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DETALJPLAN för LINNERYD 24:4 

Linneryds samhälle, 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser 

Planbeskrivning 

Genomförandebeskrivning 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Fastighetsförteckning 

Bilaga 1: Planprocessen 

Bilaga 2: Skiss med utformningsförslag 

 
 

 

Birgitta Holgersson 
0477 441 00 
birgitta.holgersson@tingsryd.se 

 

Planområdet 

 

Översiktskarta 

  Områdets läge 
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SYFTE OCH  

HUVUDDRAG 

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation 

av anläggning för fjärrvärmeproduktion. 

 

PLANENS FÖRENLIG-

HET MED 5 KAP MB 

 

Enligt kapitel 5 miljöbalken ska kommuner och myn-

digheter säkerställa att uppställda miljökvalitetsnormer 

iakttas. Det aktuella planförslaget kommer inte att 

medföra överskridanden av gällande miljökvalitets-

normer avseende vatten- och luftföroreningar. An-

läggningen kommer att följa de nya CMP-direktiven 

avseende emissioner.  

Recipient för dagvatten är Linnerydssjön som ligger 

cirka 500 meter ifrån planområdet. Enligt VISS (Vat-

teninformationssystem Sverige) utvisar Linnerydssjön 

miljökvalitetsnormen otillfredsställande ekologisk 

status under förvaltningscykel 3 (2017-2021) beroende 

på Morfologiska förändringar och kontinuitet samt 

övergödning. Linnerydssjön bedöms ej heller uppnå 

god kemisk status men har undantag för polybromerad 

difenyleter och kvicksilver under förvaltningscykel 2 

(2010-2016).   

Genomförandet av detaljplanen kommer inte försämra 

förutsättningen för att uppnå miljökvalitetsnormerna i 

Linnerydssjön, eftersom det finns förutsättningar för 

att hantera dagvattnet lokalt. Detaljplanen reglerar att 

minst 20 % av kvartersmarken ska vara genomsläpplig 

för dagvatten och ge utrymme för att dagvatten kan 

ledas till den dagvattendamm som ska anläggas. 

På grund av avståndet mellan planområdet och recipi-

enten samt den stora mängd vegetation som finns mel-

lan recipienten och planområdet bör dagvattnet inte 

kunna föra med sig föroreningar till Linnerydssjön.  

 

PLANDATA 

 

 

Läge  Planområdet är beläget strax norr om Linneryds sam-

hälle. 

 

Areal Planområdet omfattar ca 4 356 m2. 

 

Markägare 

 

Lagfaren ägare till fastigheten är Tingsryds Energi 

AB. 

TIDIGARE BESLUT 

 

 

Översiktliga planer Gällande översiktsplan antagen 2018-09-03 redovisar 

att kommunen vill främja en fortsatt utbyggnad av 

fjärrvärme. 

 

Detaljplaner För området finns detaljplan 0763-P80/4, antagen 

1980-02-28. Detaljplanen anger planbestämmelsen G 

– område för motorserviceändamål. 
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Kommunala beslut 

 

Plan- och näringslivsutskottet beslöt 2019-03-12 § 19 

att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att 

upprätta ny detaljplan för Linneryd 24:4 i Linneryds 

samhälle. 

 

Plan- och näringslivsutskottet beslöt 2019-05-28 § 36 

att ge ordföranden rätt att fatta beslut om att låta ställa 

ut förslaget om ny detaljplan för samråd. 

 

Plan- och näringslivsutskottets ordförande beslöt 

2019-06-18 att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i 

uppdrag att ställa ut förslaget till ny detaljplan för sam-

råd. 

 

Plan- och näringslivsutskottet beslöt 2019-09-17 § 56 

att ge ordföranden rätt att fatta beslut om att låta ställa 

ut förslaget om ny detaljplan för granskning. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

 

Mark och vegetation 

 

Området är till viss del blockigt och vegetationen be-

står övervägande av barrskog. 

 

Geotekniska  

förhållanden 

 

Marken består av morän. En geoteknisk undersökning 

är genomförd inför arbetet med ny detaljplan. Denna 

utvisar goda grundläggningsförutsättningar inom om-

rådet. 

 

Radon 

 

Planområdet ligger inte inom område med känd radon-

förekomst. 

 

Risk för skred/ 

höga vattenstånd 

 

Planområdet ligger inte inom område med risk för 

skred/ höga vattenstånd. 

Förorenad mark 

 

I dagsläget finns ingen indikation på markföroreningar 

i området. Upptäcks föroreningar i samband med 

markarbeten ska arbetet avbrytas och marken undersö-

kas. 

 

LIS-område 

 

Planområdet ligger utanför LIS-områden. 

Vindkraft 

 

Hela planområdet utpekas av kommunen som olämp-

ligt 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. 
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Bebyggelse Planområdet utgörs av obebyggd mark. 

 

Offentlig service/ 

Kommersiell service 

I tätorten Linneryd finns offentlig service såsom skola 

år F-6, hemtjänst med mera samt ett visst utbud av 

kommersiell service såsom dagligvaruaffär, drivme-

delsanläggning och lunchrestaurang. Större utbud av 

service finns i Tingsryds tätort ca 2 mil söderut och i 

Växjö stad ca 3,5 mil norrut. 

 

Tillgänglighet 

 

Fastigheten är lätt att angöra från Knapanäsvägen/väg 

122. Bra kommunikationsmöjligheter. Nära till dag-

ligvaruhandel, förskola och skola.  

 

Inom planen ska byggnader uppfylla de krav på till-

gänglighet som PBL och PBF ställer om tillgänglighet 

för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-

förmåga.  

 

Lek och rekreation 

 

Lekplatser och lekytor finns i tätorten och närhet till 

naturen ger möjlighet till rekreation och spontanlek.  

 

Gator, trafik, parkering Infart kommer att ske från Knapanäsvägen som anslu-

ter till väg 122. Parkering ska ske inom fastigheten.  

 

Buller 

 

Enligt NVBD belastades väg 122 av ca 1001-2000 

fordon/dygn, varav 201-400 tunga fordon/dygn, under 

år 2016. Väg 122 har en hastighetsbegränsning på 60 

km/h intill planområdet och Knapanäsvägen har en 

hastighetsbegränsning på 70 km/h.  

 

Utifrån Boverkets och SKL:s skrift ”Hur mycket bull-

rar vägtrafiken” samt ovanstående trafikuppgifter har 

en översiktlig bullerberäkning gjorts. Enligt beräk-

ningarna överskrider inte bullernivåerna godtagbara 

riktvärden.  

 

Kommunen har också utgått från regeringens höjning 

av riktvärdena för buller, från spår- och vägtrafik, vid 

en bostadsbyggnads fasad. För bostäder upp till 35 m2 

lades nivån på 65 dBA istället för tidigare 60 dBA. För 

bostäder större än 35 m2 höjdes riktvärdena till 60 

dBA mot tidigare 55 dBA. 

 

Ett störningsskydd läggs in i planbestämmelserna. 

Detta säger att verksamheten inte får vara störande för 

omgivningen och att bullernivån vid kvartersgräsen 

inte får överstiga 55 dBA. 

 

Ingen flisning kommer att ske inom området. 

 

Området ligger i direkt anslutning till JGA sågverk 
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vilket innebär att bullerstörning från verksamhet och 

transporter redan finns. Risken för kumulativ effekt är 

liten då antalet transporter blir begränsat. 

 

Någon prognos för 2040 har inte tagits fram. 

 

Kollektivtrafik 

 

I Linneryd finns regional kollektivtrafik. 

Servitut 

 

Området berörs inte av något servitut. 

Riksintresse 

 

Planområdet ligger ej inom område som omfattas av 

riksintresse.  

 

Strandskydd Planområdet omfattas ej 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 

dokument med bedömning av miljöpåverkan bifogas 

planbeskrivningen. 

 

Ställningstagande  

och motivering 

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljö-

påverkan. 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 

medför inga negativa konsekvenser för barns behov 

och rättigheter. 

 

Planförslaget  

 

Detaljplanen möjliggör ny användning av fastigheten.  

Tidigare planbestämmelse har medgivit G – område 

för bilserviceändamål. Nya bestämmelser blir E2 – 

värmeverk och J – industri.  

 

Vid en bedömning av lokaliseringen av fjärrvärmever-

ket har kommunen tittat på ett flertal faktorer:  

• Avstånd till befintlig bebyggelse.  

• Tillgängligheten – hur marken är beskaffad.  

• Närhet till befintligt sågverk där råmaterial till 

förbränningen hämtas vilket minimerar antal 

och längd på transporter.  

• Att en minst 30 meter bred zon kan lämnas 

trädbevuxen mellan värmeverk och väg 122 

vilket minskar risken för damm, störande ljus 
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och buller.   

• Närhet till väg 122 för övriga transporter.  

 

En planläggning innebär också en reglering av vilka 

verksamheter som får bedrivas inom planområdet samt 

skydda de natur- och kulturvärden som finns på fastig-

heten idag.  
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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. Genomförandebeskriv-

ningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

 

Handläggning 

 

Detaljplanen handläggs enligt standardförfarande. 

 

Tidplan - reviderad Beslut om samråd Juni 2019 

 Samråd 

Beslut om granskning 

Juli – Augusti 2019 

November 2019 

 Granskning 

Godkännande i PoNu 

Nov - Dec 2019  

Januari 2019 

 Antagande i KS Februari 2019 

 Laga kraft 

 

Mars 2019 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen 

inkommer. 

 

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 

natur samt vatten- och avloppsledningar som ansluter 

till kvartersmark. Kommunen skall även vara huvud-

man 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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Linneryd 24:4 

 
• Bekosta upprättandet av detaljplan. 

• Utbyggnad av vatten och avlopp. 

• Iordningsställande av parkering inom fastig-

heten. 

• Ansluta till ny in- och utfart inom fastigheten. 

 

E.ON Sverige AB 

 
• Utbyggnad eller omdragning av elnät på begä-

ran av kommun eller exploatör. 

• Vid behov säkerställa anläggningen genom 

ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

 

Skanova (telenät) • Utbyggnad eller omdragning av telenät på be-

gäran av kommun eller exploatör. 

• Vid behov säkerställa anläggningen genom 

ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

 

Aktuell bredbandsaktör för 

området/Fiber  

 

• Upprätta, underhålla och utveckla stamnät. 

• Vid behov säkerställa anläggningen genom 

ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 

  

Markförsörjning Förvärv av mark är inte nödvändigt då marken ägs av 

exploatör.  

 

Fastighetsägare 

 

Berörda fastighetsägare framgår av upprättad fastig-

hetsförteckning. 

 

Fastighetsbildning, servitut 

mm 

 

Vid genomförandet av planen måste befintliga servitut 

beaktas. 

 

Fastighet 

 

Åtgärder och konsekvenser 

Linneryd 24:4 • Tillhandahålla område för ex VA, el eller fjärr-

värme. 

• Säkerställa allmännyttiga ledningar såsom VA 

och el. 

 

Linneryd 24:1 • Ingen eller liten påverkan  

Linneryd 5:77 • Ingen eller liten påverkan  

Linneryd 24:2 • Ingen eller liten påverkan 

Linneryd 24:3 • Ingen eller liten påverkan 

Linneryd 5:40 • Ingen eller liten påverkan 

Linneryd 5:71 • Ingen eller liten påverkan 

Linneryd 5:70 • Ingen eller liten påverkan 

Linneryd 5:69 • Ingen eller liten påverkan 

Linneryd 5:68 • Ingen eller liten påverkan 

Linneryd 5:67 • Ingen eller liten påverkan 
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Linneryd 1:60 • Ingen eller liten påverkan 

Linneryd 1:56 • Ingen eller liten påverkan 

Linneryd 1:17 • Ingen eller liten påverkan 

Linneryd 1:19 • Ingen eller liten påverkan 

Linneryd 1:44 • Ingen eller liten påverkan 

Linneryd 1:8 • Ingen eller liten påverkan 

Linneryd 1:39 • Ingen eller liten påverkan 

Linneryd 1:40 • Ingen eller liten påverkan 

Linneryd 1:21 • Ingen eller liten påverkan 

  

EKONOMISKA ÅTGÄRDER 

 

Ekonomisk helhetsbedöm-

ning 

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. Genomförandet av planen med-

för kostnader för byggande av olika anläggningar mm. 

Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de 

kostnader som detaljplanen medför samt de mervärden 

som uppkommer samt bedömd kostnadstäckning för 

de kommunala investeringarna kan detaljplanen anses 

ekonomiskt lönsam ur ett kommunalt perspektiv. 

 

Kommunala investeringar Genomförandet av planen medför inga kostnader för 

kommunen. 

 

Gatukostnader 

 

Tingsryds kommun tar för närvarande inte ut gatu-

kostnadsersättning. 

  

Kommunala intäkter 

 

Planavgifter och anslutningsavgifter för VA. 

 

 

TEKNISKA FRÅGOR 

 

Tekniska undersökningar 

 

Planområdet är inte bebyggt. Geoteknisk undersökning 

har genomförts inför planarbetet. 

 

Vatten och avlopp Vatten och avlopp skall anslutas till befintligt VA-nät.  

 

Fjärrvärme 

 

Fjärrvärme finns inom Linneryds tätort men fastighet-

en Linneryd 24:4 är inte ansluten. Den planerade an-

läggningen kommer att producera fjärrvärme. 

 

Dagvatten Dagvatten kommer att tas omhand av dagvattensystem 

som kopplas till befintligt dagvattennät. Planen anger 

att minst 20 % av marken ska vara genomsläpplig. 

Detta kan ske genom att del av marken inte hårdläggs 

alternativt att dränerande material används vid hård-

läggning. En ny dagvattendamm kommer att anläggas 

mellan planområdet och Linnerydssjön. Denna kom-
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mer att dimensioneras utifrån kommande behov – både 

från planområdet, närliggande verksamhet och övrig 

bebyggelse. 

 

På grund av avståndet mellan planområdet och recipi-

enten samt den stora mängd vegetation som finns mel-

lan recipienten och planområdet bör dagvattnet inte 

kunna föra med sig föroreningar till Linnerydssjön. 

 

El 

 

E.ON Elnät Sverige AB är elnätsägare inom planom-

rådet. 

 

Bredband 

 

Optokabel finns inom Linneryds tätort. 

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. Dagvat-

ten kan anslutas till det kommunala dagvattennätet. 

Angöring kommer att ske från/till det allmänna gatu-

nätet. Parkering löses inom fastigheten och utform-

ningen av parkeringsplatserna gör att fordonen inte ska 

backa ut på gatan.  

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

 

Genomförandetid Genomförandetiden upphör att gälla 10 år efter det att 

planen vunnit laga kraft. 

 

Medverkande  

tjänstemän 

Birgitta Holgersson, planförfattare, planteknik, genom-

förande, planadministration i samarbete med tjänste-

män inom kommunala enheter. 

 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

2019-11-15 

 

 

 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 


