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F Ö R O R D

Förord
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör 
Tingsryds kommuns Granskningshandling av översikts-
plan. En översiktsplan (ÖP) tas fram och uppdateras 
regelbundet av kommuner i enlighet med Plan- och 
bygglagen. En översiktsplan ska vara vägledande för hur 
mark- och vattenområden används och hur bebyggelse, 
verksamheter och naturområden etc. ska utvecklas och 
bevaras. Miljökonsekvensbeskrivningen är en bedömning 
av hur miljöaspekter har inarbetats i planförslaget och 
vad planens genomförande innebär.

Tingsryds kommun har givit WSP Sverige AB i 
Karlskrona i uppdrag att upprätta en miljökonsekvensbe-
skrivning till Tingsryds kommuns översiktsplan. Upp-
dragsansvarig hos WSP är Jessica Andersson som också 
ansvarar för miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Bakgrund
Föreliggande dokument utgör miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) tillhörande Tingsryds kommuns översikts-
plan. MKB:n är en bedömning av hur miljöaspekter har 
inarbetats i planförslaget och vad planens genomförande 
innebär för naturmiljön, kulturmiljön och människors 
hälsa. MKB:n behandlar frågeställningar på en över-
siktlig nivå motsvarande vad översiktsplanen anger. 
Beskrivningen avser peka på översiktliga konsekvenser 
av planförslaget samt vilka konsekvenser som behöver 
studeras i fortsatt planering.

Nollalternativ
Att identifiera ett eller några få alternativa scenarier gäl-
lande kommunens utveckling som kan anses vara mer 
sannolika än andra scenarion är så gott som omöjligt. 
Således begränsar sig detta dokument till att beskriva ef-
fekter och konsekvenser av planförslaget och nollalterna-
tivet. Eftersom varje kommun är skyldig att ha en aktuell 
översiktsplan är en framtid helt utan översiktsplan inte 
sannolik. Om planen inte skulle genomföras är det därför 
troligt att nuvarande översiktsplan, trots dess brister, får 
fortsätta att gälla och att samhällsutvecklingen i Tingsryd 
kommer att ske utan stöd från översiktsplanen. Bebyg-
gelsen kommer i större utsträckning lokaliseras utifrån 
kommersiella utgångspunkter. Markanvändningen i kom-
munen bedöms därmed bli mindre effektiv och leda till 
en sämre hushållning med mark och vatten. Utan aktuell 
översiktsplan skulle den kommunala planeringen få svårt 
att samordna bebyggelseutvecklingen med en samtidig 
kollektivtrafikutbyggnad. Den bebyggelse som tillkom-
mer koncentreras inte i lika hög grad till tätorterna och 
till goda kollektivtrafiklägen. Förutsättningarna för att 
skapa ett hållbart resande i Tingsryd skulle därmed inte 
fullt ut kunna tas tillvara. Istället förväntas den fortsatta 
tillväxten av biltrafik leda till alltför stora utsläpp av luft-
föroreningar samt till ett mer förorenat trafikdagvatten. 
Ambitionen att bevara och utveckla kommunens kultur- 
och naturmiljöer blir lägre jämförelse med översiktspla-
neförslaget.

Översiktsplan 2030
Översiktsplanens övergripande syfte är att skapa för-
utsättningar för en långsiktigt hållbar kommun utifrån 
en helhetssyn på ekologiska, sociala och ekonomiska 
faktorer. Översiktsplan 2030 innehåller elva fokusområ-
den för långsiktig hållbarhet och utveckling i Tingsryds 
kommun.

I fokusområdet boende och inflyttning framkommer 
det att kommunen vill prioritera förtätning i tätorter, 

orter samt längs viktiga kommunikationsstråk, där det 
finns eller planeras för kommunalt vatten och avlopp. 
I tätorterna ska kommunen främja en blandning av 
bostäder och upplåtelseformer. Kommunen har inget 
emot bostadsutveckling på landsbygden, men ny bebyg-
gelse kan med fördel lokaliseras intill befintlig bebyg-
gelse för att möjliggöra samåkning och stärka underlaget 
för kollektivtrafik. Kommunen vill om möjligt undvika 
byggnation på produktiv jordbruksmark, men ställer sig 
inte emot byggnation om det gynnar andra betydelsefulla 
samhällsintressen. I markanvändningskartan redovisas ett 
antal utvecklingsområden för bland annat verksamheter 
och bostäder. 

Konsekvenser
Översiktsplaneförslaget är generellt skrivet, och skrivet 
på system- och strateginivå. Kommunen har valt att upp-
rätta en mer övergripande översiktsplan för att i ett andra 
led kunna arbeta med fördjupade översiktsplaner samt ta 
fram nya strategier och program. Tanken är att materialet 
kontinuerligt ska lyftas in i översiktsplanen. Ambitionen 
är god, och översiktsplanen lyfter fram eventuella kon-
flikter som måste hanteras i ett senare planeringsskede. 

Översiktsplaneförslaget har goda amitioner om en 
hållbar och miljöanpassad samhällsutveckling. Detta 
genomsyras av de strategier för utveckling som presen-
teras i översiktsplanen, bland annat genom förtätning av 
de mindre orterna samt ambitionen om en stark kollektiv- 
trafik och satsning på infrastruktur för gång och cykel. 
Översiktsplanen vill stärka både tätort och landsbygd, 
vilket medför ett hållbart samhälle. 

Planen visar goda ambitioner för att bevara viktiga 
områden för natur, kultur och friluftsliv samt opåverkade 
områden och bedöms kunna bidra till att gällande miljö-
kvalitetsmål uppfylls, samt medverka till att miljökvali-
tetsnormerna nås. Samtidigt kan inte dessa uppnås utan 
att det görs åtgärder i ett regionalt perspektiv av kringlig-
gande kommuner. 

Vid arbetet med att genomföra översiktsplanens 
intentioner kommer kommunen ta ställning till om 
detaljplanerna medför en betydande miljöpåverkan. Om 
planerna bedöms medföra en betydande miljöpåverkan 
ska konsekvenserna i planen bedömas i en särskilt miljö-
konsekvensbeskrivning. 

Planens påverkan på miljön är till stor del beroende 
av hur planens intentioner genomförs i praktiken, och 
i vilken mån som anpassningar görs för att värna mil-
jöaspekter och hållbar utveckling i vidare planering, 
bedömning och genomföranden. 

Sammanfattning

S A M M A N F A T T N I N G
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1. Bakgrund och metod
Vad är en mijökonsekvensbeskrivning?
Översiktsplaner hör till planer som antas medföra bety-
dande miljöpåverkan och därför alltid ska åtföljas av en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Processen och ge-
nomförandet styrs av miljöbalken. Arbetet inleds med en 
bedömning av de konsekvenser som planförslaget medför 
och som kan vara av betydande art, en så kallad MKB-
avgränsning. Kommunerna samråder med länsstyrelsen 
och berörda kommuner om avgränsningen. Därefter upp-
rättas en MKB, där planförslagets konsekvenser jämförs 
med nollalternativet. MKB:n skall successivt utvecklas 
under planprocessen. Vid samråd och granskning ges 
tillfälle att lämna synpunkter på MKB:n.

Avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningens detaljeringsgrad har 
anpassats till översiktsplanens strategiska karaktär. Detta 
betyder att planens miljöpåverkan i många fall beskrivs 
på systemnivå, och att analyserna inte generellt avser 
enskildheter eller enskilda objekt.

Tidshorisonten är huvudsakligen år 2030, vilket är 
samma tidshorisont som används för översiktsplanen. Vid 
den tidpunkten förväntas planförslaget ha genomförts. De 
förändringar och konsekvenser som planen kan förväntas 
ge, kommer dock i de flesta fall att framträda successivt 
fram tills dess. Vissa förändringar och konsekvenser kan 
även uppstå senare.

Den rumsliga avgränsningen utgörs i huvudsak av 
kommungränsen. För några miljöaspekter är det emel-
lertid nödvändigt att identifiera och beskriva påverkan 
utifrån andra geografiska områden. Vattenfrågor belyses 
utifrån ett avrinningsområdesperspektiv och planför-
slagets påverkan på klimatet har i grunden ett globalt 
perspektiv.

Vad gäller konsekvenserna för utvecklingsområden 
för vindkraft samt LIS-områden har dessa beskrivits i 
kommunens vindkraftsplan och LIS-områdesplan från 
år 2011, och beskrivs därför inte närmare i föreliggande 
MKB.

Bedömningsmetod
Konsekvenserna kommer att relateras till det värde 
som berörs, men också till miljöpåverkans relation till 
miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål samt öv-
riga hållbarhetsfaktorer. En fyrgradig skala används för 
beskrivning av planens positiva och negativa konsekven-

ser. Skalan grundar sig på en relation mellan effekternas 
omfattning och storleken på de värden som påverkas.

• Stora konsekvenser - Betydande påverkan på riksob-
jekt eller regionalt intressanta objekt. 

• Måttliga konsekvenser - Begränsad påverkan på 
riksobjekt eller värden av regionalt intresse, eller be-
tydande påverkan på värden av kommunalt intresse.

• Små konsekvenser - Liten påverkan på värden av 
nationellt eller regionalt intresse, eller begränsad 
påverkan på värden av kommunalt intresse, eller 
omfattande påverkan på värden av lokalt intresse.

• Inga eller obetydliga konsekvenser - Begränsad 
påverkan på värden av lokalt intresse eller inga 
konsekvenser.

Bedömning av påtaglig skada på riksintressen
Med påtaglig skada avses skada på värden som har bety-
delse från allmän synpunkt och som inte kan återskapas 
eller ersättas om de en gång förstörs. Vid bedömningen 
av om en åtgärd kan påtagligt skada ett område av 
riksintresse bör det analyseras arten och omfattningen av 
påverkan samt områdets känslighet.

Vid bedömningen bör även tidigare ingrepp och/eller 
skador beaktas. Ett mindre ingrepp kan i sig ge en liten 
påverkan i området, men om det följs av fler kan det sam-
mantaget medföra stora negativa konsekvenser.

Osäkerheter i bedöming och underlag
MKB är alltid förknippad med osäkerheter. Det finns 
dels genuina osäkerheter i alla antaganden om framtiden 
och dels finns det osäkerheter förknippade med analytisk 
kvalitet och kunskap. Osäkerheter ligger också i att de 
underlag och källor som använts för bedömningen kan 
vara behäftade med olika brister. 

De utvecklingsområden som studeras i denna MKB 
bör inte ses som exakta eller färdiga utvecklingsområden. 
Detta medför att detaljerade konsekvenser för enskilda 
områden inte kan bedömas i detta skede. I samtliga av-
snitt i MKB:n anges ett övergripande resonemang kring 
om, hur och på vilket sätt alternativen medför stora eller 
små konsekvenser för respektive miljöaspekt. I kom-
mande planeringsskeden får sedan avgöras om det finns 
behov av mer detaljerade utredningar och/eller upprät-
tande av MKB för detaljplan.

B A K G R U N D  O C H  M E T O D
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En MKB ska identifiera, beskriva och bedöma rimliga 
alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska 
räckvidd. Den geografiska räckvidden av en översikts-
plan är lagstadgad varför det i detta fall endast kan 
handla om alternativa utformningar av planen.

Att identifiera ett eller några få alternativa scenarier 
gällande kommunens utveckling som kan anses vara mer 
sannolika än andra scenarion är så gott som omöjligt. 
Det låter sig helt enkelt inte göras då det finns en oerhörd 
mängd faktorer såsom konjunkturläge, enskilda entrepre-
nörers initiativ, näringslivssatsningar med mera, som kan 
påverka. Således begränsar sig detta dokument till att be-
skriva konsekvenser av planförslaget och nollalternativet.

Nollalternativ
I nollalternativet förväntas bebyggelsen i större utsträck-
ning lokaliseras utifrån kommersiella utgångspunkter. 
Markanvändningen i kommunen bedöms därmed bli 
mindre effektiv och leda till en sämre hushållning med 
mark och vatten. Utan aktuell översiktsplan skulle den 
kommunala planeringen få svårt att samordna bebyggel-
seutvecklingen med en samtidig kollektivtrafikutbygg-
nad. Den bebyggelse som tillkommer koncentreras inte i 
lika hög grad till tätorterna och till goda kollektivtrafik-
lägen. Förutsättningarna för att skapa ett hållbart resande 
i Tingsryd skulle därmed inte fullt ut kunna tas tillvara. 
Istället förväntas den fortsatta tillväxten av biltrafik leda 
till alltför stora utsläpp av luftföroreningar samt till ett 
mer förorenat trafikdagvatten.

Kommunen driver inte heller utvecklingsfrågor i 
samma utsträckning som i översiktsplanen. Detta innebär 
sannolikt att ambitionen för bevarande och utveckling av 
kommunens kultur- och naturmiljöer blir lägre jämförelse 
med nuläget och översiktsplaneförslaget.

Givna förutsättningar för såväl nollalternativet som 
för en utveckling enligt den nya översiktsplanen är bland 
annat att de pågående klimatförändringarna kan antas 
komma göra sig allt mer påminda de kommande decen-
nierna. Vissa samhällsbeslut som påverkar miljöns ut-
veckling är också oberoende av planens tillkomst. Dit hör 
exempelvis de åtgärdprogram för luft- och vattenkvalitet 
som är fastställda. Ytterligare sådana program eller andra 
samhällsbeslut kan också tillkomma under planperioden. 
Den planering av infrastruktur som görs av Trafikverket 
förväntas bli genomförd även i nollalternativet.

 
Översiktsplan 2030
Översiktsplanens övergripande syfte är att skapa för-
utsättningar för en långsiktigt hållbar kommun utifrån 
en helhetssyn på ekologiska, sociala och ekonomiska fak-
torer. En fysisk struktur som bidrar till jämlik hälsa för 
alla ska skapas och ett samhälle med god miljö ska kunna 
överlämnas till kommande generationer.

Översiktsplan 2030 innehåller elva fokusområden för 
långsiktig hållbarhet och utveckling i Tingsryds kom-
mun. De elva fokusområdena utgörs av:

• God miljö
• Det goda livet
• En kommun där barn och unga syns
• Konkurrenskraftig utbildningsnivå och attraktivt 

företagsklimat
• Boende och inflyttning
• Infrastruktur
• Ett levande förenings- och kulturliv
• Rika upplevelser
• Värna om natur- och kulturvärden
• Vatten
• Förebygga risker och konsekvenser

I översiktsplanen redovisas ett antal utvecklingsområden 
för bland annat verksamheter och bostäder. Kommunen 
har som ambition att prioritera förtätning i tätorter, orter 
samt längs viktiga kommunikationsstråk, där det finns 
eller planeras för kommunalt vatten och avlopp. Här 
säkerställs en god avloppsrening och det finns tillgång 
till service och kollektivtrafik. Fortsatt bebyggelse här 
stärker underlaget för service ytterligare och medverkar 
till livskraftiga tätorter. I tätorterna ska kommunen främja 
en blandning av bostäder och upplåtelseformer. Kom-
munen har inget emot bostadsutveckling på landsbygden, 
men ny bebyggelse kan med fördel lokaliseras intill 
befintlig bebyggelse för att möjliggöra samåkning och 
stärka underlaget för kollektivtrafik. Kommunen vill om 
möjligt undvika byggnation på produktiv jordbruksmark, 
men ställer sig inte emot byggnation om det gynnar andra 

2. Studerade alternativ

S T U D E R A D E  A L T E R N A T I V
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S T U D E R A D E  A L T E R N A T I V

betydelsefulla samhällsintressen. 
Översiksplaneförslaget belyser behovet av att ut-

veckla gång- och cykelvägnätet, främja en förbättrad kol-
lektivtrafik samt bygga ut bredbandsinfrastrukturen för 
att tillgängliggöra arbetsplatser, service och besöksmål 
för allmänheten. Kommunen har även som ambition att 
ta fram nya planer och riktlinjer för att tillgodse en god 
vatten- och avloppsförsörjning.

Tingsryds kommun har som mål att fortsätta erbjuda 
en mångfald av upplevelser och besöksmål. Genom att 
naturen tillgängliggörs och betydelsefulla besöksmål ut-
vecklas och etableras sker en positiv utveckling av kom-
munen. I LIS-planen har kommunen identifierat områden 
i strandnära lägen som anses lämpliga för friluftslivets 
utveckling. Vid planläggning och byggnation ska hänsyn 
tas till natur- och kulturmiljöer. De ska i den utsträckning 
det är möjligt bevaras eller integreras i bebyggelsemiljön.
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Nedan anges de övergripande konsekvenserna för de elva 
fokusområdena som redovisas i översiktsplanen. Bedö-
mingen görs ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. Under rubriken samlad bedömning görs även 
en jämförelse med nollalternativet. Vissa fokusområden 
berörs närmre i kapitlet Miljökvalitetsmål och Miljökva-
litesnormer.

God miljö
Till följd av den förtätning och komplettering i goda 
kollektivtrafiklägen som enligt översiktsplanen ska 
eftersträvas kan ett mer hållbart resande främjas. Utveck-
ling av gång- och cykelvägnätet kan även göra så att fler 
undviker att använda bilen som färdmedel.

Genom föreslagen bebyggelseutveckling bedöms 
kommunen hushålla med mark och resurser. Kommunen 
kan fortsätta att präglas av ett varierat landskap med 
en hög biologisk mångfald. Om värdefull grönska tas i 
anspråk föreslår översiktsplanen att värdena kompenseras 
genom att en likvärdig miljö anläggs i närområdet.

Översiktsplanen har som ambition att arbeta mer ak-
tivt med en lokal dagvattenhantering och fördröjning för 
att minska spridningen av föroreningar till recipienterna. 
Genom att ta fram en dricksvattenförsörjningsplan där 
grund- och ytvattenresurser inventeras samt risker och 
alternativa reservvattentäkter identifieras kan kommunen 
säkerställa en god dricksvattenkvalitet.

Samlad bedömning
Genom att prioritera åtgärder i infrastrukturen samt 
hushålla med mark och resurser bedöms översiktsplane-
förslaget bidra med positiva konsekvenser för miljön och 
människors hälsa. 

I nollalternativet saknas riktlinjer för bebyggelseut-
vecklingen. Bebyggelsen riskerar att bli mer utspridd 
vilket medför ett ökat transportbehov och en större påver-
kan på landskapet.

Det goda livet
Översiktsplanens ambition om förtätning och kom-
plettering intill befintlig bebyggelse medför att flera 

målpunkter kan återfinnas inom närområdet. Utveck-
lingsområdena som ligger i anslutning till huvudorten 
Tingsryd bedöms få god tillgänglighet till service. I de 
mindre orterna däremot blir tillgången till service relativt 
begränsad och på den rena landsbygden saknas i stort sett 
serviceutbud. Försörjningen av service för både befintlig 
och tillkommande bebyggelse på landsbygden får tillgo-
doses i tätorterna. Dock kan ny bebyggelse bidra till att 
serviceutbudet ökar samt att behoven av kollektivtrafik 
bibehålls och eventuellt förstärks.

Utvecklingsområden för verksamheter och bostäder 
föreslås i kommunens olika delar och lägen, i anslutning 
till god infrastruktur, vilket underlättar arbetspendling.

Jämställdhet
Genom en förtätning i områden som ligger nära större 
vägstråk samt gång- och cykelväg och god service, bidrar 
översiktsplanens intentioner till att främja ett tryggt och 
väl fungerande vardagsliv. En blandning av radhus, vil-
lor och flerbostadshus bidrar också till integration och 
möjligheten att bo kvar i olika områden, olika skeden i 
livet. Dessa mål och inriktningar bedöms verka för en 
god jämställdhet inom kommunen.

Folhälsomål
De folkhälsomål som behandlar den fysiska planeringen 
är social trygghet, trygga och goda uppväxtvillkor samt 
ökad fysisk aktivitet. 

Översiktsplanen kan i sig inte påverka hälsoläget i 
kommunen, men den kan skapa förutsättningar för en 
god och jämlik hälsa. Översiktsplanens angivna satsning-
ar på kollektivtrafik och gång- och cykelnätet samt säkra 
skolvägar är i sig ett led i att satsa på kommunens hälsa 
och trygghet. Det bidrar till att fler undviker att ta bilen 
och därmed att fler av folkhälsomålen kan uppnås, som 
till exempel ”Hälsa i arbetslivet” och ”Fysisk aktivitet”.

Översiktsplanen värnar om värdefulla natur- och 
kulturmiljöer. Kommunens bedömning är att en utbygg-
nad av föreslagna utvecklingsområden, där hänsyn tas 
till befintliga naturvärden vid exploatering för bostäder, 
verksamheter etc. ej innebär påtaglig skada på värdena. 

3. Fokusområden - konsekvenser 

F O K U S O M R Å D E N - K O N S E K V E N S E R



10

F O K U S O M R Å D E N - K O N S E K V E N S E R

Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 
tätorter skall även beaktas. Detta bedöms ge goda förut-
sättningar för en utvecklad folkhälsa och välbefinnande i 
kommunens olika delar. Det bidrar även till en förstärk-
ning av kommunens identitet och attraktivitet. 

Samlad bedömning
Översiktsplanen bedöms medverka till positiva konse-
kvenser på livsmiljön och människors hälsa då riktlinjer-
na för bebyggelseutveckling främjar en god tillgänglighet 
till arbetsplatser, service och grönområden. 

I ett nollalternativ utan riktlinjer för bebyggelseut-
veckling finns risk för långa avstånd mellan bostäder, 
service och arbetsplatser. En spridd bebyggelse kan även 
komma att försämra möjligheterna för arbetspendling och 
medföra att fler väljer bilen som färdmedel. Det bedöms i 
sin tur medföra negativa konsekvenser för miljön.

En kommun där barn och unga syns
Intentionerna i översiktsplanen bedöms som positiva ur 
ett barnperspektiv. Det anges att barnperspektivet skall 
finnas med i alla beslut och i det dagliga arbetet. I över-
siktsplanen pekas tätortsnära friluftsområden ut som skall 
bevaras. Om värdefull grönska tas i anspråk bör värdena 
kompenseras genom att en likvärdig miljö anläggs i 
närområdet. Detta bedöms vara positivt för barn, då möj-
ligheter till spontanlek och tillgänglighet till lekplatser är 
viktigt. Ett väl fungerande kollektivtrafiknät samt trygga 
och säkra skolvägar är en viktig förutsättning för barns 
och ungas rörelsefrihet. Att kultur- och fritidsanläggning-
ar ska lokaliseras i strategiska lägen underlättar för barn 
och ungdomar att nyttja dessa fritidsaktiviteter till fullo.

Samlad bedömning
Sammantaget bedöms översiktsplanen medföra positiva 
konsekvenser för barn och unga. I nollalternativet finns 
risk för spridd bebyggelse med långa avstånd till skola, 
fritidsaktiviteter och grönområden, vilket kan ha en nega-
tiv inverkan på barn och ungas välmående.

Konkurrenskraftig utbildningsnivå och attraktivt 
företagsklimat
Ett dynamiskt näringsliv är viktigt för att Tingsryds 
kommun skall ha en god ekonomisk utveckling. Genom 
att erbjuda en god planberedskap, planlagd mark och 
varierade lokaliseringsmöjligheter, så kan olika typer 
av företag etableras och utvecklas. Genom att fortsätta 
bygga ut bredbandsinfrastrukturen kan kommunen även 
underlätta för näringslivet att utvecklas.

Översiktsplanens föreslagna utvecklingsområden 
ligger på bra avstånd till kommunikationsstråk, vilket 
underlättar arbetspendling. Det lokala näringslivet gyn-
nas även då invånarantalet kan komma att bli större på 
mindre orter vilket i förlängningen ställer krav på en 
utökad närservice.

Tingsryds geografiska lokalisering skapar goda förut-
sättningar för att erbjuda befolkningen ett stort utbud av 
gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar. För att folk 
ska kunna bo kvar i Tingsryd under sina studier måste 
dock kommunen fortsätta att främja förbättrade kollektiv-
trafikförbindelser. 

Samlad bedömning
Översiktsplanen bedöms medverka till positiva konse-
kvenser för kommunens näringsliv. Genom att främja en 
strategisk bebyggeseutveckling i goda kommunikations-
lägen, utveckla bredbandsinfrastrukturen och skapa goda 
livsmiljöer kan kommunen locka till sig fler företag och 
invånare samt underlätta för människor att bo, studera 
och arbeta på olika ställen.

I nollalternativet riskerar verksamheter och bostä-
der att hamna i dåliga kommunikationslägen vilket kan 
försvåra möjligheterna för pendling samt medföra att fler 
väljer att ta bilen som färdmedel.

Boende och infyttning
För att främja en positiv befolkningsutveckling måste 
kommunen locka hit fler invånare och säkerställa att de 
som bor och verkar här i dag väljer att stanna kvar. En 
aktiv landsbygdspolitik kan ge möjlighet till fler invånare 
och mer verksamheter, vilket får konsekvensen att en av-
veckling av samhällsservice och privat utbud kan stoppas 
och i bästa fall vändas. En ökad satsning på utbyggnad av 
bredband och mobiltelefoni på landsbygden ökar möjlig-
heten för människor att bo kvar där. 
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Satsningen kan också medföra att fler invånare och verk-
samheter väljer att etablera sig i kommunen. 

I översiktsplanen anges att kommunen inte har något 
emot bostadsutveckling på landsbygden, men ny bebyg-
gelse kan med fördel lokaliseras intill befintlig bebyg-
gelse för att stärka underlaget för kollektivtrafik. 

Planens inriktning tillsammans med kommunens 
antagna LIS-program bedöms ge förutsättningar för att 
tillvarata möjligheter till attraktiva bostadslägen i kom-
munens landsbygd. LIS-planen behöver dock ses över 
och aktualiseras då inställningen är att underlätta byggna-
tion i fler strandnära lägen. 

I dagsläget råder brist på bostäder. Behovet av bostä-
der kan till viss del tillföras inom gällande planer. För 
att erhålla en befolkningstillväxt inom kommunen måste 
kommunen initialt lägga resurser på fortsatt planering av 
nya bebyggelseområden. Detta kräver att kommunen har 
framförhållning i planeringen av kommunal service för 
barnomsorg och skolverksamhet, fritidsaktiviteter etc. 

Det får ekonomiska konsekvenser för både kom-
munen och andra aktörer när förslagen i översiktsplanen 
ska genomföras. En exploatering på landsbygden kan ex-
empelvis bidra till ökade samhällskostnader för service, 
skolskjuts, VA och infrastruktur. Kommunen räknar med 
att de ekonomiska insatserna som krävs skall betala sig 
långsiktigt genom skatteintäkter från nya invånare och 
därmed komma alla tillgodo. Översiktsplanens ambition 
om förtätning eller komplettering i anslutning till befint-
lig bebyggelse ger dock samhällsvinster, då det redan 
finns tillgång till exempelvis VA-försörjning, infrastruk-
tur och skolor. 

Samlad bedömning
Sammantaget bedöms visionerna i översiktsplanen 
innebära positiva konsekvenser i förhållande till fokus-
området boende och inflyttning. Översiktsplanen kommer 
att medföra större möjligheter till att både bo och arbeta 
i kommunen, samt underlätta en miljömässig och hållbar 
arbetspendling. 

I nollalternativet finns det inga riktlinjer för samhälls-
byggandet vilket kan medföra en mer spridd bebyggelse-
utveckling. Det resulterar i att hushållningen med mark 
och vatten blir mindre effektiv och att tillgängligheten till 
service, arbetsplatser och mötesplatser begränsas.

Infrastruktur
Vatten- och avloppsförsörjning
Tillgången till dricksvatten bedöms i dagsläget täcka 
det vattenbehov som finns till följd av full utbyggnad 

av de utvecklingsområden som föreslås i översiktspla-
nen. Bedömningen är att en tillfredställande vatten- och 
avloppshantering för planerad bebyggelse kan anordnas, 
dock kan det saknas kapacitet på vissa platser. Åtgärder 
kan krävas vid dimensionering av ledningssystemet. 

Vattenkvaliteten i såväl ytvatten som grundvatten 
bedöms inte försämras till följd av utbyggnaden men det 
behövs fler insatser för att verkligen uppfylla miljökva-
litetsnormerna. Totalt sett bedöms inga eller obetydliga 
negativa konsekvenser uppstå. Kommunen avser att ta 
fram en lokal dricksvattenförsörjningsplan i syfte att 
säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning, 
vilket bedöms som positivt.

Två av de föreslagna utvecklingsområdena för verk-
samheter är lokaliserade i anslutning till två av kommu-
nens vattentäkter. Det ena området ligger i Linneryd, och 
det andra området är beläget i Tingsryd. Vid planläggning 
av dessa områden bör verksamheternas påverkan på täk-
terna utredas i detalj. Vattenskyddsområdenas föreskrifter 
ska beaktas, och utredningar som påvisar verksamheter-
nas påverkan bör upprättas. Innan detaljplaneläggning 
bör typen av verksamhet vara känd, så att kommande 
planbestämmelser kan fastställa verksamheten.

Idag är mer än hälften av kommunens invånare an-
slutna till de kommunala avloppsreningsanläggningarna.  
Kommunen ska ta fram en VA-plan där anläggningarnas 
kapacitet ses över och lämpliga strategier för renovering, 
förnyelse och fortsatt utbyggnad redovisas. Genom att 
utvecklingsområden föreslås i anslutning till befintlig 
bebyggelse kan det ge underlag för att ännu fler kan 
anslutas till det kommunala VA-systemet. Detta bedöms 
kraftigt minska utsläppen av gödande ämnen. 
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Dagvatten
Dagvattensystemet bör förbättras och fortlöpande kom-
pletteras med anläggningar för rening och utjämning av 
dagvatten i befintliga områden. Då det på vissa platser 
råder kapacitetsbrist i ledningarna ställer detta ännu hö-
gre krav på att ta hand om dagvattnet lokalt och fördröja 
avrinning i samband med nyexploatering. Nybyggna-
tion och förtätning medför ökad trafik och en ökad andel 
hårdgjorda ytor vilket kan förändra dagvattnets kvalitet 
och kvantitet. Det kan minska möjligheten till upptag 
av dagvatten i växtlighet, vilket i sin tur kan innebära 
att dagvattnet medför större belastning på ledningsnätet, 
sjöar och vattendrag.

För att klara av ökade mängder nederbörd i framtiden 
kan det finnas behov att avsätta markreserver för fördröj-
ning av dagvatten. Vid förtätning är det viktigt att i ett 
tidigt skede utreda vilka platser som är strategiskt viktiga 
att spara och utveckla utifrån omhändertagande av dag-
vatten och att säkerställa att dagvattensystemen inte är 
underdimensionerade. För nya utvecklingsområden ska 
vid behov en dagvattenutredning tas fram för att utreda 
möjligheten för att utjämna, rena och avleda dagvatten 
samt säkerställa att omgivande områden inte påverkas 
negativt. Kommunen ska upprätta en dagvattenpolicy för 
att tydligt redovisa vilken beslutad inriktning som gäller 
avseende dagvattenhantering. 

Trafik och kollektivtrafik
För att minska klimatpåverkan från transportsektorn finns 
flera faktorer som faller på regional och kommunal nivå. 
Ofta krävs effektivare transportlösningar och väsentligt 
fler resor med kollektivtrafik, vid sidan om övergång till 
fordon som drivs med förnyelsebara bränslen.

Den bebyggelseutveckling som föreslås i översikts-
planen är inriktad på förtätning eller nybyggnad i anslut-
ning till befintliga vägar och orter, främst väg 27, 120 
och 122, vilket underlättar underlaget för kollektivtrafi-
ken. Orterna inom kommunen bedöms ha förutsättningar 
för att kunna utvecklas väl för en effektiv och utvecklad 
kollektivtrafik. För områden utanför tätorter och samlad 
bebyggelse bedöms huvuddelen av persontransporter 
ändå främst ske med bil, vilket ger en klimatpåverkan.

I översiktsplanen anges att kommunen skall främja 
goda kommunikationsmöjligheter och genomföra aktiva 
insatser för att uppnå en god infrastruktur för hållbara 
transporter samt fokusera på gång- och cykelvägar. 
Trafiksäkerheten ska särskilt prioriteras för utsatta trafi- 
kantgrupper. Detta bedöms som positivt ur ett socialt och 

miljömässigt perspektiv.

Fossilfri energi samt eldistribution
Genom att kommunen anger att de vill främja en använd-
ning och produktion av fossilfri energi, bidrar översikts-
planen till att minska utsläpp av växthusgaser i atmosfä-
ren. Kommunen vill även främja en fortsatt utbyggnad av 
fjärrvärme, vilket bedöms positivt för miljön. 

I översiktsplanen pekas ett antal områden ut för vind-
kraft. Dessa områden utgår från den vindkraftsplan som 
kommunen tog fram år 2011. Vindkraftsplanen behöver 
dock ses över och uppdateras.

IT-infrastruktur
Att kommunen verkar för en utveckling av bredbands-
infrastruktur skapar möjlighet för människor att arbeta 
hemma på distans. På så sätt kan antalet arbetsresor 
minska och näringslivet kan i större utsträckning utveck-
las. Det bedöms ha en positiv inverkan på miljön. Arbetet 
med utbyggnad av bredband ger även positiva ekono-
miska effekter då det är av stor betydelse för att locka 
företagare, turister och nya invånare till kommunen.

Vägar
Översiktsplanen anger att kommunen skall verka för ett 
väl utvecklat nätverk av gång- och cykelvägar. Priori-
teringar avses göras inom tätbebyggt område och säkra 
skolvägar ska särskilt främjas. Detta förbättrar trafiksä-
kerheten för oskyddade trafikanter samt minskar antalet 
resor med bil. En utveckling av gång- och cykelvägnätet 
kommer dock att ge upphov till kostnader. 

Trafikverket är ansvarig för att de planerade satsning-
arna på det allmänna väg- och järnvägsnätet blir genom-
förda. För kommunens del får stora infrastrukturprojekt 
till följd att om- och nybyggnader kan behöva göras på 
det kommunala vägnätet, vilket innebär ekonomiska 
åtaganden.

F O K U S O M R Å D E N - K O N S E K V E N S E R
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Kommunens arbete med utbyggnad av bredband ger 
positiva ekonomiska effekter då det är av stor betydelse 
för att locka företagare, turister och nya invånare till 
kommunen.

Samlad bedömning
Bedömningen är att en tillfredställande vatten- och 
avloppshantering för planerad bebyggelse kan anordnas, 
dock kan det saknas kapacitet på vissa platser. Dagvat-
tensystemet bör förbättras och fortlöpande kompletteras 
med anläggningar för rening och utjämning av dagvatten 
i befintliga områden.

Översiktsplanen bedöms främja goda kommuni-
kationsmöjligheter genom att utvecklingsområden 
för boende och verksamheter anläggs i anslutning till 
goda kommunikationer. Att kommunen verkar för en 
utveckling av bredbandsinfrastruktur möjliggör även 
för människor att arbeta hemma på distans och antalet 
aretsresor kan minska. Kommunen vill även främja en 
fortsatt utbyggnad av fjärrvärme, vilket bedöms positivt 
för miljön.

Totalt sett bedöms översiktsplanen medföra inga eller 
obetydliga negativa konsekvenser för fokusområdet In-
frastruktur. Översiktsplanens inriktning gällande infra-
struktur kan medföra positiva konsekvenser för miljön.

I nollalternativet saknas riktlinjer för bebyggelseut-
vecklingen. Bebyggelsen riskerar att bli mer utspridd och 
tillgängligheten till service och arbetsplatser försämras. 
Möjligheten att resa hållbart försämras. Det ställer krav 
på betydligt större investeringar i vägnätet och VA-nätet.

Ett levande förenings- och kulturliv
Genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter kan 
kommunen tillfredställa flera olika intressen, åldrar och 
behov. Det skapar förutsättningar för fler möten mellan 
människor, en ökad integration och inte minst en friskare 
befolkning.

Genom att etablera anläggningar i strategiska lägen, 
intill kollektivtrafik, gång- och cykelväg, kan målpunkter 
tillgängliggöras och antalet hållbara resor öka.

Möjligheten att samutnyttja lokaler kan medföra po-
sitiva ekonomiska konsekveser. Flexibla lokaler kan även 
skapa större möjlighet för kommunen att möta framtidens 
skiftande behov inom kultur och fritid. 

Samlad bedömning
Översiktsplanen belyser vikten av god tillgänglighet till 
kultur- och fritidsaktiviteter samt flexibla lokaler vilket 

bedöms medverka till positiva konsekvenser för fokus-
området Ett levande förenings- och kulturliv. 

I nollalternativet saknas riktlinjer för bebyggelseut-
vecklingen. Bebyggelsen riskerar att bli mer utspridd 
och tillgängligheten till fritidsaktiviteter försämras. Det 
bedöms framförallt påverka barn och unga negativt.

Rika upplevelser
I översiktsplanen finns visioner som direkt eller indirekt 
är kopplade till rekreation och friluftsliv. Bland annat 
fokus på gång- och cykelvägar, starka destinationer etc. 
Sett ur ett internationellt perspektiv tillhör Tingsryds 
kommun ett attraktivt geografiskt område med genuina 
värden. Inom besöksnäringen finns en tillväxtpotential 
som kan stärkas i samarbete med lokala företag och 
nyetableringar. Genom att fortsätta att utveckla och värna 
om natur- och friluftsområden skapas en ytterligare drag-
ningskraft till kommunen.

Kommunens stora attraktivitet ligger bland annat i 
tysta och opåverkade områden. Översiktsplanen anger 
att de opåverkade områdena skall skyddas mot åtgärder 
som kan ha en negativ inverkan på områdenas karaktär. 
Detta bedöms som positivt, och är ett led i att arbeta mot 
de rika upplevelserna i kommunen. De områden som har 
identifierats som opåverkade behöver dock ses över och 
för att säkerställa att förutsättningarna är desamma. 

Konsekvenserna av planen när det gäller ianspråk-
tagande av mark för bostäder eller bebyggelse bedöms 
generellt som begränsade. Ofta handlar det om förtät-
ning, och den mark som tas i anspråk består av skogs-
mark. Konsekvenserna bedöms generellt som positiva då 
exploateringen ofta innebär ett ökat underlag för kultur- 
och friluftsaktiviteter. 
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Föreslagna utvecklingsområden berör inga riksintresse-
områden för friluftsliv, eller andra områden med värden 
för rekreation. I översiktsplanen värnas områden för 
friluftsliv genom det generella ställningstagandet att vid 
planläggning och bygglovsärenden skall hänsyn tas till 
områden som är definierade som riksintressen. Detta 
bedöms som positivt, och säkerställer bevarande av om-
råden med höga värden.

LIS-områden med inriktning på rörligt friluftsliv 
anges även i kommunens antagna LIS-plan och redovisas 
i översiktsplanen. 

Samlad bedömning
Översiktsplanen belyser vikten av god tillgänglighet till 
olika besöksmål, starka destinationer etc. och tar hänsyn 
till natur- och kulturvärden samt opåverkade områden. 
Det bedöms medföra att positiva konsekvenser uppstår 
för fokusområdet Rika upplevelser. 

I nollalternativet styrs utbyggnaden i större utsträck-
ning av kommersiella utgångspunkter vilket kan ha en 
negativ inverkan på natur- och kulturmiljön.

Värna om natur- och kulturvärden
Exploatering ska enligt översiktsplanens föreslagna 
riktlinjer i första hand ske i anslutning till samlad 
bebyggelse, men ny bebyggelse kommer oundvikligen 
att ta naturmark i anspråk. I samband med att mark tas 
i anspråk vid exploatering uppstår ofta konflikter med 
naturmiljön. Antingen direkta där naturmiljöer försvinner 
eller att exploatering sker i närheten och får en indirekt 
påverkan då förutsättningarna för naturmiljön förändras. 
De negativa konsekvensernas omfattning på de olika 
platserna beror till stor del på hur bebyggelsen utformas, 
vilken hänsyn som tas till de ekologiska värdena och 
funktioner, samt i vilken mån kompensatoriska åtgärder 
genomförs. Naturvärdena bör om möjligt bevaras och 
integreras i bebyggelsemiljön. Innehållet i kommande 
detaljplaner blir avgörande för påverkan på naturmiljön. 

I samband med en exploatering kan det bli konflikter 
mellan att bevara de utpekade kulturhistoriska områdena 
och behovet av ny bebyggelse. Ibland måste bevarandet 
vägas mot behovet av fler bostäder, bättre service med 
mera. I översiktsplanen anges målet att kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer ska beaktas vid planläggning och 
byggnation. Ett positivt ställningstagande. Konsekven-
sernas omfattning beror till stor del på hur bebyggelsen 
utformas och vilken hänsyn som tas i detaljplaneringen. 
Planbestämmelser som anger färgsättning, tak etc. 

kan föras in i detaljplanerna för att i detalj kunna styra 
utformningen av området. Därmed kan negativ påverkan 
undvikas. 

Föreslagna utvecklingsområden berör inte natio-
nalpark, natura 2000, biotopskyddade områden, natur-
reservat, kulturreservat, Ramsar-områden, torvtäkt eller 
grustäkt. Hänsyn bedöms ha tagits till värdeområdena vid 
utpekandet av utvecklingsområdena. Utpekade utveck-
lingsområden går i linje med översiktsplanens mål och 
visioner att beakta skyddade och opåverkade områden.

En del av de föreslagna utvecklingsområdena medför 
intrång i dokumenterade, bevarandevärda områden som 
till exempel Naturvårdsprogrammet och Våtmarksinven-
teringen. I samband med detaljplaneläggning bör hänsyn 
tas till dessa samt deras bevarandevärden.

Åsnenområdet
Några av de föreslagna utvecklingsområdena medför 
intrång i Åsnenområdet. Vid en exploatering i direkt 
anslutning eller inom Åsnenområdet bör stor varsamhet 
beaktas. Dels vad gäller vilken typ av bostäder som avses 
uppföras, dels dess inriktning samt utformning. Även 
utformningen av infrastruktur bör beaktas. Vid en exploa-
tering i anslutning till Åsnenområdet kan olika åtgärder 
bli aktuella för att minska eller helt eliminera påverkan 
på miljön. Det kan exempelvis handla om insatser för 
hantering av dagvatten eller funktionella buffertzoner 
mellan skyddade naturområden och exploaterad mark. 
Hänsyn och åtgärder bör särskilt studeras i samband med 
detaljplaneläggning. Bedömningen är att en exploatering 
i anslutning och inom Åsnenområdet kan vara möjlig om 
hänsyn tas till naturområdets värden i ett mycket tidigt 
skede. En utredning kan exempelvis utföras innan detalj-
planeläggning för att särskilt utvärdera var en byggnation 
kan vara möjlig och göra minst påverkan. 

F O K U S O M R Å D E N - K O N S E K V E N S E R
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Kulturmiljö
Översiktsplaneförslaget berör riksintresseområde för kul-
turmiljö, Jät. Området ingår även i Kulturmiljöprogram-
met. Ny bebyggelse kan komma och påverka området 
och negativa konsekvenser kan uppstå. Det är viktigt att 
stor hänsyn tas till värdena inom området, och att bygg-
nationen inte strider mot de kulturhistoriska värdena. 
Påverkan på Jät bör särskilt studeras i kommande detalj-
planer. För att inte negativa konsekvenser skall uppstå på 
området bör ny bebyggelse anpassas och underordnas da-
gens bebyggelsestruktur där särskilt herrgårdslandskapets 
byggnadslösa odlingsvidder respekteras. Det är också 
angeläget att landskapet kring brukningscentrat fortsätter 
att brukas genom jordbruks- och betesdrift. 

Ett av utvecklingsområdena för bostäder i Linneryd 
berör området Rolsmo, som är medtaget i Kulturmil-
jöprogrammet. Bebyggelsestrukturen i Rolsmo har fortfa-
rande mycket gamla drag. Det är därför viktigt att ny 
bebyggelse anpassas till denna och att den sammanhållna 
karaktären bibehålls. Det är också viktigt att nya hus an-
passas till den lokala byggnadstraditionen och att de äldre 
byggnaderna vårdas så att de kulturhistoriska värdena 
bevaras. Detta gäller även marknadsplatsens bodar. Det 
bör betraktas som positivt att den lokala marknadsplat- 
sen fortsätter att användas för sina ursprungliga ändamål. 

Fornlämningar
Översiktsplaneförslaget berör ett antal fornlämningar och 
fornlämningsområden. Negativa konsekvenser bedöms 
kunna uppstå om fornlämningar tas bort i samband med 
utbyggnaden, dessutom kan exploateringen påverka tidi-
gare okända fornlämningar vilket också bedöms kunna 
medföra negativa konsekvenser. I samband med detalj-
planeläggning bör hänsyn tas till lämningarna i så stor 
utsträckning som möjligt. Det kan bli aktuellt att utföra 
arkeologiska undersökningar. Fornlämningar med höga 
värden kan bevaras genom skyddsföreskrifter i kom-
mande detaljplaner. 

Strandskydd
Strandskyddet ska slå vakt om allmänhetens tillgång 
till stränderna samt värna det växt- och djurliv som är 
beroende av vattenmiljöer. Dispens från strandskydd 
får endast lämnas om det finns särskilda skäl. En del av 

föreslagna utvecklingsområden ligger inom område som 
omfattas av strandskyddsbestämmelserna. Dock kan 
strandskyddet vara upphävt idag, men återinträder vid 
detaljplaneläggning varmed en ansökan om upphävande 
av strandskydd behöver sökas.

Rödlistade arter
Föreslagen exploatering kan komma att påverka säll-
synta arter för både växt- och djurliv. För att undvika att 
konflikter uppstår bör man vid exploateringen undersöka 
om någon rödlistad art berörs. Det kan även finnas andra 
arter, underarter eller varieteter som kräver hänsyn lokalt. 
Rödlistade arter behöver inte betyda något hinder för en 
exploatering, om exploateringen görs på ett varsamt sätt 
med hänsyn till de arter som finns inom området 

Jaktområden
Vid etableringar utanför tätorterna kan skogs-, jord-
bruksmark eller andra naturresurser behöva tas i anspråk 
för att förverkliga planen. Mark som tas i anspråk kan 
även komma att påverka jaktvårdsområden och jakträt-
ter. I förhållande till kommunens markresurser i övrigt 
och med tanke på att utbyggnadsförslagen i de mindre 
tätorterna på landsbygden är förhållandevis småskaliga 
bedöms konsekvenserna som små för marktillgången och 
hushållningen med naturresurser inom kommunen.

Samlad bedömning
Totalt sett bedöms planförslaget medföra små negativa 
konsekvenser för natur- och kulturvärden om hänsyn tas i 
samband med detaljplaneläggning. 

Kommunen har påbörjat ett gestaltningsprogram som 
ska användas som utgångspunkt och vara vägledande i 
planeringen. Översiktsplanen tillsammans med detta pro-
gram bedöms ge riktlinjer gällande förhållningssätt 
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till de kulturhistoriska dragen, landskapets historia samt 
naturmiljövärden. I vissa fall kan även planförslaget 
bidra med positiva konsekvenser, som till exempel för 
friluftsliv och rekreation.

I nollalternativet bedöms bebyggelseutvecklingen i 
större utsträckning styras av kommersiella utgångspunk-
ter vilket kan innebära att ambitionen för bevarande och 
utveckling av kommunens kultur- och naturmiljöer blir 
lägre jämförelse med översiktsplaneförslaget.

Vatten
Kommunens målsättning är att sjöar, vattendrag och 
grundvatten ska uppnå den kvalitetsnivå som gäller enligt 
beslutade miljökvalitetsnormer (MKN). Kommunen 
avser verka för att statusen i sjöar och vattendrag inte 
försämras och om möjligt förbättras. För att klara denna 
inriktning måste etableringar i vattennära lägen klara 
högt ställda krav på avlopps-, dricksvatten- och dag-
vattenhantering. I det arbetet är ett samarbete med andra 
kommuner inom berörda avrinningsområden nödvändigt. 
Med utgångspunkt i Vattenmyndighetens statusklassning 
kan det finnas behov av att ta fram ett planeringsunderlag 
som identifierar de tillrinningsområden i kommunen som 
är extra känsliga för påverkan. Ett sådant underlag kan 
med fördel innehålla åtgärdsförslag/riktlinjer för hur den 
fysiska planeringen kan bidra till att förbättra vattenföre-
komsternas status. Arbetet med att ställa krav på enskilda 
avloppsanläggningar samt att ta fram en VA-plan är 
konkreta åtgärder som bidrar till att statusen på vatten på 
sikt förbättras. 

Samlad bedömning
Totalt sett bedöms de negativa konsekvenserna för 
fokusområdet Vatten som inga eller obetydliga. De 
ställningstaganden som är gjorda inom översiktsplane-
förslagets ramar visar på att föreslagen exploatering inte 
motverkar MKN för vatten och vattenkvalitet, utan kan 
i stället medverka till att det kommer till stånd åtgärder 
som kan förbättra statusen för vattenförekomsterna inom 
kommunen. 

Nollalternativet bedöms påverka fokusområdet Vatten 
något mer än planförslaget genom att det är svårare i 
nollalternativet att styra samhällsbyggandet. Skillnaden 
bedöms dock som försumbar.

Förebygga risker och hot
Farligt gods
Ett flertal vägar inom kommunen är utpekade som farligt 
godsleder. Vid en exploatering i anslutning till vägarna 

måste skyddszoner uppföras mellan exploateringen och 
vägarna så att inte negativa konsekvenser uppstår vid 
händelse av en olycka med farligt gods. Faktorer som 
skall beaktas vid bestämning av skyddszon är exempelvis 
vilken transportvolym som fraktas på vägen, typ av gods, 
vegetation och topografi. Utöver detta bör en riskanalys 
genomföras. 

I översiktsplaneförslaget föreslås ett antal utveck-
lingsområden för både bostäder och industri i anslutning 
till de större vägstråken. Skyddsavstånd till farligt-
godsled ska beaktas i kommande planeringsarbete för att 
undvika negativa konsekvenser.

Klimatförändringar
I översiktsplanen anges att vid planläggning i områden 
som riskerar att översvämmas ska närmre utredningar gö-
ras och om det är möjligt bör byggnation undvikas. Vid 
byggnation ska krav ställas på byggnadernas lokalisering 
och utformning för att minimera eventuella konsekven-
ser. De utvecklingsområden som föreslås i Ryd och Lin-
neryd ligger i anslutning till områden där det föreligger 
risk för översvämning. Detta bör beaktas i samband med 
detaljplaneläggning.

Översvämningar kan även bidra med konsekvenser 
för vår infrastruktur. För att minimera eventuella kon-
sekvenser bör kommunen se över vägnätet, dels dess 
bärighet men även lågpunkter som riskerar att översväm-
mas. För att klara av ökade mängder nederbörd i framti-
den kan det finnas behov av att avsätta markreserver för 
fördröjning av dagvatten. Vid exploatering är det viktigt 
att i ett tidigt skede utreda vilka platser som är strategiskt 
viktiga att spara och utveckla utifrån omhändertagande 
av dagvatten och att säkerställa att dagvattensystemen 
inte är underdimensionerade. 

F O K U S O M R Å D E N - K O N S E K V E N S E R
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Översiktsplanen belyser även åtgärder som behöver 
vidtas för att minimera konsekvenserna av eventuella 
värmeböljor. Områden som är särskilt känsliga för skogs-
bränder behöver identifieras och förebyggande åtgärder 
kan behöva vidtas. Skolgårdar och grönområden måste 
vara anpassade för ett varmare klimat och erbjuda plats 
för svalka och återhämtning.

Buller mer mera
Buller är inte ett stort problem för Tingsryds kommun. 
Det finns många tysta och opåverkade områden som inte 
är berörda av buller från trafik eller störande verksam-
heter. För vissa tätorter kan dock trafiken periodvis ge 
upphov till vissa bullerstörningar. 

Ny bebyggelse bör förläggas så att den uppfyller 
gällande riktvärden för buller, alternativt kan krav stäl-
las på byggnadernas utformning. Vid behov ska bul-
lerberäkningar eller mätningar göras vid planläggning. 
Bullermätningar görs även i samband med klagomål. Om 
riktvärdena för buller överstigs för befintlig bebyggelse 
kan bullret minimeras genom särskilda åtgärder. 

I översiktsplanen ges förslag på nya verksamhetsom-
råden. Beroende på vilken verksamhet som etableras så 
kan det uppstå olika konsekvenser som tex. bullerpåver-
kan, utsläpp av föroreningar och ökade tunga transpor-
ter. Åtgärder kan dock göras. Även i detaljplanen kan 
behovet av skyddsåtgärder anges. 

Djurhållning
Konflikter kan uppstå mellan djurhållning och befintlig 
bebyggelse. Ofta kan riskerna för störningar minskas 
med konkreta åtgärder på platsen, till exempel ljud-
dämpning, förbättrad gödselhantering och alternativa 
placeringar av hagar. De vanligaste störningarna är lukt, 
flugor, allergener, damm och höga ljud från djuranlägg-
ningar. Om skyddsavstånd beaktas i samband med detalj-
planeläggning och bygglovsgivning bör inga nämnvärda 
negativa konsekvenser uppstå.

Förorenade områden
Om en exploatering i anslutning till något av de av 
Länsstyrelsen inventerade potentiellt förorenade områ-
dena blir aktuell bör en undersökning enligt MIFO Fas 
1 genomföras. Om objektet tilldelas en hög riskklass 
kan det bli aktuellt med ytterligare undersökningar och 
utredningar. Beroende på resultaten från dessa fattar man 
beslut om objektet behöver saneras eller efterbehandlas. 
Det är viktigt att kommunen är tydlig och konsekvent 
med att styra nybyggnation enligt översiktsplanen så att 

utbyggnaden verkligen sker så som önskat, även om den 
sker på förorenade områden.

Strålning
Befintliga elkraftledningar kan medföra risker dels 
genom nedfallande ledningar och dels genom de elek-
tromagnetiska fält som uppstår kring kraftledningarna. 
Magnetfältens storlek påverkas av ledningens konstruk-
tion och strömstyrkan som passerar genom ledningarna.
Ellagstiftningen liksom miljöbalkens regler om försiktig-
het är tillämpliga på elektromagnetisk exponering. Det 
innebär att risker för människors hälsa skall undvikas så 
långt som det kan anses vara ekonomiskt rimligt. Kraft-
ledningar kan påverka den omedelbara omgivningen  
med buller och elektromagnetisk strålning. Försiktighets-
principen bör beaktas vid planering av byggnader inom 
50 meter från högspänningsledning.

Samlad bedömning
Sammantaget bedöms översiktsplanen innebära att det 
finns risk för negativ påverkan för människors hälsa, 
främst till följd av nya verksamhetsetableringar och en 
ökad trafik som i sin tur kan medföra störningar i form av 
buller. Med tanke på att verksamheterna ska etableras i 
strategiska lägen och utredningar och eventuella åtgär-
der genomförs i senare planeringsskeden minimeras de 
negativa konsekvenserna. 

I nollalternativet bedöms det inte finnas några rikt-
linjer för bebyggelseutvecklingen vilket kan medföra att 
verksamhetsutbyggnaden kommer i konflikt med tätor-
ternas utveckling. Bullriga och trafikerade miljöer kan ha 
negativ inverkan på människors hälsa och livsmiljö samt 
medföra att tätorterna upplevs mindre attraktiva. I nollal-
ternativet finns inte heller några riktlinjer för hur man ska 
arbeta med att minimera konsekvenserna av eventuella 
översvämningar och värmeböljor.

F O K U S O M R Å D E N - K O N S E K V E N S E R
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4. Miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. 
Målen beskriver de egenskaper som vår natur- och kul-
turmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara 
ekologiskt hållbar. Tingsryds kommun arbetar med de 
nationella miljökvalitetsmål som är relevanta för kom- 
munen, Hav i balans samt levande kust och skärgård och 
Storslagen fjällmiljö är inte aktuella i Tingsryd, eftersom 
dessa naturtyper saknas. 

Kommunen antog år 2005 ett Miljöprogram som 
utgår från de 16 nationella miljökvalitetsmålen och de 
regionala miljömålen för Kronobergs län. Programmet är 
under revidering.

Av riksdagen beslutade miljömål:

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Nedan redovisas en bedömning av översiktsplanens 
påverkan på miljökvalitetsmålen. Miljömål nummer 10 
samt 14 berörs inte, och bedöms därför ej.

1. Begränsad klimatpåverkan
 I Tingsryds kommun är bilberoendet 
stort och därmed användningen av fossila 
bränslen. Genom planerade transporter, 
alternativa drivmedel, utbyggda cykelvä-

gar och en satsning på kollektivtrafiken kan utsläppen 
minskas. Föreslagna utvecklingsområden kommer att 
generera mer biltrafik och leda till ökade utsläpp, men 
genom att exploateringen är lokaliserad i anslutning till 
samlad bebyggelse och större vägstråk motverkas spridd 
bebyggelse som ökar transportbehoven vilket i sin tur 
leder till att energilösningarna riskerar att bli mindre ef-
fektiva. Genom en utveckling av de mindre orterna med-
för detta ett ökat underlag för kollektivtrafik i orterna. 
Kommunen skall verka för att ta del av kommande infra-

struktursatsningar med målet att underlätta för invånarna 
att resa med kollektivtrafik. Översiktsplanen förordar 
även att kommunen skall utveckla gång- och cykelvägar, 
vilket ökar möjligheterna för människorna att ta cykeln 
istället för bilen. Detta ger även en positiv hälsoeffekt. 
Utbyggnaden av bredband på landsbygden kan innebära 
att möjligheten att arbeta hemifrån ökar vilket i sin tur 
genererar färre resor. Översiktsplanen bedöms medverka 
till att miljömålet uppfylls.

I ett långsiktigt perspektiv leder nollalternativet till 
minskade möjligheter för kommunen att styra samhälls-
byggandet. Detta kan medverka till att bostäder och 
service placeras längre bort från tätorten varpå trafik- och 
klimatbelastningen ökar och målet motverkas.

Förslag på åtgärder
• Elladdningsstolpar ska placeras i strategiska lägen 

för att underlätta laddning av elbil.
• Kommunen kan öka andelen gröna upphandlingar.
• Utveckla gång- och cykelvägnätet i kommunen.

2. Frisk luft
En viss ökning av trafikmängden förväntas 
till och från föreslagna bebyggelseområden 
men inte i sådan omfattning som föranle-
der hälsovådliga halter av luftföroreningar. 

Satsningen på gång- och cykelvägar samt stärkandet av 
kollektivtrafikstråk är positivt för miljömålet. I översikts-
planen föreslås områden för vindkraft, vilket är positivt.
Översiktsplanen bedöms medverka till att miljömålet 
uppfylls.

I ett långsiktigt perspektiv leder nollalternativet till 
minskade möjligheter för kommunen att styra samhälls-
byggandet. Detta kan medverka till att bostäder och 
service placeras längre bort från tätorten varpå trafik- och 
klimatbelastningen ökar och målet motverkas.

Förslag på åtgärder
• Vid planläggning ingår att utreda om planen medför 

att gällande miljökvalitetsnormer (MKN) inte över-
skrids. Nya verksamheter som leder till att normerna 
överskrids får inte etableras. Om MKN motverkas 
kan åtgärder behöva uppföras som kan minska eller 
eliminera de negativa konsekvenserna.

• Kommunen kan fortsätta att medverka i samverkans-
projekt kring luftövervakning.

• Kommunen ska försöka motivera medborgarna till 
att följa de lokala föreskrifterna för vedeldning. Vid 
bygglov kan kommunen ställa krav på att den tillkom-
mande bebyggelsen har extra god isolering och att 
fastbränslepannorna skall vara miljöcertifierade.

M I L J Ö M Å L K V A L I T E T S M Å L
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3. Bara naturlig försurning
Försurande utsläpp härrör från transporter, 
energianläggningar, industri och jordbruk. 
En ökad befolkning medför att andelen 
trafik ökar inom kommunen. En ökad 

trafikmängd genererar lokalt högre utsläpp av kväve- och 
svaveloxid som försurar sjöar och vattendrag. En stor del 
av allt försurande nedfall i Sverige har dock förts hit med 
vindarna från bl a Centraleuropa och Storbritannien.

Översiktsplanen motverkar till viss del miljömålet, 
men då utvecklingsområdena ligger i anslutning till kol-
lektivtrafikstråk, gång- och cykelväg samt möjligheter 
finns för etablering av vindkraft bedöms konsekvenserna 
vara acceptabla.

I nollalternativet skulle den kommunala planeringen 
få svårt att samordna bebyggelseutvecklingen med en 
samtidig kollektivtrafikutbyggnad. Den bostadsbebyg-
gelse som tillkommer koncentreras inte i lika hög grad 
till tätorterna och till goda kollektivtrafiklägen. Förut- 
sättningarna för att skapa ett hållbart resande i Tingsryd 
skulle därmed inte fullt ut kunna tas tillvara.

Förslag på åtgärder
• Se föreslagna åtgärder under rubriken Begränsad 

klimatpåverkan (Sidan 18).

4. Giftfri miljö
I kommunen finns pågående verksam-
heter som är miljöfarliga. Generellt ökar 
reningsgraden i industrier och andra verk-
samheter i och med att bästa teknik skall 

användas. Dock släpps nya ämnen kontinuerligt ut på 
marknaden, ämnen som kan vara miljöskadliga. Genom 
att nya bostäder och verksamhetsområden föreslås, ökar 
andelen hårdgjord yta i kommunen. Dagvattenfrågan är 
en viktig fråga för att vattnet inte skall gå direkt till käns-
liga miljöer, till exempel vattendrag utan någon som helst 
naturlig rening. En osäkerhet råder om hur miljögifter 
och dess rörlighet påverkas av kommande klimatföränd-
ringar och dess sekundära effekter.

Översiktsplanen bedöms medverka till att miljömålet 
uppfylls då frågorna kring förorenade områden och dag-
vattenhantering är prioriterade i den kommunala verk-
samheten. I nollalternativet kommer troligen eventuella 
saneringar ta längre tid eller inte bli gjorda. 

Förslag på åtgärder
• Vid planering och byggnation i områden som miss-

tänks vara förorenade ska närmare undersökningar 
utföras. Vid behov kan sanering bli aktuellt.

• Dagvattensystemet bör ses över för att undvika 

spridning av föroreningarna till recipienterna. 
• Dagvattenfrågan ska särskilt belysas i samband med 

planläggning och byggnation av verksamheter.

5. Skyddande ozonskikt
Ozonnedbrytande ämnen är svåra att 
minska genom fysisk planering, eftersom 
det handlar om hantering av köldmedier, 
klorerade lösningsmedel och liknande 

ämnen. Varken nollalternativet eller översiktsplaneförsla-
get bedöms påverka miljömålet.

6. Säker strålmiljö
Vid detaljplanering av föreslagen bebyg-
gelse i normalrisk- och högriskområden 
krävs att hänsyn tas till radonhalten. 
Sådan hänsyn kan exempelvis tas i form 

av bestämmelser i detaljplanen om radonskyddad eller 
radonsäker grundläggning för att säkerställa att radonhal-
ten i byggnader inte överstiger gällande riktvärden. 

Lämpligt skyddsavstånd ska även vidtas vid exploate-
ring i anslutning till transformatorstationer och lednings-
stråk, för att minimera eventuella negativa effekter på 
människors hälsa.

Översiktsplanen eller nollalternativet påverkar inte i 
någon nämnvärd mån miljömålet.

Förslag på åtgärder
• I samband med planläggning eller exploatering kan 

radonmätning genomföras. Vid förhöjda radonhalter 
ska radonsäkert byggnade tillämpas.

• Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid byggnation 
i anslutning till elanläggningar eller större kraftled-
ningar.

7. Ingen övergödning
Sjölandskapet i Tingsryd är näringsrikt 
och sjöarna har uppmärksammats för sina 
stora biologiska och landskapsmässiga 
värden. De flesta vatten har god kvalitet 

när det gäller det ekologiska och kemiska tillståndet. Det 
finns dock risker för att övergödning kan bidra till att 
vissa av sjöarna inte uppnår godkänd status år 2021.

Kommunens målsättning är att sjöar, vattendrag och 
grundvatten ska uppnå den kvalitetsnivå som gäller enligt 
beslutade MKN. För en minskad övergödning skulle 
åtgärder behövas främst inom avloppshantering och 
jordbruket. Placering av ny bebyggelse har betydelse för 
i vilken omfattning som befintlig och tillkommande be-
byggelse kan anslutas till en effektivare avloppshantering 
med minskad övergödning som följd.

                                        M I L J Ö M Å L K V A L I T E T S M Å L
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Om bebyggelseutvecklingen överensstämmer med 
översiktsplanens intentioner bedöms det medverka till 
att miljömålet uppfylls. I ett långsiktigt perspektiv leder 
nollalternativet till minskade möjligheter för kommunen 
att styra samhällsbyggandet. Detta kan medföra att ny 
enstaka bebyggelse uppförs på platser där det inte finns 
möjlighet att ansluta till kommunens VA-nät. Detta skulle 
kunna innebära en ytterligare påfrestning från utsläpp av 
övergödande ämnen till vattendrag och sjöar.

Förslag på åtgärder
• Kommunen ska ta fram en VA-plan där anlägg-

ningarnas kapacitet ses över och lämpliga strategier 
för renovering, förnyelse och fortsatt utbyggnad 
redovisas. En dagvattenpolicy med riktlinjer för den 
fysiska planeringen ska tas fram inom ramarna för 
VA-planen.

• För att möjliggöra en lokal dagvattenhantering kan 
kommunen ställa krav på hur stor andel hårdgjord 
yta det får vara i detaljplan. För att säkerställa en 
god funktion i kommunens dagvattensystem är det 
viktigt att avsätta resurser för kontinuerlig skötsel.

• Där det saknas kommunalt VA kan kommunen arbeta 
med att tillse att samtliga enskilda avloppsanlägg-
ningar uppfyller Naturvårdsverkets krav på rening.

8. Levande sjöar och vattendrag
Se bedömning under rubriken vatten 
(Sidan 16).

Förslag på åtgärder
• Ta hänsyn till naturvårdsintressen vid hantering av 

sjöar och vattendrag.
• I samverkan med berörda kommuner och instanser 

driva ett långsiktigt arbete med vattenfrågorna.
• Ta hänsyn till risk för ökade vattenflöden vid ny-

byggnation av bostäder och verksamheter.
• Främja naturliga vandringsvägar för fisk och bot-

tendjur.
• Minska utbredningen av invasiva arter, exempelvis 

Sjögull.

9. Grundvatten av god kvalitet
Översiktsplaneförslaget medför att 
andelen kommuninnevånare kommer att 
öka och därmed ökar belastningen på 
vattenförsörjningssystemet. Tillgången 

till dricksvatten bedöms täcka vattenbehovet till följd av 
full utbyggnad av de utvecklingsområden som föreslås i 

översiktsplanen, men alternativa dricksvattentäkter behö-
ver utredas ytterligare.

Kommunens målsättning är att sjöar, vattendrag och 
grundvatten ska uppnå den kvalitetsnivå som gäller enligt 
beslutade miljökvalitetsnormer. Detta bedöms vara posi-
tivt för vattenmiljön. För att klara denna inriktning måste 
etableringar i vattennära lägen klara högt ställda krav på 
avlopps-, dricksvatten- och dagvattenhantering.

Översiktsplaneförslaget eller nollalternativet bedöms 
inte motverka miljömålet.

Förslag på åtgärder
• Se förslag på åtgärder under rubriken Ingen övergöd-

ning (Sidan 20).

11. Myllrande våtmarker
I översiktsplanen anges att andelen våt-
marker har minskat genom utdikning och 
sjösänkningar. Kommunen avser att bryta 
denna negativa utveckling. Översiktspla-

neförslaget bedöms medverka till att miljömålet uppfylls.
Nollalternativet bedöms påverka miljömålet något 

mer än planförslaget genom att det är svårare i nollalter-
nativet att styra samhällsbyggandet. Detta kan medföra 
att mera våtmarker tas i anspråk än vid översiktsplaneför-
slaget. Skillnaden bedöms dock som försumbar.

Förslag på åtgärder
• Vid utbyggnad och ökad areal hårdgjorda ytor ska 

kommunen, så lång som möjligt, åstadkomma en 
fördröjning av dagvattnet innan utsläpp till reci-
pienten. Syftet med fördröjningen är b la att minska 
näringsläckage och sedimentation av tungmetaller.

12. Levande skogar
I kommunen finns en stor andel skog. 
Intrånget i värdefull skog bedöms vara 
begränsat. Utbyggnad av områden för 
verksamheter och bostadsändamål avses 

ske i anslutning till samlad bebyggelse eller i anslutning 
till tätorterna.

Översiktsplaneförslaget bedöms inte motverka miljö-
målet. Nollalternativet bedöms påverka miljömålet något 
mer än planförslaget eftersom det skulle vara svårare 
att styra samhällsbyggandet. Detta kan medföra att mer 
skogsmark tas i anspråk än vid översiktsplaneförslaget. 
Skillnaden bedöms dock som försumbar.

Förslag på åtgärder
• Vid planläggning ska vid behov naturvärdesinven-
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tering genomföras. Naturvärden bör i den mån det 
är möjligt bevaras. Om marken skall tas i anspråk 
kan marken kompenseras genom att likvärdig area 
anläggs, säkerställs eller utvecklas på annat ställe.

13. Ett rikt odlingslandskap
Jordbruksnäringen i Tingsryds kommun 
har sedan 1950-talet minskat kraftigt, 
främst på grund av strukturrationalisering 
som medför färre och större jordbruksfö-

retag. Kommunen har som ambition att undvika byggna-
tion på produktiv jordbruksmark. Utbyggnad av områden 
för verksamheter och bostadsändamål avses främst ske 
i anslutning till samlad bebyggelse eller i anslutning till 
tätorterna. 

Översiktsplaneförslaget bedöms inte motverka miljö-
målet. Samma bedömning görs för nollalternativet.

Förslag på åtgärder
• Den jordbruksmark som föreslås tas i anspråk bör 

inventeras och bedömas inför vidare planering.
Resultatet av analysen bör beaktas och vägas in i 
detaljplaneringen och vid beslut om bygglov.

15. God bebyggd miljö
Planförslagets strategier och riktlinjer 
åsyftar att skapa goda bebyggda miljöer 
med tillgång till kollektivtrafik, service, 
gång- och cykelvägar. Samlad bebyggelse 

samt orterna skall förtätas för att skapa ytterligare under-
lag för exempelvis skola, kommunal VA-försörjning etc.

Planens inriktning är att som helhet skapa en långsik-
tigt hållbar och god bebyggelsemiljö, vilket ger förutsätt-
ningar för en god boendemiljö och därigenom medverkar 
till uppfyllelse av miljömålet. Miljömålet bedöms dock 
till viss del motverkas genom ökad trafikalstring och viss 
negativ påverkan på natur- och kulturmiljövärden.

Nollalternativet bedöms medföra minskade möjlig-
heter till att skapa en livskraftig livsmiljö och ett varierat 
utbud av boenden i olika lägen. Bebyggelse lokaliseras 
utanför kollektivtrafikstråken. Det kan bli svårt för kom-
munen att skapa en attraktiv boendemiljö utan styrning, 
vilket kan innebära att invånare flyttar till andra kom-
muner.

Förslag på åtgärder
• Ta hänsyn till och integrera natur- och kulturvärden i 

bebyggelsemiljön.
• Vid planläggning ska eventuell bullerpåverkan 

utredas och lämpliga åtgärder vidtas. Vid behov eller 

klagomål ska bullermätningar göras.
• Säkerställa att utomhusmiljöerna vid förskolor och 

skolor stimulerar inlärning och kreativitet samt att 
det finns utrymme för återhämtning och svalka.

16. Ett rikt växt- och djurliv
Exploatering ska enligt översiktsplanen 
i första hand ske i anslutning till samlad 
bebyggelse och tätorterna, men ny bebyg-
gelse kommer oundvikligen att ta natur-

mark i anspråk. I samband med att mark tas i anspråk 
vid exploatering uppstår ofta konflikter med djur- och 
växtliv. Konsekvensernas omfattning på de olika platser-
na beror till stor del på hur bebyggelsen utformas, vilken 
hänsyn som tas till ekologiska värden och funktioner 
samt i vilken mån kompensatoriska åtgärder genomförs. 
Innehållet i kommande detaljplaner blir direkt avgörande 
för vilken påverkan på naturmiljön det blir. Konsekven-
serna för dessa områden är svåra att bedöma eftersom 
detaljutformningen i dagsläget är oklar. En stor del av 
mark som tas i anspråk för bebyggelse utgörs dock av 
komplettering av befintlig bebyggelse i tätort eller skogs/
odlingsmark, vilket gör att de negativa konsekvenserna 
bedöms som begränsade. 

Målet motverkas genom att delar av naturmiljöer 
med ekologiska värden tas i anspråk. Planens negativa 
påverkan på ekosystem och biologisk mångfald bedöms 
dock som relativt liten. Nollalternativet bedöms påverka 
miljömålet något mer än planförslaget genom att det är 
svårare i nollalternativet att styra samhällsbyggandet. 
Detta kan medföra att mer naturmark tas i anspråk än vid 
översiktsplaneförslaget. Skillnaden bedöms dock som 
försumbar.

Förslag till åtgärder
• I samband med planläggning ska vid behov naturvär-

desinventeringar utföras. Resultatet ska beaktas och 
vägas in i detaljplaneringen.

• Om grönområden måste tas i anspråk för exploate-
ring kan den förlorade gröna miljön kompenseras 
genom att likvärdig area anläggs, säkerställs eller 
utvecklas på något annat ställe i närmiljön.

• Kommunen ska ta fram en grönstrukturplan för att 
kartlägga grönområdenas funktioner och kvalitér i 
kommunens tätorter. Planen kan fungera som ett stöd 
och vara vägledande i den fysiska planeringen.
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Samlad bedömning av miljökvalitetsmålen
De nationella miljökvalitetsmålen har beaktats i över-
siktsplanen. Planen uttrycker utveckling för ökad hållbar-
het, vilket innebär att utveckling ska ske på ett sätt som 
stärker förutsättningarna för måluppfyllelse. Att huvud-
saklig exploatering sker i anslutning till transportstråk 
och befintliga orter har positivt inverkan på miljömål som 
begränsad klimatpåverkan. Det innebär begränsat mark-
behov vilket i sin tur har en positiv påverkan på andra 
miljömål. Utveckling av hållbara transporter har positiv 
inverkan på miljmålen begränsad klimatpåverkan och 
frisk luft. Hög ambition på teknisk infrastruktur gällande 
VA-systemen innebär ökade förutsättningar för levande 
sjöar och vattendrag och grundvatten av god kvalitet, 
vilket i sin tur stärker förutsättningar för mål gällande 
kvalitet i naturområden och biologisk mångfald. En 
levande landsbygd där lantbrukens landskapspåverkan 
fortgår är en förutsättning för flera miljömål, såsom ett 
rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv. 

Planens påverkan på miljömålen är till stor del bero-
ende av hur planens intentioner genomförs i praktiken, 
och i vilken mån som anpassningar görs för att värna om 
miljöaspekter och hållbar utveckling i vidare planering, 
bedömning och genomföranden. 

De senaste årens bedömningar av miljökvalitetsmålen 

på regional nivå visar på att det behövs kraftansträng-
ningar om målen ska uppnås inom utsatt tid. Det finns 
således stora utmaningar i miljömålsarbetet. Det har stor 
betydelse för hur översiktsplanearbetet genomförs i prak-
tiken och vilka åtgärder som i övrigt görs för att miljömå-
len ska kunna uppnås. Detta berör såväl kommunen som 
ett flertal aktörer på lokal, regional och nationell nivå.
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En miljökvalitetsnorm (MKN) ska fastställas utifrån vad 
människan kan utsättas för utan fara för olägenheter av 
betydelse, och/eller vad miljön kan belastas med utan 
fara för påtagliga olägenheter. En norm kan till exempel 
gälla högsta eller lägsta tillåtna halt av ett visst ämne i 
luft/vatten/mark eller av en indikatororganism i vatten.

Miljöbalken ställer krav på åtgärder i de fall MKN 
överskrids. Inga nya utsläppstillstånd kan ges då MKN 
överskrids, och de gällande tillstånden för anläggningar 
vars utsläpp i betydande grad bidrar till överskridandet 
kan bli föremål för omprövningar. Om genomförandet 
av en ny detaljplan leder till att MKN överskrids kan den 
inte vinna laga kraft.

För närvarande finns MKN för luft, buller, fisk- och 
musselvatten och för vatten och vattenförekomst.

Fisk- och musselvatten
Syftet med MKN för fisk- och musselvatten är att skydda 
eller förbättra kvaliteten på sötvatten så att fisk- och mus-
selbestånd upprätthålls. Inom kommunens gränser finns 
två vattendrag som omfattas av miljökvalitetsnormen för 
fisk- och musselvatten. Dessa utgörs av:

• Mörrumsån - Mynning vid Åsnen (lax)
• Sjön Åsnen (annat fiskvatten)

Överlag är vattenkvaliteten i de fiskevatten som omfattas 
av MKN god, men det finns några problemområden med 
framförallt periodvis låga syrgashalter och i samband 
med detta ibland även höga ammoniumhalter i vattnet.

Översiktsplaneförslaget bedöms inte motverka MKN, 
utan snarare att genom de mål och visioner som anges, 
ge möjligheter att medverka till att normen uppfylls och 
upprätthålls.

Se vidare bedömning under rubriken Levande sjöar 
och vattendrag (Sidan 21).

Miljökvalitetsnormer för luft
Regeringen har utfärdat en förordning om MKN för 
utomhusluft. 

Tingsryds kommun medverkar i ett luftövervaknings-
program med Kronobergs Luftvårdsförbund som samord-
nare. Mätningar görs bland annat av olika partiklar och 
kväveoxid som finns i luften.

Översiktsplaneförslaget medför att trafikmängden 
kommer att öka. Även om trafikintensiteten ökar så är 
bedömningen att det totalt sett inte kommer att bli några 
stora mängder trafik. Tingsryds kommun bedöms ha goda 
förutsättningar för att uppfylla MKN avseende luft.

Miljökvalitetsnormer för vatten och vattenförekomst
Flera av kommunens vattenförekomster har problem 
med den ekologiska statusen främst pga övergödning och 
fysisk påverkan. Tillkommande etableringar i närheten av 
sjöar och vattendrag får inte bidra till att MKN för vatten 
inte kan klaras vid den tidpunkt som är kopplat till res-
pektive vattenförekomst. För de sjöar och vattendrag som 
har problem med tex övergödning måste åtgärder vidtas 
för att förbättra den ekologiska statusen från måttlig till 
god. Därför är det av stor vikt att eventuella etableringar 
kring dessa vatten inte leder till en ökad påverkan på 
dessa vattenförekomster. MKN ska belysas vid detaljpla-
nering.

Kommunen har ett planerings- och tillsynsansvar 
för vattenresurserna och är därför en viktig part i vat-
tenförvaltningen. Tingsryds kommun måste anpassa den 
fysiska planeringen efter den status som finns på yt- och 
grundvattenförekomster för att kunna bidra till att uppnå 
målet god vattenstatus. Genom ett antal faktorer kan 
kommunen påverka vattenkvaliteten i kommunen som till 
exempel utbyggnad av kommunalt avloppsnät och anläg-
gandet av ytor för fördröjning och rening av dagvatten.

De ställningstaganden som är gjorda inom översikts-
planeförslagets ramar visar på att föreslagen exploate-
ring inte motverkar MKN för vatten och vattenkvalitet. 
Angiven exploatering bedöms inte försämra statusen 
i vattendragen, utan kan i stället medverka till att det 
kommer till stånd åtgärder som förbättrar statusen för 
vattenförekomsterna inom kommunen.

Se vidare bedömning under rubriken Ingen övergöd-
ning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av 
god kvalitet (Sidan 19-20).

Miljökvalitetsnormer för buller
MKN för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, 
järnvägar, flygplatser, tillståndspliktiga hamnar samt 
vissa större, utpekade industrigrenar i kommuner med 
mer än 100 000 invånare. MKN gäller även för större vä-
gar, järnvägar och flygplatser i hela landet.

MKN är att det ska eftersträvas att omgivningsbuller 
inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Ge-
nom kartläggning och åtgärdsprogram ska det eftersträ-
vas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. MKN ska följas vid planläggning.

Då kommunen har färre än 100 000 invånare, omfat-
tas inte Tingsryds kommun av MKN för buller. Detta är 
dock ingen anledning att inte beakta gällande riktvärden 
för buller i samband med den fysiska planeringen.

5. Miljökvalitetsnormer
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M O D I P S A M U S  C U P T A S  R E  M A I OU P P F Ö L J N I N G

7. Uppföljning 
Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning 
innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för 
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpå-
verkan som genomförandet av planen eller programmet 
medför.

Uppföljning av översiktsplanen görs vid aktualitets-
prövning av översiktsplanen varje mandatperiod. Vissa 
åtgärder följs dessutom upp inom ramen för kommunens 
ordinarie arbete.

• Uppföljning av vattenkvaliteten genomförs inom 
ramen för Vattenmyndighetens arbete.

• Uppföljning av luftkvaliteten genomförs genom 
medverkan i luftövervakningsprogrammet.

• Uppföljning av miljökvalitetsmålen genomförs inom 
ramarna för kommunens miljöprogram. 

• Uppföljning av hur översiktsplanen överrenstämmer 
med VA-planen och dricksvattenförsörjningenspla-
nen, då dessa är antagna.

• Uppföljning av översiktsplanens styrande verkan för 
miljön i det fortsatta arbetet med bland annat detalj-
planer, andra planer samt lov och tillstånd. 



25



26

M O D I P S A M U S  C U P T A S  R E  M A I O

E L V A  F O K U S O M R Å D E N  F Ö R  L Å N G S I K T I G  H Å L L B A R H E T  O C H  U T V E C K L I N G

Tingsryds kommun, Box 88, 362 22 Tingsryd, Besöksadress: Torggatan 12, Tingsryd
Tel: 0477-441 00, E-post: kommunen@tingsryd.se, www.tingsryd.se 


