallsslag Exempel Hantering/lämnas Kommentar 
Brännbart grovavfall Brännbart hushållsavfall 

som är för stort att lägga i 
sopkärlet, t ex möbler, 
mattor, madrasser, större 
plastleksaker som pulkor 
mm 

Lämnas i container för 
brännbart restavfall på 
återvinningscentral 
Hämtning kan även 
beställas hos 
renhållningsavdelningen. 
Debitering sker enligt 
gällande taxa. 

Skickas till förbränning 

Ej brännbart grovavfall Sanitetsporslin, glasrutor, 
isoleringsmaterial, tegel, 
keramik, gips mm 

Lämnas i container för ej 
brännbart restavfall på 
återvinningscentral 
Hämtning kan även 
beställas hos 
renhållningsavdelningen. 
Debitering sker enligt 
gällande taxa. 

Deponeras 

Skrot Blandat metallskrot, t ex 
cyklar 

Lämnas i container för 
skrot vid 
återvinningscentral 
Hämtning kan även 
beställas hos 
renhållningsavdelningen. 
Debitering sker enligt 
gällande taxa. 

Återvinningsbart 

Obehandlat trä Rent trä som inte är 
tryckimpregnerat eller på 
annat sätt är obehandlat 

Lämnas i container för trä 
vid återvinningscentral 
Hämtning kan även 
beställas hos 
renhållningsavdelningen. 
Debitering sker enligt 
gällande taxa. 

Återvinningsbart 

Kyl/frys  Lämnas på anvisad plats 
vid återvinningscentral 
Hämtning kan även 
beställas hos 
renhållningsavdelningen. 
Debitering sker enligt 
gällande taxa 

 

Elektriska och 
elektroniska produkter 

T ex hushållsapparater, 
IT- och kommunikations-
utrustning, belysnings-
utrustning, elektriska och 
elektroniska verktyg mm 

Lämnas på anvisad plats 
vid återvinningscentral 

Elektriska och 
elektroniska produkter ska 
tas om hand på ett 
miljöriktigt sätt då de till 
vissa delar innehåller 
farliga komponenter 

Trädgårdsavfall Ris, grenar, löv, häck- och 
gräsklipp 

Lämnas på anvisad plats 
vid trädgårdskomposter 

Kan komposteras hemma  

Läkemedelsavfall och 
kasserade kanyler 

Stickande/skärande samt 
läkemedelsrester som 
alstras i hemmet 

Lämnas på apotek. Det 
stickande och/eller 
skärande avfallet ska 
lämnas i specialbehållare 
som erhålls på apotek 
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Svar på motion om 
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 Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
Angående motion om avfallshantering 
 
 
 
Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen ger förslag till fullmäktige angående motionen.  
 
Beskrivning av ärendet 

Göran Mård (V) skrev en motion om avfallshantering och samhällsbyggnadsnämnden 
yttrade sig över motionen i § 105, 2014-06-10. Vid beredning beslöt dåvarande ordfö-
rande i kommunstyrelsen att avvakta med att behandla ärendet i kommunstyrelsen tills 
fullmäktige fattat beslut i ärendet. Fullmäktige beslutade att godkänna avfallsplanen i 
beslut § 22, 2014-11-27, också i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut § 105, 
2014-06-10. Ärendet kan därmed tas upp för behandling i kommunstyrelsen.   
 
Ärendets beredning 

Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen.  
 
Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden § 105, 2014-06-10 
Nya kommunfullmäktige § 22, 2014-11-27 
 
Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 

Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
 
Jörgen Wijk 
 
Kommunsekreterare 
 

Jörgen Wijk 
0477 441 14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 
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Överenskommelse om 

fastighetsreglering 

avseende del av 
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 Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
Angående överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av 
Tingsryd 14:1 och Överfräsen 3 
 
Dnr 2013/350   253 
 
Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering avseende del 
av Tingsryd 14:1 och Överfräsen 3 
 
 
Beskrivning av ärendet 

Ett förslag till överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av Tingsryd 14:1 
och Överfräsen 3 har upprättats av markingenjör Kenneth Brorsson. Tänkt köpare av 
fastigheterna är Holtab AB och marken ska användas för transporter mellan företagets 
olika lokaler. Eftersom detaljplanen överklagades bordlade kommunstyrelsens arbetsut-
skott ärende, § 32, 2014-01-27. Efter avgjorda rättsprocesser har planen vunnit laga 
kraft 2015-02-17. Behandlingen av ärendet kan därmed återupptas.   
 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av dåvarande markingenjören.  
 
Beslutsunderlag   

Överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av Tingsryd 14:1 och Överfrä-
sen 3 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 32, 2014-01-27 
 
Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
Jörgen Wijk 
 
Kommunsekreterare 
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 Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
Överföring av arbetsuppgifter från kultur- och fritidsförvaltningen till 
kommunfullmäktiges presidium 
 
 
Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen överför arbetsuppgifter gällande utseende av ambassadörer samt ce-
remoni för kommuninvånare som blivit svenska medborgare från kultur- och fritidsut-
skottet till kommunfullmäktiges presidium.  
 
Beskrivning av ärendet 

Det nybildade kultur- och fritidsutskottet har tillsammans med kommunstyrelsens ord-
förande samt kommunchefen samtalat om arbetsuppgifter som är lämpliga att föra över 
från kultur- och fritidsutskottet till andra instanser. I samråd med kommunfullmäktiges 
presidium har dessa föreslagit en överföring av utseende av ambassadörer samt cere-
moni för kommuninvånare som blivit svenska medborgare till kommunfullmäktiges 
presidium.   
 
Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts av kultur- och fritidsutskottet, kommunstyrelsens ordförande 
samt kommunchefen. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige § 29, 2011-03-31 
Skrivelse från kommunchef Ann-Christine Vösu, 2007-01-24 
 
Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 

Kommunfullmäktiges presidium 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
 
 
 
Jörgen Wijk 
 
Kommunsekreterare 















Ärende 15 

Ej verkställda beslut 

enligt LSS 







Ärende 16 

Ej verkställda beslut 

enligt SoL 
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