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DETALJPLAN för NÄCKROSEN 1 

Tingsryds tätort, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

PLANBESKRIVNING 

Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar 

innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. 
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SYFTE OCH 

HUVUDDRAG 

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av fler-

bostadshus. Planen omfattar idag BF – bostäder, frilig-

gande. För att planen ska vara så flexibel som möjligt 

kompletteras användningen med C - centrumverksam-

het.  

PLANENS FÖRENLIG-

HET MED 5 KAP MB 

Enligt kapitel 5 miljöbalken ska kommuner och myn-

digheter säkerställa att uppställda miljökvalitetsnormer 

iakttas. Miljökvalitetsnormen för luft och vatten be-

döms dock inte överskridas. 

PLANDATA 

Läge Planområdet är beläget norr om centrum i Tingsryds 

tätort. 

Areal Planområdet omfattar ca 3900 m2. 

Markägare Lagfaren ägare till fastigheten är Stiftelsen Tingsryds-

bostäder. 

TIDIGARE BESLUT 

Översiktliga planer Gällande fördjupad översiktsplan, antagen 2013-06-27, 

redovisar att fastigheten ingår i område för grupphus. 

Detaljplaner För området finns detaljplan 0763-P87/2, laga kraft 

1987-04-07. Gällande detaljplan medger fristående bo-

städer i två plan, en huvudbyggnad och ett uthus/gårds-

byggnad om sammanlagt 200 m². 

Kommunala beslut Plan- och näringslivsutskottet beslöt 2018-05-29 § 29 

att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att 

upprätta förslag till ändring av detaljplan för Näckrosen 

1. Begränsat förfarande skall tillämpas.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Mark och vegetation Planområdet är bebyggt med ett friliggande bostadshus 

och övrig del utgörs av större gräsytor med ett flertal 

träd. 

Geotekniska 

förhållanden 

Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med ett frilig-

gande bostadshus och någon geoteknisk undersökning 

har inte genomförts. Grundförhållandena bedöms dock 

vara goda då marken består av morän. 

Radon Planområdet ligger inom område med känd radonföre-

komst. Radonmätning har genomförts inom planområ-

det. Denna har utvisat normalradonvärden. All byggnat-

ion ska ske radonsäkert. 
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Risk för skred/ 

höga vattenstånd 

Planområdet ligger inte inom område med risk för skred 

eller höga vattenstånd, enligt SGU:s planeringsunderlag 

samt Länsstyrelsens och MSB:s skyfallskarteringar. 

Förorenad mark I dagsläget finns ingen indikation på markföroreningar i 

området. Upptäcks föroreningar i samband med mark-

arbeten ska arbetet avbrytas och marken undersökas. 

LIS-område Planområdet ligger utanför LIS-områden. 

Vindkraft Hela planområdet utpekas av kommunen som olämpligt 

område för vindkraft. 

Fornlämningar Inom planområdet finns inga registrerade fornlämning-

ar. Om fornlämningar hittas i ett senare skede, i sam-

band med markarbeten inom området, skall arbetet, i 

enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen, omedelbart 

avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

Bebyggelse Inom planområdet finns en friliggande bostadsbyggnad 

i ett och ett halv plan. 

Offentlig service 

Kommersiell service 

Planområdet ligger i centrala Tingsryd som erbjuder ett 

varierat utbud av både offentlig och kommersiell ser-

vice. 

Tillgänglighet Tomten är lätt att angöra från gatan. Nära till bra kom-

munikationer. Nära till förskola/skola.  

Inom planen ska byggnader uppfylla de krav på till-

gänglighet som PBL och PBF ställer om tillgänglighet 

för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsför-

måga 

Lek och rekreation Lekplatser och lekytor finns i tätorten och närhet till 

naturen ger möjlighet till rekreation och spontan lek. 

Gator, trafik, parkering Infart till fastigheten ska ske från Tingsmålavägen. Par-

kering ska ske inom fastigheten – handikapparkering 

ska finnas. 

Buller Enligt NVDB belastas omkringliggande vägar med un-

der 250 fordon/dygn, varav mindre än 25 tunga for-

don/dygn. Vägen har en hastighetsbegränsning på 40 

km/h. 

Utifrån Boverkets och SKL:s skrift ”Hur mycket bullrar 

vägtrafiken” samt ovanstående trafikuppgifter har en 

översiktlig bullerberäkning gjorts. Tabellen utvisar att 

bullernivåerna inte överstiger godtagbara riktvärden.  
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Området berörs inte av buller från någon verksamhet. 

Kollektivtrafik I Tingsryd finns regional kollektivtrafik. 

Servitut Inom planområdet finns idag inget registrerat servitut. 

Riksintresse Planområdet ligger inte inom område som omfattas av 

riksintresse.  

Strandskydd Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

Behovsbedömning Alla planer skall behovsbedömas huruvida betydande 

miljöpåverkan enl. MB 6 kap § 11 föreligger. Planens 

karaktär är utgångspunkt för bedömningen och den görs 

utifrån MKB-förordningens bilaga 2 och 4. Ett doku-

ment med bedömning av miljöpåverkan bifogas planbe-

skrivningen. 

Ställningstagande 

och motivering 

Planförslaget innebär inte någon betydande miljöpåver-

kan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver 

därför inte upprättas. 

KONSEKVENSER 

Miljökvalitetsnormer Det aktuella planförslaget kommer inte att medföra 

överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avse-

ende vatten- och luftföroreningar. 

Barnkonsekvenser Planförslaget kommer att få en lokal påverkan och med-

för inga negativa konsekvenser för barns behov och 

rättigheter. 

Planförslaget Detaljplanen möjliggör byggnation av flerbostadshus. 

Planen görs flexibel genom att tillåta verksamhet på 

bottenplan. En planläggning innebär också en reglering 

av vilka verksamheter som får bedrivas inom planom-

rådet samt skydda de natur- och kulturvärden som finns 

på fastigheten idag. En privat exploatering i området 

kan påverka de olika riksintressena såväl positivt som 

negativt beroende på vilken typ av nyttjande och skötsel 

som tillåts i planen.  

Tingsryds kommun bedömer att genomförandet av 

denna plan inte innebär betydande miljöpåverkan. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrif-

ter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivning-

en förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Handläggning Detaljplanen handläggs med begränsat förfarande enligt 

5 kapitlet 6 § Plan- och bygglagen (PBL) 

Tidplan Beslut om samråd September 2018 

Samråd 

Godkännande         

Oktober - November 2018 

November 2018 

Antagande December 2018 

Laga kraft Januari 2019 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen in-

kommer. 

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när erfor-

derliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen för-

anleder sådana åtgärder. 

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 

initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren. 

Huvudmannaskap Fastighetsägaren är huvudman för kvartersmark.  

Tingsryds kommun är huvudman för gatumark och na-

tur samt vatten- och avloppsledningar som ansluter till 

kvartersmark. Kommunen skall även vara huvudman 

för dagvattenledningar inom området. 

Avtal Planavtal har upprättats. 

ANSVARSFÖRDELNING OCH KONSEKVENSER 

I tabellen nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 

Ansvar Åtgärder och konsekvenser 

Kommunen  Upprätta detaljplan

 Utbyggnad och omdragning av vatten- och av-

loppsledning samt dagvattenhantering
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Näckrosen 1  Bekosta upprättandet av detaljplan

 Bekosta eventuell flytt, utbyggnad eller om-

dragning av ledningar inom fastigheten och

hålla marken tillgänglig för reparation och un-

derhåll av desamma.

 Geoteknisk utredning och undersökning vid be-

hov.

 Sanering av eventuella markföroreningar.

 Iordningställande av parkeringsplatser inom fas-

tigheten

 Ansluta ev ny in- och utfart inom fastigheten

Nestorn 2  Ingen eller liten påverkan

Nybygget 4  Ingen eller liten påverkan

Notarien 3  Ingen eller liten påverkan

Notarien 4  Ingen eller liten påverkan

Nattugglan 1  Ingen eller liten påverkan

Nissan 14  Ingen eller liten påverkan

Nissan 15  Ingen eller liten påverkan

Nissan 16  Ingen eller liten påverkan

Näckrosen 2  Ingen eller liten påverkan

Näckrosen 14  Ingen eller liten påverkan

Tingsryd 13:1  Ingen eller liten påverkan

E.ON Sverige AB  Servitut och ledningsrätt för allmänna ledningar.

 Utbyggnad och omdragning av elnät på begäran

av kommun eller exploatör.

 Vid behov säkerställa anläggningen genom led-

ningsrätt, servitut eller nyttjanderätt.

Skanova (telenät)  Utbyggnad eller omdragning av telenät på begä-

ran av kommun eller exploatör.

 Vid behov säkerställa anläggningen genom led-

ningsrätt, servitut eller nyttjanderätt.

Aktuell bredbandsaktör för 

området/Fiber 
 Upprätta, underhålla och utveckla stamnät.

 Vid behov säkerställa anläggningen genom led-

ningsrätt, servitut eller nyttjanderätt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 

Fastighetsindelnings- Behov av fastighetsplan bedöms ej föreligga. 

bestämmelser 

Markförsörjning Förvärv av mark är inte nödvändigt då marken ägs av 

exploatör. 

Fastighetsägare Sammanställning över berörda fastighetsägare finns i 
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särskilt framtagen fastighetsförteckning. 

Fastighetsbildning, servitut 

mm 

Vid genomförandet av planen måste eventuella servitut 

mm beaktas. 

Fastighet Åtgärder och konsekvenser 

Näckrosen 1  Säkerställa område för allmännyttiga ledningar

såsom VA och el.

EKONOMISKA ÅTGÄRDER 

Ekonomisk helhetsbedöm-

ning 

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa 

om genomförandet av ny detaljplan är ekonomiskt lön-

samt och därmed realistisk att genomföra, d v s att plan-

vinst uppkommer. Genomförandet av planen medför 

kostnader för byggande av olika anläggningar mm. Vid 

en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader 

som detaljplanen medför samt de mervärden som upp-

kommer (genom att bl a lösa bostadsbrist och möjlig-

göra varierade bostadslösningar) samt bedömd kost-

nadstäckning för de kommunala investeringarna kan 

detaljplanen anses ekonomiskt lönsam ur ett kommunalt 

perspektiv. 

Kommunala investeringar Genomförandet av planen medför kostnader för kom-

munen när det gäller byggande och iordningställande av 

gator och VA-nät med tillbehör. 

Gatukostnader Tingsryds kommun tar för närvarande inte ut gatukost-

nadsersättning. 

Kommunala intäkter Planavgifter. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska undersökningar Planområdet är i huvudsak utbyggt. Något behov av 

geotekniska undersökningar i samband med planarbetet 

föreligger inte. 

Vatten och avlopp Vatten och avlopp skall anslutas till det befintliga VA-

nätet. Marken skall vara tillgänglig för reparation och 

underhåll av underjordiska ledningar. 

Fjärrvärme Fjärrvärme är inte anslutet till fastigheten. 

Dagvatten Dagvattnet ansluts till befintligt dagvattennät. 
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El E.ON Elnät Sverige AB är elnätsägare inom planområ-

det.

Bredband Optokabel finns i nära anslutning till fastigheten. 

Avfall Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommu-

nens avfallsplan. 

Tekniska anläggningar Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsom-

råde för vatten och avlopp. Vatten- och spillvattenled-

ningar skall anslutas till kommunens VA-nät. Dagvatten 

kan anslutas till det kommunala dagvattennätet. Angö-

ring kommer att ske från/till det allmänna gatunätet. 

Parkering löses inom fastigheten och utformningen av 

parkeringsplatserna gör att fordonen inte ska backa ut 

på gatan. Handikapparkering skall finnas inom fastig-

heten. Det åligger exploatören att teckna avtal med led-

ningshavaren angående ledningsrätt alternativt flyttning 

av ledningen. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid Genomförandetid upphör att gälla 10 år efter det att 

planen vunnit laga kraft. 

Medverkande 

Tjänstemän 

Birgitta Holgersson, planförfattare, planteknik, genom-

förande, planadministration i samarbete med tjänstemän 

inom kommunala enheter. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

2018-10-22 

Birgitta Holgersson 

Planarkitekt 
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Bilaga 1: Planprocessen 

Planprocessen inleds när en begäran från en intressent om att få göra eller ändra en de-

taljplan inkommer till kommunen. Kommunen kan också ta initiativet att själv göra en 

ny detaljplan.  

Planhandlingar upprättas och skickas ut på samråd. Under samrådsskedet ska kommu-

nen redovisa ett förslag till detaljplan. Förslaget ska bestå av en plankarta med tillhö-

rande bestämmelser. Till plankartan ska det finnas en planbeskrivning som ska innehålla 

de uppgifter som behövs för att man ska kunna tolka, förstå och genomföra planen.  

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse vilket är en sammanställning av in-

komna synpunkter under samrådet. När eventuella justeringar efter samrådet har gjorts 

ställs planen ut för granskning under minst 3 veckor. Resultatet av granskningen redovi-

sas i ett granskningsutlåtande. Vid begränsat förfarande finns inte granskningsskedet 

med. Efter eventuella mindre justeringar kan planen godkännas/antas av Kommunsty-

relsen. Planer av mer komplicerad karaktär antas av Kommunfullmäktige efter godkän-

nande i Kommunstyrelsen. Kommunen har valt att utgå från standardförfarande i samt-

liga planer för att därefter kunna utöka eller begränsa antalet steg i planprocessen. 

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt beroende på händelseutvecklingen 

under processens gång. En detaljplan vars arbete flyter på relativt obehindrat kan för-

väntas ta ungefär ett år.  

Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor från den dag då beslutet om antagande har till-

kännagivits på kommunens anslagstavla. När planen vunnit laga kraft kan planen inte 

överklagas.   

 

      Utökat förfarande 

Skiss över planprocessen: 

Standardförfarande 




