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SYFTE OCH 
HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av 
befintlig handelsverksamhet och utöka antalet parkeringsplatser 
samt förbättra trafiksituationen i området. En utbyggnation av 
den befintliga byggnaden bedöms kunna medföra en ohållbar 
trafiksituation eftersom utrymmet inom fastigheten Ryd 4:3 inte 
räcker till. Därför planläggs även delar av Ryd 1:89 som 
kvartersmark. Den befintliga utfarten på Ryd 4:3 flyttas cirka 10 
meter norr för att underlätta trafiken av leveranslastbilar till 
området. 
 
För att få mer mark att tillgå har en markanvisning skrivits för att 
möjliggöra ett markköp av delar av fastigheten Ryd 1:89, baserat 
på att detaljplanen vinner laga kraft. Eftersom fastigheterna 
ligger centralt i Ryds tätort planläggs marken även för 
centrumverksamhet. Centrumverksamhet innefattar funktioner 
som samlingslokaler, kontor m.m. Detaljplanen blir således mer 
flexibel för andra framtida användningar av området. 

 
Det går ett antal ledningar som är dragna norr om den 
befintliga byggnaden. En utbyggnation inom planområdet kan 
innebära att ledningar eventuellt behöver flyttas. Därför har 
inte u-områden för ledningar satts ut i detaljplan eftersom 
detta skulle innebära att verksamheten inte kan expandera 
norrut inom kvartersmarken. Ifall ledningar behöver flyttas 
kommer exploatören behöva stå för dessa kostnader. Samtliga 
ledningars ungefärliga läge redovisas i plan- och 
genomförandebeskrivningen.  

 

PLANENS FÖREN- 
LIGHET MED 5 KAP 
MB 

 

Enligt kapitel 5 miljöbalken ska kommuner och myndigheter 
säkerställa att uppställda miljökvalitetsnormer iakttas. 
Miljökvalitetsnormen för luft bedöms dock inte överskridas. 

PLANDATA  

Läge Planområdet ligger i centrala Ryd med nära anslutning till 
torget och mellan Norra Hantverksgatan och Storgatan. 

Areal Planområdet omfattar ca 9 080 m2. 

Markägare Lagfaren ägare till fastigheten Ryd 4:3 är Jonas & Anja 
Fastighets AB. Lagfaren ägare för del av Ryd 1:89 är Tingsryds 
kommun. 

TIDIGARE BESLUT  

Översiktliga planer Fördjupad översiktsplan för Ryd som antogs av 
kommunfullmäktige 2013-12-19 redogör för att del av 
fastigheten Ryd 1:89 ska vara park för allmänheten. I dagsläget 
växer vegetationen fritt och sköts inte. Det bedöms finnas ett 
allmänvärde i att bevara tillgången till dagligvaruverksamhet 
inom Ryds centrala tätort, vilket ändringen av detaljplanen 
möjliggör. 
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Detaljplaner 

 
För fastigheten Ryd 4:3 gäller detaljplan 0763-P01/1 som vann 
laga kraft 2000-09-30. Planbestämmelsen möjliggör 
handelsverksamhet inom kvartersområdet. 

 
  
 

 

 
 

För del av fastigheten Ryd 1:89 gäller detaljplanen 07-RYM-112 
som vann laga kraft 1954-11-05. Del av Ryd 1:89 är planlagd som 
allmän plats för park och för tågspårstrafik. 
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Kommunala beslut 

 
 
Plan- och näringslivsutskottets ordförande beslutade 2018-01-31 att, på 
delegation, ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
förslag till ändring av detaljplan för Ryd 4:3. 

 
 Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-26 § 285 att ge miljö- 

och byggnadsförvaltningen i uppgift att fram en ny detaljplan 
för Ryd 4:3 och del av fastighet Ryd 1:89. Kommunstyrelsen 
föreslog kommunfullmäktige att besluta om en 
markanvisning inför försäljning av mark till Jonas och Anja 
Fastighets AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 § 102 att ge 
tekniska avdelningen i uppdrag att ta fram ett 
markanvisningsavtal mellan Jonas och Anja fastigheters AB 
och Tingsryds kommun gällande försäljning av del av 
fastighet Ryd 1:89.   
 
Markanvisningen gäller från 2019-03-01 till den 2021-12-31 
och redogör för att Jonas och Anja fastigheter AB har 
ensamrätt att under markanvisningens gällandetid förhandla 
om förvärvet av del av Ryd 1:89. Del av fastigheten Ryd 1:89 
har en beräknad area på cirka 3 150 m². Markanvisningen 
innebär inte ett ställningstagande gällande planfrågor och ger 
inga garantier gällande möjlighet för utveckling inom det 
utpekade området. Överlåtelsen av marken till Jonas och 
Anja fastigheter AB sker efter att en ny detaljplanen vunnit 
laga kraft. 
 
Kartskiss över området från markanvisningen 

 
 
Plan- och näringslivsutskottets ordförande beslutade 2019-04-19 § 
59 på delegation att ställa ut detaljplanen för samråd. 
 
Plan- och näringslivsutskottets ordförande beslutade 2019-07-29 § 
116 på delegation att ställa ut detaljplanen för granskning  
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

 
Planbestämmelser 

 
Kvartersmarken planläggs med användningsbestämmelsen H 
i syftet att utöka möjligheten för utbyggnation av den 
befintliga dagligvaruverksamheten. Kvartersmarken 
planläggs också med bestämmelsen C i syfte att möjliggöra 
att området i framtiden kan ha andra funktioner som inte 
tillåts med bestämmelsen H. Eftersom området är centralt i 
tätorten Ryd bör det planläggas långsiktigt för att andra 
verksamheter potentiellt ska kunna etableras inom området.  
 
I norra delen av planområdet används 
användningsbestämmelsen natur för allmänplatsmark. 
Tidigare har området varit planlagt för park men 
kommunen har inte underhållit området som ett 
parkområde. Därför ändras bestämmelsen till natur. 
 
I den södra delen av detaljplanen inom kvartersmark är den 
tillåtna byggnadsarean 1600 kvm. Det innebär att det finns 
möjlighet att bygga till cirka 600 kvm eftersom de befintliga 
byggnaderna har en byggnadsarea på cirka 1000 kvm. Totalt 
har området en area på cirka 3400 kvm. I den norradelen 
inom kvartersmarken tillåts en byggnadsarea på 500 kvm 
och har en yta på cirka 2611 kvm. Den totala ytan inom 
kvartersmarken motsvarar cirka 6000 kvm. Detta innebär att 
cirka en tredjedel av ytan får bebyggas och resterande yta på 
3900 kvm blir tillgänglig för trafik till och från området, 
parkering och varuleverans. Den totala tillåtna höjden är 9,5 
meter, vilket möjliggör byggnation i tvåvåningsplan.  
 
Egenskapsbestämmelsen redogör för att parkering ska finnas 
tillgänglig inom användningsområdet för kvartersmarken som 
är planlagd för detaljhandel och centrumverksamhet. 
Handikappsparkering ska anordnas.  
 
Egenskapsbestämmelsen b1 redogör för hur mycket av 
markytan som ska vara genomsläppsbar. Detta för att 
säkerställa att dagvattnet kan hanteras inom den del av 
området tidigare varit allmän platsmark för park och som nu 
planläggs som kvartersmark. 
 
I östra delen av planområdet detaljplaneläggs marken som 
naturmark och gång- och cykelväg vilket är de funktioner 
som är där i dagsläget Den befintliga utfarten flyttas tio meter 
och utvidgas för att underlätta leveranslastbilarnas  
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Mark och vegetation Planområdet utgörs av asfalterad yta inom fastigheten Ryd 4:3 
och vegetation inom del av fastigheten Ryd 1:89 som består av 
buskar och träd. Det finns en nivåskillnad mellan den 
asfalterade ytan inom Ryd 4:3 som högre än den vegetationen 
som finns inom del av Ryd 1:89. Marknivån kommer därmed 
behöva höjas inom del av Ryd 1:89 för att 
dagligvaruverksamheten ska kunna expandera. Del av Ryd 1:89 
är planlagt som parkmark men som inte har skötts vilket har 
medfört att vegetationen har växt obehindrat. 

Geotekniska 
förhållanden 

En geoteknisk markundersökning har utförts som redogör för att 
det finns goda markförhållande för att kunna bygga inom del av 
fastigheten Ryd 1:89. Geoteknisk undersökning visar att övre 
jordmaterial, näst under mullhaltiga jorden, i stort sätt 
uteslutande består av fast till medelfast lagrad siltmorän. 
Utifrån markförutsättningar föreslås det att grundläggningen 
vid byggnation utföras med platta eller sula på mark. 

Radon Planområdet ligger inte inom område med känd 
radonförekomst. All byggnation ska ske radonsäkert. 

 

Risk för skred/ 
höga vattenstånd 

 

Planområdet ligger inte inom område med risk för skred/höga 
vattenstånd. 

 
Förorenad mark 

 
I dagsläget finns inga indikationer på markföroreningar i 
området. Fastigheten Ryd 4:3 är sedan tidigare bebyggd och del 
av fastighet Ryd 1:89 har varit obebyggt utan någon bedrivande 
verksamhet eller liknande. Upptäcks föroreningar i samband 
med markarbeten ska arbetet avbrytas och marken undersökas. 

 
 
LIS-område 

 
 
Planområdet ligger utanför LIS-områden. 
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Vindkraft 

Fornlämningar 

Hela planområdet utpekas av kommunen som olämpligt område 
för vindkraft. 
 
Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Om 
fornlämningar hittas i ett senare skede, i samband med 
markarbeten inom området, skall arbetet, i enlighet med 2 kap 
10 § kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas. 

Bebyggelse Inom planområdet finns en byggnad som används för 
dagligvaruhandel och två mindre komplementbyggnader. 
Detaljplanen möjliggör för en utbyggnation på cirka 1100 
kvadratmeter i byggnadsarea. Detta för att säkerställa att 
ytterligare framtida expansionsbehov kan tillgodoses genom 
detaljplanen. 

 
Offentlig service 
Kommersiell service 

 
Planområdet är beläget i centrala Ryd som erbjuder ett 
begränsat utbud av offentlig och kommersiell service. En 
vårdcentral, ett apotek och en grundskola finns tillgängligt 
inom tätorten. Ett utökat utbud finns att tillgå i Tingsryds 
tätort alternativt Växjö, Olofström och Karlshamn. 

   Tillgänglighet 
 
 
 
 
Lek och rekreation 
 
 
 
 
 
Gator, trafik, 
parkering 

Tomten är lätt att angöra från gatan. Byggnadens entré är 
anpassad för personer med funktionsnedsättning. Det finns goda 
kommunikationsmöjlighet både gång och cykel till övriga Ryd 
utifrån områdets centrala läge. 
 
Lekplatser och lekytor finns i tätorten och närhet till naturen ger 
möjlighet till rekreation och spontan lek. I Ryd finns det totalt 5 
lekplatser där lekplatsen vid Trojaskolan är närmast med cirka 
200 meter från planområdet. 
 
 
Infart till fastigheten sker från Storgatan och från Norra 
Hantverkaregatan. Infart/utfarten från Storgatan flyttas cirka tio 
meter åt norr och utvidgas. Detta för att säkerställa att 
leveransen av varor kan ske på ett säkert sätt. Infarten från 
Norra Hantverkaregatan förblir den samma som den är idag.  
 
Ett utfartsförbud placeras norr om den befintliga utfarten för 
Norra Hantverkaregatan eftersom medborgare har uttryckt en 
oro för att leveranslastbilar skulle innebära en 
trafiksäkerhetsrisk.   
 
Lossning/ lastning sker inne på fastigheten. Huvuddelen av den 
hårdgjorda ytan utgörs av parkering. Genom utökningen av 
kvartersmark kommer fler parkeringsplatser att finnas 
tillgängliga inom området och trafiksituationen för leverans 
förbättras.  
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Buller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dagvattenshantering 

Planområdet påverkas av trafik från Storgatan öster om området 
och Varendsgatan söder om området. 
 
Enligt nationella vägdatabasen (NVDB) var Storgatans totala 
ÅDT 3333 år 2017. Detta innebär att bullernivån är 58 dBA 17 
meter från vägbanans mitt till den befintliga 
dagligvaruverksamheten. Enligt NVDB var Varendsgatan totala 
ÅDT 2603 år 2017. Detta innebär att bullernivå är 58 dBA från 
vägbanans mitt till den befintliga dagligvaruverksamheten. 
 
Uträkningarna ovan har gjorts utifrån Trafikverkets NVDB data-bas 
för trafikmängd/hastighet och rapporten ”Hur mycket bullrar 
vägtrafiken?” som har utgetts av Boverket och Sveriges kommuner 
och landsting år 2016. 
 
Enligt Boverkets riktlinjer i rapporten ”Industri och annat 
verksamhetsbuller vid planläggning och byggnadsprövning av 
bostad bör ljudnivån inte överstiga 60 dBA och ska enligt 
riktlinjen helst ligga under 55 dBA mot byggnadsfasaden. 
 
Eftersom detaljplanen ej möjliggör bostäder utan befintlig 
dagligvaruverksamhet eller liknande centrumverksamheter görs 
bedömningen att uppmätt ljudnivå är acceptabel. Eftersom 
ljudnivåerna ligger inom vad Boverket bedömer skulle vara rimliga 
för bostadsändamål bör verksamhetändamål också kunna tillåtas 
under sådana ljudnivåer. 
 
 
 
Inom planområdet går det idag två dagvattenledningar. Se skiss 
nedan. Den ena ledningen går från fastigheten Tröjemåla 5:26 
och leder ut vattnet inom del av Ryd 1:89. Den andra ledningen 
hanterar dagvattnet inom fastigheten Ryd 4:3 och leder vattnet 
ut till en del av Ryd 1:89 som inte ingår i planområdet. Ifall 
dessa ledningar kommer behövas flyttas finns det förutsättningar 
för att de kan dras på så sätt att dagvattnet leds till den planlagda 
naturmarken i norra delen av planområdet. 
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Dagvattenledningar 
 
 

 
 
Illustrationen redogör inte för ledningarnas exakta läge. För att få 
ledningarnas exakta läge kontakta ledningsägare. 
 
Dagvatten inom del av Ryd 1:89 ska hanteras inom området 
genom att säkerställa att det finns porösa ytor som tar hand om 
dagvattnet. Egenskapsbestämmelsen b1 säkerställer att det finns 
förutsättningar för att det i delar av området ska anläggas 
genomsläpplig markbeläggning. Genomsläpplig 
markbeläggning är exempelvis en stensatt yta där grus eller 
makadam används som dränerande material i breda fogar mellan 
stenplattorna. 

 
Kollektivtrafik I Ryd finns regional kollektivtrafik som går mellan Tingsryd och 

Olofström via Ryd/Fridafors. 

Servitut Eon Sverige AB har servitut angående jordkablar 
undermarken inom del av Ryd 1:89. Ett servitut skall bildas 
gällande fastigheten Ryd 4:3’s rätt att nytta den nya 
utfart/infart på fastigheten Ryd 1:89. Detta för att garantera 
fastighetens rätt till utfart/infart till Storgatan.  

Riksintresse Planområdet ligger ej inom område som omfattas av riksintresse. 

Strandskydd Planområdet omfattas ej av strandskydd. 

Undersökning om 
betydande 
miljöpåverkan 

Alla planer skall innehålla en undersökning om betydande 
miljöpåverkan som redogör för 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 dokument med bedömning av miljöpåverkan bifogas 
plan- och genomförandebeskrivningen. 
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Ställningstagande 
och motivering 

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. En 
särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. 

 
KONSEKVENSER 

 

Miljökvalitetsnormer Recipienten för dagvatten är Hönshyltefjorden som ligger cirka 500 
meter ifrån detaljplansområdet. Hönshyltefjorden bedömas ha en 
god kemisk status men har också undantag för arsenik, bromerad 
difenyleter och kvicksilver under förvaltningscykel tre (2017–2021).  
Det bedöms vara för tekniskt komplicerat att åtgärda detta under 
förvaltningscykeln 2017 till 2021, vilket är motiveringen till att 
dessa föroreningar undantas.  

Genomförandet av detaljplanen kommer inte försämra 
förutsättningen för att uppnå miljökvalitetsnormerna i 
Hönshyltefjorden, eftersom det finns förutsättningar för att hantera 
dagvattnet lokalt. Detaljplanen reglerar att 15 % av kvartersmarken 
som tillkommer ska vara genomsläppsbar för dagvatten och ger 
utrymme för att dagvatten kan ledas och behandlas i naturområdet 
vid den norra delen av planområdet.  

På grund av avståndet mellan planområdet och recipienten samt den 
stora mängd vegetation som finns mellan recipienten och 
planområdet bör dagvatten inte kunna för med sig föroreningar till 
Hönshyltefjorden.  

Detaljplanen möjliggör inte för verksamheter som potentiellt medför 
utsläpp som negativt skulle kunna påverka vattenkvalitén i 
Hönshyltefjorden eller luftkvalitén i Ryd tätort.  

Det aktuella planförslaget kommer därmed inte att medföra 
överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende vatten- 
och luftföroreningar. 

Barnkonsekvenser Planförslaget kommer att få en lokal påverkan och medför inga negativa 
konsekvenser för barns behov och rättigheter. 

   Planförslaget Planförslaget möjliggör en utbyggnation av den befintliga 
dagligvaruverksamheten och ett utökat antal parkeringsplatser. Eftersom 
trafiksituationen i dagsläget inte är optimal på grund av brist på köryta 
medför förändringen också en bättre trafikförutsättning för 
varuleveranser, bilar och gångtrafikanter.  
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GENOMFÖRANDE BESKRIVNING 
 
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 föreskrifter framgår 
istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar 
detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Handläggning Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt 5 kapitlet 7 § Plan- 
och bygglagen (PBL). Detta eftersom planförslaget strider emot gällande 
fördjupade översiktsplan för Ryds tätort. En kungörelse i den lokala 
ortstidningen annonserades den 29: april och samråd fortlöpte från den 30:e 
april till den 21: e maj.     

Tidplan Beslut om samråd april 2019 
 Samråd maj-juni 2019 
 Granskning aug-sep 2019 
 Granskning 

Antagande 
Sep- okt 2019 
november 2019 

 Laga kraft december 2019 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen inkommer.  
 
Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när erforderliga 
fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen föranleder 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 natur samt vatten- och av 
loppsledningar som ansluter till kvartersmark. Kommunen skall även vara 
huvudman för dagvattenledningar inom området. 

Avtal Planavtal har upprättats. En markanvisning angående förvärv av del av Ryd 
1:89 har upprättats för att säkerställa rätten till att köp marken i samband med 
att detaljplanen vinner laga kraft. 

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 avloppsledning samt dag 

vattenhantering. 



2019-09-16 
 

12(21) 
 

Ryd 4:3 • Bekosta upprättandet av detaljplan 
• Ansökan om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning och servitut. 
• Bekosta förändring och byggnation av ny gatustruktur och flytt samt 

utförande av ny utfart/infart. 
• Utbyggnad av vatten och avlopp. 
• Iordningsställande av nya parkeringsplatser inom fastigheten. 
• Bekosta eventuell flytt, utbyggnad eller omdragning av ledningar inom 

fastigheten och hålla marken tillgänglig för reparation och underhåll av 
desamma. 
 
 

 
Ryd 1:55 • Ingen eller liten påverkan 

Ryd 3:1 • Ingen eller liten påverkan 

Ryd 6:4 • Ingen eller liten påverkan 

Ryd 6:5 • Ingen eller liten påverkan 

Ryd 6:6 • Ingen eller liten påverkan 

Ryd 6:7 • Ingen eller liten påverkan 

Ryd 6:8 • Ingen eller liten påverkan 

Ryd 6:9 • Ingen eller liten påverkan 

Ryd 6:10 • Ingen eller liten påverkan 

Tröjemåla 1:90 • Ingen eller liten påverkan 

Tröjemåla 1:111 • Ingen eller liten påverkan 

Tröjemåla 1:182 • Ingen eller liten påverkan 

Tröjemåla 4:4 • Ingen eller liten påverkan 

Tröjemåla 5:21 • Ingen eller liten påverkan 

Tröjemåla 5:26 • Det går en dagvattenledning inom Ryd 4:3 som är slutar vid Ryd 1:89. 
Ledningen kommer eventuellt i samband med 
detaljplanensgenomförande att behöva dras om eller förlängas till 
allmänplatsmark för natur i norra 
delen av planområdet. 

Tröjemåla 6:16 • 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 säkerställande av 

anläggning genom ledningsrätt, 
servitut eller nyttjanderätt. 
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Skanova (telenät) • Utbyggnad eller omdragning av telenät på begäran av kommun eller 
exploatör. 

• Vid behov eventuellt säkerställande av 
anläggning genom ledningsrätt, servitut eller 
nyttjanderätt. 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 

 

Markförsörjning 
 
 
 

Fastighetsreglering 

Den del av Ryd 1:89 som detaljplaneläggs till kvartersmark för handel- och 
centrumändamål kommer att genom gällande markanvisning säljas till Jonas 
och Anja AB. En fastighetsreglering kommer behövas utföras i samband med 
att detaljplanen vinner laga kraft. 

 
Ryd 4:3 ska erhålla 2 611 kvm från Ryd 1:89. Ryd 1:89 avstår 2 611 kvm. 

 
 

Fastighetsägare Berörda fastighetsägare framgår av bifogad fastighetsförteckning. 
 

Fastighetsbildning, 
servitut mm 

Vid genomförandet av planen måste befintliga servitut beaktas. En 
fastighetsbildning för att möjliggöra detaljplanen krävs. Del av Ryd 1:89 som är 
planlagd för kvartersmark handel och centrumverksamhet enligt plankartan 
kommer behöva bli en del av fastigheten Ryd 4:3. Ett servitut gällande 
fastigheten Ryd 4:3’s rätt att nyttja utfarten på Ryd 1:89 ska utformas.  

 
 

Fastighet Åtgärder och konsekvenser 

Ryd 4:3 Ryd 4:3 ska erhålla 2 611 kvm från Ryd 1:89. Ska beakta servitutet angående 
EON: s ledningsrätt inom det som idag är del av Ryd 1:89 och som kommer bli 
en del av Ryd 4:3. 

Del av Ryd 1:89 Ryd 1:89 avstår 2 611 kvm. 

 
 
 
 

EKONOMISKA ÅTGÄRDER 
 

Ekonomisk hel 
hetsbedömning 

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av 
ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra, d v s 
att planvinst uppkommer. Eftersom detaljplanen möjliggör att en fungerade 
dagligvaruverksamhet fortsatt kan verka i Ryd bedöms detaljplanen medföra 
en viktig samhällsfunktion för tätorten. Kommunen påverkas inte negativt 
ekonomiskt eftersom detaljplan finansieras genom planavgifter och allmän 
platsmark tillkommer inte. 
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Kommunala 
investeringar 

Kommunen behöver inte investera i allmän platsmark för att möjliggöra 
genomförandet av planen. Fastighetsägaren till Ryd 4:3 kommer få bekosta 
ändringen av befintlig gatustruktur. Övrig kommunal mark behöver inte 
förändras. 

Gatukostnader Kostnaderna för flytt och utformning av utfarten/infarten, gång- och 
cykelvägen samt naturmarken ska bekostas av fastighetsägarna som drar 
nytta av den nya utformningen på gatustrukturen i enlighet med PBL kap 6. § 
24. Eftersom sökande för planen är den fastighetsägare som också drar nytta 
av gatuförändringen är det också sökande som ska stå för dessa kostnader.   
Ett avtal mellan tekniska förvaltningen och sökande för planen bör tecknas 
angående tillvägagångsättet för att genomföra denna del av detaljplanen. 
Området illustreras nedan och har en area på cirka 405 kvm.  
 

 
 
Området som beskrivs i texten ovan är markerat med rött 

Kommunala 
intäkter 

Planavgifter för detaljplanen har tagits ut. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska 
undersökningar 

En geoteknisk markundersökning har utförts för norra delen av 
planområde inom del av fastigheten Ryd 1:89. Den geotekniska 
markundersökningen redogör för att det finns goda markförhållanden 
för planens ändamål. 

Vatten och avlopp Vatten och avlopp är anslutet till det befintliga VA-nätet. 

Fjärrvärme Fjällvärme är inte anslutet till området. Det går inga fjällvärmeledningar 
inom området. 
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Dagvatten 
 
 
 
 
 
 
El 

Dagvattnet är anslutet till befintligt dagvattennätet för fastigheten Ryd 
4:3. För del av Ryd 1:89 som ska asfalteras för parkeringsplatser ska 
dagvattnet hanteras inom området. Planbestämmelsen b1 redogör för att 
minst 15 % av markytan ska vara genomsläppsbar för vatten för att 
motverka risken för översvämning och för att inte ytterligare belasta det 
kommunala dagvattensystemet. 
 
 
 
 
E.ON Energidistribution AB är elnätsägare inom planområdet. 
Detaljplanen 0763-P01/1 har ett utmarkerat u-område i planen för att 
säkerställa ledningarna som går i området. Skissen nedan illustrerar 
ledningarnas ungefärliga läge. I samband med grävning i området 
behöver ledningarnas exakta position avgöras. Informationen kommer 
ifrån EON och beställdes från hemsidan ”ledningskollen.se”. 
 
På grund av utbyggnadsmöjligheterna som den nya detaljplanen 
möjliggör kommer dessa ledningar inte planläggas som u-område. Det 
skulle hämma potentiell expansion av verksamheten i framtiden, 
eftersom u-området begränsar förutsättningen att bygga ut åt norr. Ifall 
framtida exploatör skulle vilja expandera och en flytt av dessa ledningar 
skulle krävas, ska exploatören stå för kostnaderna gällande flytten av 
ledningarna och nya servitut behöver bildas. EON har idag servitut 
inom del av Ryd 1:89 som ska beaktas. 
 
EON ledningar 
 

 
 
Illustrationen redogör inte för ledningarnas exakta läge. För att få ledningarnas exakta läge 
kontakta ledningsägare. 
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Bredband och 
Fiber 

 
 
 
Skanova har ledningar som går inom planområdet, se bifogad skiss nedan. 
Information angående ledningarna kommer ifrån Geomatikk Sverige AB och 
redogör övergripande för var Skanovas ledningar är dragna i området. I samband 
med schaktning behövs en utmarkering av ledningarnas exakta läge. För att inte 
hindra exploateringsmöjligheter norr om den befintliga byggnaden har dessa 
ledningar inte u-markerats i plankartan. Ifall byggnation ska ske där dessa 
ledningar är idag kommer de behöva flyttas vilket exploatören kommer behöva 
bekosta. 
 
Skanova ledningar 
 
 
 
 

 
 

 

Illustrationen redogör inte för ledningarnas exakta läge. För att få ledningarnas exakta läge kontakta 
ledningsägare. 

 
 
 
 



2019-09-16 
 

17(21) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Avfall 

Wexnet har fiberledningar som går inom området, se bifogad skiss. 
Information angående ledningen kommer ifrån ELTEL Networks Infranät 
AB och visar ledningarnas ungefärliga läge. Dessa ledningar kan komma 
behöva flyttas i samband med utbyggnation av verksamheten. På grund av 
detta är ledningarna i plankartan inte markerade som u-område. Ifall 
ledningarna behöver flyttas är det exploatören som ska bekosta flytten. 

 
Wexnet ledningar 

 
 
 

 
Illustrationen redogör inte för ledningarnas exakta läge. För att få ledningarnas exakta läge 
kontakta ledningsägare. 

 
 
Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan. Inom området 
finns idag en återvinningscentral som kommer att avvecklas i samband med det avtal 
som gjorts med Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM).  

 
Tekniska 
anläggningar 

 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Vatten- och spillvattenledningar skall anslutas till kommunens VA-nät. 
Dagvatten kan anslutas till det kommunala dagvattennätet. Angöring 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. 
Det åligger exploatören att teckna avtal med ledningshavaren angående 
ledningsrätt alternativt flytt av ledningar. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 
 
 

Medverkande 
tjänstemän 

Genomförandetid upphör att gälla 10 år efter att planen vunnit laga kraft. 
 
 
Hjalmar Zola Christensen, planförfattare, planteknik, genomförande, 
planadministration i samarbete med tjänstemän inom kommunala enheter. 

 
 

Miljö- och 
byggnadsförvaltningen  
2019 09-16 

 
Hjalmar Zola Christensen 
Planarkitekt 
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Undersökning om betydande miljöpåverkan 
SYFTE MED UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
När en detaljplan eller ett program upprättas eller ändras (gäller även tillägg till 
detaljplan), ska kommunen alltid göra en Undersökning om betydande miljöpåverkan 
om planens genomförande kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Enligt 4 kap. 
34 § PBL ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om planen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Syftet med undersökning om betydande miljöpåverkan 
av planer och program är enligt miljöbalken att ”integrera miljöaspekter i planen eller 
programmet så att en hållbar utveckling främjas” (6 kap. 1 § MB). 

 
Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt 
plan- och bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 & 
4. 

 
 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Bilaga till detaljplan för Ryd 4:3 och det av Ryd 1:89 

Datum: 2019-04-10 Negativ påverkan. Positiv påverkan. Ingen Berörs Kommentarer 
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor påverkan ej 

Miljö 
Miljökvalitetsnormer       x   
Miljömål nationella och regionala       x  Svårt att bedöma exakta 

inverkan, men genom att 
säkerställa 
samhällsfunktioner 
centralt inom tätorten 
behöver boende inte 
pendla ut. 

Miljömål lokala    x     Bebyggelse i centralt 
läge. 

Hållbar utveckling    x     Bebyggelse i centralt 
läge. 

Riksintressen 
Naturvård       x   
Rörligt friluftsliv       x   
Kulturmiljö       x   

Annat       x   
Kulturmiljö 
Fornminnen         x  
Kulturmiljöprogram         x  

Kulturhistorisk miljö         x  
Visuell miljö 
Landskapsbild, stadsbild       x   
Fysiska ingrepp, nya element            x   

Skala och sammanhang       x   
Estetik, närmiljö       x   

Annat       x   
Naturmiljö 
Växt o djurliv, hotade arter        x  
Naturreservat        x  
Natura 2000        x  
Biotopskydd        x  
Kronobergs natur        x  
Våtmarks-/sumpskogsinventering        x  
Ängs- o hagmarksinventering        x  
Nyckelbiotopsinventering        x  
Spridningskorridorer, grön- och 
vat- tensamband 

        
x 
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Rekreation 
Tillgänglighet, barriärer       x   

Aktivitet, lek, friluftsliv       x   

 

Grönstruktur, parkmiljö, vattenmiljö 

   

x 

     Natur tas bort för 
att möjliggöra 
utökning av 
verksamhet 

Påverkan på vatten 
Strandskydd        x  

Grundvatten        x  
Ytvatten        x  

Dricksvattentäkt        x  

Dagvatten     x      Yta asfalteras men 
detaljplanen tar höjd för att 
det ska finnas 
förutsättningar för att 
hantera dagvatten inom det 
nya område som planläggs 
för kvartersmark. 

Annat        x  

Markförhållanden/föroreningar 
Markförhållanden, 
grundläggning, 
sättningar 

        
x 

 

Förorenad mark        x  

Vatten   x       

Avrinningsområden 
   

x 

     Hård yta tillkommer.  
 

Andra resurser       x   

Hushållning 
Befintlig infrastruktur      x      En viss mängd ökad trafik 

kan förväntas. 
Markförhållanden       x   

Återvinning       x   
 
Transport 

      x   

Vatten       x   

Andra resurser       x   

Avfall 
Under byggskedet       x   

Avfallssortering       x   

Hälsa, störningsrisker 
Buller, vibrationer        x   

Luftkvalitet, utsläpp, allergier        x   

Lukt        x   

Radon        x   

Ljusförhållanden, 
ljussken, skuggeffekter 

       x  Det finns en möjlighet att 
bygga högre enligt 
detaljplanen. Dock enbart 
några meter. 
 

Strålning, elektromagnetiska fält        x  

Säkerhet 
Trafikmiljö, GC-vägar, 
kollektivtrafik, olycksrisk 

   x     Bättre utrymme för 
trafiken inom 
kvartersområdet. 

Farligt gods        x  

Explosion        x  

Översvämning        x  

Ras o skred        x  

Trygghet     x     Bättre trafikförutsättningar 

Socialt perspektiv 
Tillgänglighetvid 
funktionsnedsättnin
g. 

    x     Det ska finns 
handikappsparkering 
inom fastigheten. 

Segregation/Integration        x  

Barnperspektivet        x  
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Övriga planeringsarbeten 
Framtida exploatering         x  

Översiktsplan    x      Gällande 
översiktsplan för 
Ryd redogör för att 
del av Ryd 1:89 ska 
vara allmän 
platsmark för park. 
Ytan har dock inte 
använts för detta 
syfte i 
praktiken. 

Gällande planer   x       

Pågående planläggning         x  

Mellankommunala intressen        x  

 
Sammanfattande bedömning 
Att säkerställa möjligheten för en fungerade dagligvaruaffär i Ryds tätort innebär att boende har förutsättningen att handla lokalt istället 
för att behöva köra till andra orter. Sammanfattningsvis innebär detaljplaneförslaget inga direkta negativa miljöpåverkningar, men 
säkerställ att det finns en ökad byggrätt för samhällsfunktioner i ett centralt läge i tätorten. 

 
 

Kommunens bedömning 
Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan x  Handläggare: 

Genomförandet ger viss men ej betydande miljöpåverkan  Hjalmar Zola Christensen 

Genomförandet ger betydande miljöpåverkan  Planarkitekt Tingsryds kommun 

Andra lokaliseringsalternativ bör utredas   

MKB behövs inte x MKB behövs  



 
 

Bilaga 1: Planprocessen 
 
Planprocessen inleds när en begäran från en intressent om att få göra eller ändra en detaljplan inkommer till kommunen. 
Kommunen gör en översiktlig prövning av begäran och lämnar ett planbesked. Kommunen kan också ta initiativet att själv 
göra en ny detaljplan. 
 
Handlingar görs och skickas ut på samråd. Under samrådsskedet ska kommunen redovisa ett förslag till detaljplan. 
Förslaget ska bestå av en plankarta med tillhörande 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. 
I utökat förfarande görs en samrådsredogörelse. 
 
När eventuella justeringar efter samrådet har gjorts ställs planen ut för granskning under minst 3 veckor. 
Handlingarna kan även innehålla en sammanställning av inkomna synpunkter vid samrådet. Resultatet av granskningen 
redovisas i ett granskningsutlåtande. Vid begränsat standardförfarande finns inte granskningsskedet med. 
Efter eventuella mindre justeringar kan planen godkännas/ antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Planer av mer 
komplicerad karaktär antas av Kommunfullmäktige efter godkännande i Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunen har 
valt att utgå från standardförfarande i samtliga 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 v 
ars arbete flyter på relativt obehindrat kan förväntas ta ungefär ett år. 
 
Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor från den dag då beslutet om antagande har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
När planen vunnit laga kraft kan planen inte överklagas. 
 

Skiss över: utökat förfarande 
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