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DETALJPLAN för del av Tingsryd 14:1 m.fl. 
Tingsryds 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. 
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SYFTE OCH  
HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggnation av flerbo-
stadshus i en central del av Tingsryds tätort. Utifrån Tingsryd kom-
muns bostadsförsörjningsprogram från 2018 behövs fler lägenheter i 
Tingsryds tätort, vilket denna detaljplan syftar till att kunna möjlig-
göra. 

Detaljplanen möjliggör även för centrumverksamhet inom samtliga 
fastigheter i området för att skapa förutsättningar för ett mer livfullt 
område med affärer och samlingslokaler.   

PLANENS FÖRENLIG-
HET MED 5 KAP MB 

Enligt kapitel 5 miljöbalken ska kommuner och myndigheter säker-
ställa att uppställda miljökvalitetsnormer iakttas. Miljökvalitetsnor-
men för vatten- och luftföroreningar bedöms inte överskridas genom 
det presenterade planförslaget. Närmare redogörelse finns i stycket 
”Konsekvenser” för miljökvalitetsnormerna. 

PLANDATA 

Läge Planområdet är beläget i den centrala delen av Tingsryd tätort. Om-
rådet gränsar till Södra Storgatan i väst, Dackegatan i öst, vårdboen-
det Örnen i norr samt Lokgatan i söder. 

Areal Planområdet omfattar ca 17 610 kvm. 

Markägare Örnen 16 och Tingsryd 14:1 - Tingsryds kommun 
Örnen 17 och Örnen 23 - Tingsryds industristiftelse 
Örnen 18 - Tingsrydsbostäder AB 

TIDIGARE BESLUT 

Översiktliga planer Gällande översiktsplan antagen 2018-10-03 redovisar att området är 
föremål för förtätning av befintlig bebyggelse. Den fördjupade över-
siktsplanen för Tingsryds tätort, antagen 2013-06-27, redovisar att 
området ska vara föremål för bostäder, vård med bostäder, service 
och kontor. 

Detaljplaner För områdets östra del finns detaljplan med beteckning 0763-P88/21, 
laga kraft 1988-01-14. Planen anger markanvändningen allmänt än-
damål reserv (A) och ”avses utgöra reserv för landstingets och 
kommunens behov. För bygglov krävs precisering av användnings-
sättet genom planändring”. Planen medger en byggnadshöjd på 11 
meter och högsta exploateringsgrad (e) 0,25.  
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Ytterligare en detaljplan med beteckningen 0763-P88/20, laga kraft 
1988-02-04, gäller inom de övriga delarna av området. Inom berört 
område anger planen markanvändningen B – bostäder, C1 – hotell, 
restaurang, bad, kontor mm. C2 – centrum, C3 – vävstuga, E1 och E2
för tekniska anläggningar, natur och parkering. För bostäder medges 
en byggnadshöjd på två våningar respektive 4 meter och högst till-
låtna byggnadsarea per fastighet är 200 kvm. För centrum (hotell 
mm.) medges en byggnadshöjd på två våningar respektive 10 meter 
och största tillåtna bruttoarea ovan mark är 6000 kvm. För centrum 
(vävstuga) medges en byggnadshöjd på två våningar respektive 7,5 
meter.  

Kommunala beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2016-08-15 § 173 att ge 
miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för Örnen 13 (del av), 16, 18, 23 samt del av Tingsryd 
14:1. 2016-09-12 § 210 beslöts att den nya detaljplanen även ska 
innefatta fastigheten Örnen 17. Standard planförfarande skall tilläm-
pas. 

Kommunstyrelsen beslöt 2019-04-25 § 93 att godkänna Miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till detaljplan och fastighetsbildning 
för fastigheterna Tingsryd 14:1 m fl. Detta innebär att del av Örnen 
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13 inte inkluderas i detaljplanarbetet. Motivering bakom detta är att 
gällande detaljplan för fastigheten Örnen 13 har en pågående genom-
förande tid och att det var en ytterst marginell del av fastigheten 
skulle ha blivit en del av planområdet.   

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Planbestämmelser Örnen 18 och Örnen 19 

Kvartersmarken inom fastigheterna Örnen 18 och kommande fastig-
heten kallad Örnen 19 planläggs med användningsbestämmelserna B 
– för bostadsbebyggelse och C1 – för centrumverksamhet i botten-
plan. Syftet är att möjliggöra för bebyggelse av flerbostadshus inom
de två fastigheterna med förutsättningen att även kunna bedriva
verksamhet i bottenplan.

Anledningen till C1 bestämmelsen är att området har ett relativt 
centralt läge i Tingsryds tätort, vilket gör att det finns förutsättningar 
att bedriva affär, ha samlingslokaler eller serviceinriktadverksamhet 
m.m.

Den totala tillåtna byggnadsarean inom kvartersmarken med be-
stämmelserna BC1 är satt till 25 procent av fastighetsarean. Detalj-
planen föreslår en fastighetsbildning där Örnen 18 har en fastighetsa-
rera på cirka 3 504, medan den nya fastigheten kallad Örnen 19 har 
en area på cirka 3 660 kvm.  Detta innebär att Örnen 18 har en tillå-
ten byggnadsarea på cirka 900 kvm och Örnen 19 har en tillåten 
byggnadsarea på cirka 920 kvm.  

Totalhöjden regleras till 24 meter inom Örnen 19 vilket innebär att 
cirka 6 våningar kan byggas beroende på utformning. Totalhöjden 
regleras till 18 meter inom Örnen 18, vilket tillåter byggnader på 
cirka 4 våningar.  

Egenskapsbestämmelsen b1 reglerar att minst 20 % av markytan 
inom området ska vara genomsläpplig. Detta kan uppnås på olika sätt 
genom att exempelvis bevara vegetation och anlägga porösa ytor för 
parkeringar. 20 % av markytan innebär att cirka 707 kvm ska vara 
genomsläpplig inom Örnen 18 och 732 kvm inom Örnen 19.  Egen-
skapsbestämmelsen b2 redogör för att dagvattnet ska ledas till en 
regnbädd eller dagvattendam inom fastigheten innan vattnet ska av-
ledas till kommunal dagvattenbrunn. 
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Illustration för möjlig bostadsbebyggelse enligt detaljplan 

Illustrationen är en skiss över hur bostadsområdet skulle kunna se ut 
utifrån vad detaljplanen tillåter.  

Örnen 16 och Örnen 17 

Fastigheterna Örnen 16 och Örnen 17 planläggs som kvartersmark 
med användningsbestämmelsen C – för centrumverksamhet. Detta 
för att fortsatt möjliggöra den användning som de används till idag. 
Tidigare användningsbestämmelse för Örnen 17 är A för allmänän-
damål vilket inte är en aktuell bestämmelse utifrån dagens detaljplan-
läggning. Örnen 16 har tidigare haft planbestämmelsen C3 (vävstuga). 
Planbestämmelsen C möjliggör för fler användningsområden än tidi-
gare. 

Vävstugan på Örnen 16 har en byggnadsarea på 265 kvm. Detta mot-
svarar cirka 15 % av fastighetens area på 1 792 kvm. Det innebär att 
detaljplanen möjliggör en utbyggnation på cirka 95 kvm eftersom 
den tillåtna byggnadsarean är 20 % av fastighetsarean.  

Den befintliga byggnationen på Örnen 17 har en byggnadsarea på 
691 kvm. Detaljplanen medför att ytterligare 329 kvm byggnadsarea 
får byggas inom Örnen 17 eftersom planen tillåter en byggnadsarea 
på 20 % av fastighetsarean. 

Tingsryd 14:1 

Den allmänna platsmarken inom planområdet kommer att ligga inom 
stamfastigheten Tingsryd 14:1 som ägs av Tingsryds kommun. An-
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Mark och vegetation 

vändningsbestämmelserna är P-plats för allmän parkering, Natur för 
naturområde och Gata1 för lokalgata.  

P-platsområdet har en area på cirka 2340 kvm vilket motsvarar cirka
90 potentiella parkeringsplatser. Det finns dock en stor höjdskillnad
på grund av stenblock vid den nordöstra delen av parkeringsområdet
vilket kan medföra omkostnader för att plana ut marknivån. Bero-
ende på utformningen av parkeringsplatsen kan därför antalet parke-
ringsplatser bli mindre än de beräknade 90.

Naturområdet har en area på cirka 1400 kvm. Inom området finns en 
del träd, buskar och annan grönska.  

Lokalgatan har en bredd på 7,5 meter för att möjliggöra biltrafik till 
och från området samt tillräckligt med utrymme för gång- och cykel-
trafik.   

Planområdet är sedan tidigare ianspråktaget och marken utgörs av 
hårdgjord yta i form av bebyggelse, gator och parkeringar. I området 
finns ett naturområde med lövträd och stenblock som är beläget på 
en höjd. I övrigt utgörs vegetationen av lövträd, gräs och trädgårds-
mark tillhörande byggnaderna. I samband med att detaljplanen ge-
nomförs kommer stenblock behöva sprängas och fraktas bort och 
träd kommer att behöva fällas.  

Geoteknik/radon 

Miljötekniskundersökning 

Radonvärdet inom planområdet är uppmätt till att ligga inom riktvär-
dena för normalradon, enligt en radonmätning utförd den 11/7-2018. 
Byggnaderna ska därför dimensioneras för normalradonmark, det vill 
säga byggas radonskyddat.     

Marken utgörs av morän vilket tyder på goda grundförhållanden för 
byggnation. Enligt den geotekniska undersökningen, som utfördes i 
augusti 2018, föreligger det relativt goda grundläggningsförhållan-
den för planerad byggnation med friktionsjord på vilande berg.  

På 0,5 meter och 2,3 meters djup påträffas fast botten mot berg eller 
block. Det medför vid projektering att djupa bergsschakter kan leda 
till höga utförande kostnader. Innan schaktarbetet påbörjas skall en 
sakkunnig person inom bergteknik bedöma dimensioneringsförut-
sättningar.  

Vid djupare schaktarbetet är det viktigt att beakta kringliggande 
byggnader som kan ta skada vid sprängning under marken. Innan 
sprängningsarbetet skall exploatören visa på en sprängningsplan och 
berörda myndigheter skall kontaktas. 

Risk för skred/ 
höga vattenstånd 

Planområdet ligger inte inom område med risk för skred eller höga 
vattenstånd, enligt SGU planeringsunderlag samt Länsstyrelsen och 
MSB:s skyfalls- och översvämningskarteringar. 

Vindkraft Hela planområdet utpekas av kommunen som olämpligt område för 



7 

vindkraft. 

Fornlämningar Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Om forn-
lämningar 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 

Markföroreningar 

Inom planområdet finns en villa, en vävstuga och en verksamhets-
byggnad. Väster om planområdet finns en restaurang, ett hotell och 
vattenhuset Kaskad. Norr om planområdet finns en vårdcentral och 
vårdboendet Örnen. Öster om området finns ett industriområde.  

Byggnaden inom Tingsryd 14:1 kommer att behöva rivas för att möj-
liggöra byggnationen av fler bostadshus inom den yta som kommer 
tillhöra Örnen 18.  

Detaljplanen möjliggör vid en maxexploatering för en bebyggelse av 
cirka 60–70 lägenheter. Antalet lägenheter beror på om centrumverk-
samhet kommer bedrivas på bottenplan och vilka typer av lägenheter 
som byggs.  

Eftersom det i dagsläget inte finns ett konkret byggnadsförslag har 
detaljen utformats flexibelt för att inte förhindra potentiella intres-
senter från att bebygga området. 

Länsstyrelsen har identifierat och inventerat ställen där det bedri-
vits/bedrivs verksamheter som kan ge upphov till förorenad mark. 
Industrifastigheterna Överfräsen 1, 2 och 7 öster om planområdet har 
identifierats som potentiell förorenad mark. Där har funnits en verk-
samhet som ytbehandlat trä och idag bedrivs en verkstadsindustri 
(utan halogenerade lösningsmedel). Bensinstationen söder om områ-
det är även identifierat som potentiellt förorenad mark p.g.a. drivme-
delshantering. 

Fastigheten Örnen 23, strax väster om planområdet, har klassats som 
potentiellt liten risk för förorenad mark. Området har tidigare varit 
föremål för sågverk (utan doppning impregnering). På fastigheten 
Örnen 17 har tidigare tillverkats plast och polyester. Området är 
identifierat som ett potentiellt förorenat område. 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts inom plan-
området av företaget Norconsult. Sju provgropar har grävts för att 
jämföra markvärden inom planområdet med Naturvårdsverkets gene-
rella riktvärden för förorenad mark. I den riktvärdesmodell som Na-
turvårdsverket tagit fram används två olika typer av markanvändning 
för beräkning av generella riktvärden. Känslig markanvändning 
(KM) där marken kan nyttjas till bostäder, lantbruk m.m. och mindre 
känslig markanvändning där marken kan nyttjas till handel, centrum-
verksamhet, parkering m.m. Följande kartillustration redogörför den 
miljötekniska markundersökningen. 
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Illustration miljöförorenad mark 

Av de sju provgroparna visar en av dessa på ett högre värde av zink i 
marken än vad Naturvårdsverket riktlinjer tillåter för MKB verksam-
het. Provgropen befinner sig inom fastigheten Örnen 17. I samband 
med en framtida schaktning av förorenad mark på Örnen 17 skall 
tillsynsmyndigheten informeras eftersom det är en upplysningsplik-
tig åtgärd enligt Miljöbalken. Sammanfattningsvis behövs inga fler 
miljöundersökningar göras på grund av de låga värdena av miljöför-
oreningar i provgroparna. 

Offentlig och kommersi-
ell service 

I tätorten Tingsryd finns ett brett utbud av offentlig och kommersiell 
service exempelvis vårdcentral, äldreboende, hemtjänst, förskolor, 
grundskola, gymnasieskolor, bibliotek, kollektivtrafik, dagligvaru- 
och viss sällanköpshandel. Fler bostäder stärker underlaget för ser-
vice ytterligare. 

Tillgänglighet Planen ska fortsatt uppfylla de krav på tillgänglighet som PBL och 
PBF ställer om tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 

Lek och rekreation I Tingsryd finns goda kollektivtrafiksförbindelser till omkringlig-
gande skogslandskap och vattenområden med möjligheter för rekre-
ation. Grönområden finns inom planområdet och lekplats finns att 
tillgå ca 50 meter nordväst om planområdet. 

Gator, trafik och parke-
ring 

Infart till området sker från Södra Storgatan och Dackegatan. Vid 
Storgatan, strax nordväst om planområdet, finns två asfalterade par-
keringsytor för besökare och anställda till vårdcentralen med totalt ca 
60 platser. Parkeringsmöjligheter finns även utmed Storgatan (kort-
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Farligt gods och bensin-
station 

Buller 

tid) i höjd med vårdcentralens ingång samt utmed Södra Storgatan, 
vid Tingsryds hotell. 

I nära anslutning till planområdets nordöstra del finns ytterligare ca 
75 parkeringsplatser tillhörande besökare och anställda till äldrebo-
endet Örnen. 

Inom planområdet finns en större parkeringsyta för ca 75 bilar, vid 
Södra Storgatans vändplats. Parkeringarna nyttjas av anställda och 
besökare till hotellet, restaurangen och badhuset. Delar av parke-
ringsplatsen kommer att ändras för att ge utrymme till bostadsbebyg-
gelse. Den nya utformningen av parkeringen medför att antalet par-
keringsplatser inte kommer reduceras.    

I anslutning till Vävstugan, finns en grusad parkeringsyta med ca 8 
parkeringsplatser. 

I den nordöstra delen av planområdet finns två parkeringsytor. En 
parkeringsyta med ca 25 parkeringsplatser, som hyrs ut till verksam-
heten öster om området, samt 14 parkeringar som nyttjas av verk-
samheten inom planområdet. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-05-31 att parkerings-
normen för Tingsryds tätort ska vara mellan 0,5–1 per bostadslägen-
het. Detaljplanen möjliggör cirka 60–70 lägenheter ifall hela bygg-
rätten för bostäder nyttjas både vad gäller tillåten höjd och bygg-
nadsarea. Antalet parkeringar för dessa lägenheter ska motsvara den 
rådande parkeringsnormen för Tingsryds tätort. 

Infarten till nya bostadsområdet kommer ske från den del av Södra 
Storgatan som är ansluten till Lokgatan. Det är inte tänkt att Södra 
Storgatan ska kopplas samman för att tillåta biltrafik, utan enbart för 
cykel och gång som det är idag. Detta för att biltrafiken inte ska gå 
längsmed Södra Storgatan och upp till centrala Tingsryd. Annars 
skulle fordonstrafiken förmodligen öka från Lokgatan genom Södra 
Storgatan till Tingsryds centrum.  

Riksväg 27, ca 70 meter söder om planområdet, är utpekad som en 
rekommenderad väg för farligt gods. Söder om planområdet finns en 
bensinstation på cirka 50 meters avstånd från den södra delen av 
planområdet. Länsstyrelsen i Stockholm föreslår ett skyddsavstånd 
på 75 meter mellan väg för transport av farligt gods och sammanhål-
len bostadsbebyggelse eller personintensiva verksamheter. Vad gäl-
ler bensinstationer föreslås ett skyddsavstånd på 50 meter.  

Planområdet bedöms vara utanför risk på grund av det långa avstån-
det till både bensinstation och riksväg 27. De befintliga byggnaderna 
inom fastigheten örnen 23>2 skärmar av planområdet och marklut-
ningen innebär planområdet har en betydligt högre marknivå än riks-
väg 27 och bensinstationen. Detta bidrar till att planområde bedöms 
vara utanför fara vid eventuell olycka på riksväg 27 eller vid bensin-
stationen.  

Planområdet påverkas av vägtrafik från Lokgatan och Riksväg 27, 
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söder om planområdet. 

Enligt NVBD var Lokgatans ÅDT totalt 2106 år 2016 med en högsta 
hastighet på 40 km/t. Detta medför att bullernivån är 55 dBA 10 me-
ter från vägbanans mitt. Den södra bostadsområdet ligger cirka 15 
meter ifrån. 

Enligt NVBD var riksvägens ÅDT totalt 4565 år 2016 med en högsta 
hastighet på 70 km/t. Detta medför att bullernivåerna är 53 dBA 80 
meter från vägbanans mitt till det närmsta läget där flerbostadshus 
kan byggas enligt detaljplan. 

Uträkningarna ovan har gjorts utifrån Trafikverkets NVDB databas 
för trafikmängd/hastighet och rapporten ”Hur mycket bullrar vägtra-
fiken?” som har utgetts av Boverket och Sveriges kommuner och 
landsting år 2016. Boverket och SKL. 

Eftersom samtliga bostadsbyggnader lokaliseras längre från vägba-
nornas mitt bedöms bullernivåerna inom planområdet vara inom Na-
turrådsverket riktlinjer för bostäder. 

Bullerutredningar för Riksväg och Lokalgatan, utförda i samband 
den fördjupade översiktsplanen för Tingsryds tätort år 2013, redogör 
för att bullernivåerna kommer vara lägre än 55 dB(A) vid planområ-
dets gräns. Även om utredningarna gjordes för ett antal år sedan av 
SWECO, är det ungefär samma ÅDT-siffror som idag. Prognosen 
som gjordes för år 2030 indikerar också på att planområdet kommer 
ha lägre bullernivåer än 55 dB(A). 

Fastigheten Örnen 18, som är i den södra delen av planområdet plan-
lagt för flerbostadshus, ligger inom riskzonen för högre bullernivåer i 
framtiden på grund av möjlig ökad fordonstrafik. Det finns därför 
konkreta åtgärder i plankartan och planbestämmelser för att 
säkerställa att bullernivåerna inte överstigs. Plusmarken reglerar 
placeringen av komplementbyggnader och är placerad mot de större 
vägarna för att forma ett bullerskydd. Egenskapsbestämmelsen f1 
redogör för att minst hälften av bostadsrummen ska anläggas mot 
ljuddämpad sida. 

Det finns inga pågående större projekt som indikerar på att trafiken i 
närheten av området skulle komma att öka nämnvärt de kommande 
åren. Befolkningsprognosen från bostadsförsörjningsprogrammet för 
Tingsryds kommun redogör för en minskad befolkning år 2040. Be-
folkningsmängden i Tingsryds tätort bedöms kunna öka marginellt. 

En annan potentiell bullerstörning är industriområdet som befinner 
sig öster om planområdet. Den tunga trafiken till och från detta indu-
striområde går igenom Strömgatan som ligger cirka 250 meter från 
planområdet. Avståndet mellan industriområdet och området som är 
detaljplanlagt för bostäder är cirka 60 meter. Det finns byggnader, 
flera höga träd och annan vegetation som utgör en barriär mellan 
industriområdet och bostadsområdet.  
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Kollektivtrafik 

Servitut 

Riksintresse 

Strandskydd 

Behovsbedömning 

Ställningstagande 
och motivering 

I tätorten Tingsryd finns goda kollektivtrafiksförbindelser inom 
kommunen och regionen. Närmsta busshållplats ligger vid Lokgatan. 
Busstationen trafikeras av busslinjerna 215 (Växjö-Tingsryd), 240 
(Växjö-Ronneby), 350 (Växjö-Braås), 361 (Tingsryd-Olofström) och 
370 (Tingsryd-Karlshamn).  

Följande tre avtalsservitut gäller inom området planområdet: 
0763IM-09/10541.1, 0763IM-11/2707.1 och 0763IM-11/14683.1. 
Samtinga av dessa avtalsservitut gäller kraftledningar till förmån för 
Olofström Hallandsboda 1:82m Härnäs 1:94 och belastar Tingsryd 
14:1, Örnen 16 m fl. Servitutens exakta lokalisering har inte fram-
kommit. Kraftledningarna ägs av E.ON Sverige AB.  

Inga u-områden har ritats ut i plankartan. Detta eftersom den fram-
tida lokaliseringen av byggnader i området är oklar. Genom att inte 
lägga ut u-områden finns det möjlighet att eventuellt flytta ledningar 
för att möjliggöra byggnation. Flytt av ledningar och upphävande av 
servitut ska ske i samförstånd med den part som har förmånen av 
servitutet och ska bekostas av framtida exploatör som har ett intresse 
av att exploatera område och således ändra förutsättningarna.   

Riksväg 27, ca 70 meter söder om planområdet, är av riksintresse för 
kommunikationer. Planen bedöms inte påverka detta intresse. 

I samband med framtagandet av ny detaljplan återinträder strand-
skyddet enligt Miljöbalken 7 kap 18 g §. Om man vill upphäva skyd-
det måste det prövas på nytt mot de nu gällande reglerna. Enligt 7 
kap 18 § MB får länsstyrelsen förordna att ett strandskyddsområde 
som avses ingå i detaljplan inte längre ska vara omfattat av skydd 
kan upphävas inom planområdet, om det finns särskilda skäl. Strand-
skyddet gäller inom den södra delen av planområdet. 

Ett skäl för att upphäva strandskyddet inom planområdet är att områ-
det redan är ianspråktaget för bebyggelse. Dessutom är området av-
skuret från strandlinjen genom riksväg 27 och strandskyddets syfte 
att tillgängliga strandlinjen för allmänheten är därmed begränsad. 
Ytterligare ett skäl för att upphäva skyddet är att föreslagen bostads-
bebyggelse stärker kommunens tätortsutveckling. Strandskyddet är 
upphävt i det gällande detaljplanerna för området. 

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 planbe-
skrivningen.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. En 
särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. 
Detaljplanen möjliggör inte för några verksamheter eller annan mar-
kanvändning som medför någon större miljöpåverkan. Därför behövs 
inte en MKB tas fram. 
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KONSEKVENSER 

Miljökvalitetsnormer Tiken är recipient för planområdet. Enligt VISS (Vatteninformat-
ionssystem Sverige) utvisar Tiken god ekologisk status och god ke-
misk status (förutom kvicksilver och bromerad difenyleter) år 2017. 
Eftersom detaljplanen ger förutsättningar till att dagvattnet kan han-
teras lokalt kommer dagvattnet inte att ta med sig förororeningar ned 
till recipienten. I dagsläget finns det inga konkreta åtgärder för att 
rena dagvattnet innan det når dagvattentrummor som leder dagvatt-
net direkt ut i Sjön. Detaljplaneförslaget kommer därför bidra till att 
rena en del av det dagvatten som i dagsläget når Tiken från området. 

Planbestämmelsen b1 redogör för att 20 procent av markytan inom 
planlagt bostadsområde ska vara genomsläpplig markyta för att re-
ducera mängden dagvatten som når Sjön. Planbestämmelsen b2 redo-
gör för att dagvattnet ska infiltreras innan det leds vidare till Tiken. 

Planförslaget kommer inte att medföra att miljökvalitetsnormer avse-
ende vatten- och luftföroreningar försämras eftersom planen inte 
tillåter etablering av tillståndspliktig verksamhet som kan förorsaka 
spridning av föroreningar. 

Konsekvenserna från ökad biltrafik bedöms vara försumbara och inte 
på en nivå som medför större försämringar av luftkvalitén.    

Barnkonsekvenser Planförslaget kommer att få en lokal påverkan och medför inga nega-
tiva konsekvenser för barns behov och rättigheter. Utifrån de krav 
som ställs i detaljplanen för kvartersmarken planlagd för bostadsom-
råde kommer det finnas gröna ytor som möjliggör fysisk aktivitet.  

Planförslaget 

TEKNISK  
FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Dagvatten 

Detaljplanen möjliggör fler bostäder i de centrala delarna av Tings-
ryds tätort, med god tillgänglighet till kommunikationer samt offent-
lig och kommersiell service. 

Planen medger även en fortsatt etablering av centrumverksamheter i 
den östra delen av planområdet för fastigheterna Örnen 16 och 17. 
Förslaget innebär inga större förändringar vad gäller byggrätt och 
tillåten totalhöjd men säkerställer att fler samhällsfunktioner kan 
tillämpas inom områdena i jämförelse med de gällande detaljplaner-
na.  

Området ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Nya byggnader inom planområdet ska anslutas till kommu-
nalt VA-nät. 

Dagvattenledningar finns utmed Södra Storgatan och Dackegatan. 
Tillkommande dagvatten ansluts till befintligt dagvattennät. För att 
hantera dagvattnet och säkerställa att planförslaget inte innebär en 
försämring av vattenkvalitén i sjön Tiken skall en dagvattendam eller 
regnbädd anläggas inom fastigheterna för bostäder och centrumverk-



13 

El/tele 

samhet. Följande illustration redogör för var vi bedömt det vara 
lämpligt att anlägga dagvattensdamm eller regnbädd.  

Illustration dagvattenhantering 

Lämpligheten för förslaget angående placeringen av dagvattendamm 
eller regnbädd är baserat på den nuvarande marknivån i området. 
Dessa två ytor (illustrerad med grön färg i kartan) har en låg mark-
nivå i jämförelse med de övriga markytorna för respektive fastighet, 
vilket innebär att dagvattnet utifrån dagens marknivåer kommer att 
rinna dit. Dagvattenbrunnar är också nära dessa två ytor vilket gör att 
vattnet kan ledas dit efter att det infiltrerats och renats. 

I plankartan redogörs det inte för att dagvattnet skall ledas till dessa 
utpekade ytor, men planbestämmelsen b2 redogör för att dagvattnet 
ska ledas till en dagvattenlösning som renar dagvattnet innan det når 
grundvattnet. Skulle exploatör välja att ändra marknivåförhållandena 
på sådant sätt att utpekade ytor inte längre är lämpliga som ytor för 
dagvattenhantering, så begränsar inte planen möjligheten för att pla-
cera dagvattenlösningar på annan plats inom området.  

En dagvattendam eller regnbädd skall anläggas för att följa planbe-
stämmelsen b2 och för att göra utbyggnationen planenlig. Ändringar-
na i de östra delarna av planområdet innebär inga större förändringar 
som kommer påverka dagvattenfrågan.  

E.ON AB är elnätsägare inom planområdet. Befintliga transformat-
stationer är planlagda med bestämmelsen E1.

Ledningarna inom planområdet har inte u-markerats i plankartan 
med motiveringen att detta kan begränsa möjligheten för hur bygg-
nationen inom området kan utformas.  Då det i dagsläget inte finns 
en exploatör är det svårt att avgöra ifall ledningarnas läge är rimliga i 
förhållande till kommande byggprojekt. Informationen om ledning-
arnas lokalisering kommer ifrån E.ON och beställdes genom led-
ningsrollens. Eventuell flytt av ledningar ska bekostas av exploatör.  
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Följande kartskiss redogör för E.ON’s elledningar i området 
 

 
 
 

 
 
 
Skanova är ägare och ansvariga för teleledningarna inom planområ-
det. På grund av att det inte finns en exploatör är det svårt att avgöra 
ifall ledningarnas läge är rimliga i förhållande till kommande bygg-
projekt. Därför är de inta u-markerade i detaljplaneförslaget. Inform-
ationen om ledningarnas lokalisering kommer ifrån Skanova och 
beställdes genom ledningskollen.se. Eventuellt flytt av ledningar ska 
bekostas av exploatör.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avfall 
 
 
 
 
Värmeförsörjning 
 
 
 
Brandsäkerhet 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATIVA 
FRÅGOR 
 
Genomförandetid 
 

 
 
 
 
 
Illustration Skanovas teleledningar 
 

 
 
 
 
SSAM (Södra Smålands Avfall och Miljö) har i uppdrag att hantera 
avfall i kommunen. Avfallshanteringen kommer ske i enlighet med 
kommunens avfallsplan som blev antagen av Kommunfullmäktige 
2018-11-12 § 26. 
 
Värmeförsörjning sker via fjärrvärme idag och avses bibehållas. 
Det finns möjlighet att koppla på det lokala fjärrvärmenätet för att få 
värme till de kommande byggnaderna inom planområdet.    
 
Byggandet av höga flerbostadshus medför andra brandsäkerhetskrav 
eftersom höjden på byggnaderna påverkar förutsättningar för utrym-
ningen av dem. Detta hanteras i samband med bygglov där det då blir 
viktigt att beakta vad höjden kan innebär för åtgärder för att garan-
tera brandsäkerheten. 
 
 
 
 
Genomförandetid upphör att gälla 15 år efter att planen vunnit laga 
kraft. 
 

  
 



16 
 

 

GENOMFÖRANDE BESKRIVNING 
 
En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekono-
miska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av de-
taljplanen. 
 
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 normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 6 § Plan- och 
bygglagen (PBL) 
 

Tidplan Beslut om samråd November 2019 
 Samråd Nov 2019 - jan 2020 
 Granskning Apr-mars 2020 
 Antagande Maj-juni 2020 
 Laga kraft 

 
Juli 2020 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen inkommer. 
 
Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när erforderliga fastighets-
bildningsåtgärder 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 avlopps-
ledningar som ansluter till kvartersmark. Kommunen skall även vara huvudman för 
dagvattenledningar inom området som säkrats med u-område. 
 

Avtal 
 

Planavtal  
 

 
 
 
 
 
 
ANSVARSFÖRDELNING OCH KONSEKVENSER 
I tabellen nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 
 
Ansvar 
 

Åtgärder och konsekvenser 

Tingsryds kom-
mun 

• Bekosta upprättandet av detaljplan. 
• Ansöker och bekostar lantmäteriförrättning för fastighetsbildning. 
• Utbyggnad av vatten och avlopp. 
• Utbyggnad av allmän platsmark såsom vägar och parkeringsplatser. 
• Ansluta till ny in- och utfart inom fastigheten. 
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Örnen 13 • Ingen eller liten påverkan.

Örnen 23>2 • Ingen eller liten påverkan.
Östanå 8 • Ingen eller liten påverkan.
Österbo 6 • Ingen eller liten påverkan.
Österbo 11 • Ingen eller liten påverkan.
Österbo 12 • Ingen eller liten påverkan.
Överfräsen 1 • Ingen eller liten påverkan.
Överfräsen 8:2 • Ingen eller liten påverkan.
Soldalen 9 • Ingen eller liten påverkan.
Exploatörer inom 
detaljplan 

• Iordningsställa övriga anläggningar inom kvartersmark såsom parkerings-
platser, dagvattenlösningar etc.

• Ansöker om bygglov och bekostar avgifter för bygglov och detaljplan.
• Uppförande av byggnader.
• Betalar kostnader för lantmäteriförrättning i  samband med markköp för den

egne fastigheten gällande fastighetsreglering, avstyckning och servitut.
• Bekosta delar av tillkommande allmän platsmark som kommer nyttjas.

E.ON Sverige AB • Servitut och ledningsrätt för allmänna ledningar.
• Utbyggnad och omdragning av elnät på begäran av kommun eller exploatör.
• Säkerställande av anläggningen genom ledningsrätt, servitut eller nyttjande-

rätt.

Skanova (telenät) • Utbyggnad eller omdragning av telenät på begäran av kommun eller exploa-
tör.

• Eventuellt säkerställande av anläggningen
genom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 

Markförsörjning              

Fastighetsreglering 

För att göra detaljplanen genomförbar behövs en ny fastighetsbildning för ett 
flertal fastigheter. En ny fastighet behöver också skapas utifrån markytor från 
Tingsryd 14:1 och Örnen 18. För att redogöra för dessa förändringar kommer 
samtliga fastighetsändringar att redovisas i stycket nedanför med medföljande 
kartillustrationer. 

Följande redovisar förslagen fastighetsreglering för att göra detaljplanen genom-
förbar.  
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Kartillustration ett – Nuvarande fastigheter 

Kartillustration två - Fastighetsbildningsförslag 

Ny fastighet - Örnen 19 
Den nya fastigheten Örnen 19 erhåller cirka 481 kvm från Örnen 18 och 3 178 
kvm från Tingsryd 14:1. 

Örnen 18 
Örnen 18 skal avstå cirka 481 kvm till den nya fastigheten kallad Örnen 19. Ör-
nen 18 skal erhålla cirka 2 309 kvm från Tingsryd 14:1 och cirka 154 kvm från 
Örnen 16 
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Tingsryd 14:1 
Tingsryd 14:1 ska avstå cirka 3 178 kvm till den nya fastigheten Örnen 19 och 
cirka 2309 kvm till Örnen 18. Tingsryd 14:1 ska erhålla cirka 326 kvm från Ör-
nen 23>1, cirka 540 kvm från Örnen 17 och cirka 488 kvm från Örnen. Tingsryd 
14:1 ska erhålla 17 kvm från Örnen 23>2. 
  
Örnen 16 
Örnen 16 ska avstå cirka 154 kvm till Örnen 18 och 488 kvm till Tingsryd 14:1  
 
Örnen 17 
Örnen 17 ska erhålla 1185 kvm från Örnen 23>1 och därmed upphör Örnen 
23>1. Örnen 17 skall avstå 540 kvm till Tingsryd 14:1. 
 
Örnen 23>1  
Örnen 23>1 ska avstå 326 kvm till Tingsryds 14:1 och 1185 kvm till Örnen 17. 
Detta innebär att Örnen 23>1 upphör. 
 
Örnen 23>2 
Örnen 23>2 ska avstå 17 kvm till Tingsryd 14:1. Örnen 23>2 kommer få be-
nämningen Örnen 23 eftersom det inte längre finns två separata ytor vid  
 

 
Fastighetsägare 
 

 
Berörda fastighetsägare framgår av till planen bifogad fastighetsägarförteckning. 
 

EKONOMISKA ÅTGÄRDER 
 
Gatukostnader 
 

Tingsryds kommun tar ut och beräknar gatukostnader i enlighet kap 6. med 24–32 § 
kap 6. PBL. 
 

Kommunala in-
täkter 
 

Planavgifter som tas ut i samband med bygglov. 
 
 

TEKNISKA FRÅGOR 
 
Tekniska under-
sökningar 
 

En geoteknisk markundersökning har utförts för delar av planområdet.  På 0,5 meter 
och 2,3 meters djup påträffas fast botten mot berg eller block. Det medför vid pro-
jektering att djupa bergsschakter kan leda till höga utförande kostnader.  
 

Vatten och avlopp Vatten och avlopp skall anslutas till det befintliga VA-nätet. De u-markerade områ-
dena i planen skall vara tillgängliga för underjordiska ledningar. 
 

Fjärrvärme 
 

Värmeförsörjning sker via fjärrvärme idag och avses bibehållas. Anslutningskostnad 
åläggs exploatör.  
 

Dagvatten Dagvattnet ansluts till befintligt dagvattennät.  
 

El 
 

E.ON Elnät Sverige AB är elnätsägare inom planområdet. Vid eventuellt flytt av 
ledningar skall exploatören bekosta flytten.  

 
Bredband och 
fiber 
 

 
Planområdet ligger i närheten av befintliga fiberkablar vilket gör att det finns förut-
sättningar för att ansluta sig till nätverket. Anslutningskostnad åläggs exploatör.  
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Avfall 

 
Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan.  

 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 
Genomförandetid Genomförandetid upphör att gälla 15 år efter det att planen vunnit laga kraft. 

 
Medverkande  
tjänstemän 

Hjalmar Zola Christensen och Johanna Lindqvist, planförfattare, planteknik, genom-
förande, planadministration i samarbete med tjänstemän inom kommunala enheter. 
 
 

REVIDERINGAR 
 

 
 
 

Miljö- och  
Byggnads- 
förvaltningen 
2019-10-31 
 
 

Hjalmar Zola Christensen           Johanna Lindqvist  
Planarkitekt                                 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 detalj-
plan), 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 & 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Bilaga till detaljplan för Tingsryd 14:1 m fl. 

Datum: 2019-10-31 Negativ påverkan. Positiv påverkan. Ingen Berörs Kommentarer 
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor påverkan ej 

Miljö 
Miljökvalitetsnormer x Dagvattnet kommer inte 

längre ledas direkt ner till 
sjön Tiken. 

Miljömål nationella och regionala x Förtätning i närhet till 
kollektivtrafik och service. 

Miljömål lokala x 
Hållbar utveckling x 

Riksintressen 
Naturvård  x 

Rörligt friluftsliv x 
Kulturmiljö x 

Annat x 
Kulturmiljö 
Fornminnen  x 
Kulturmiljöprogram  x 

Kulturhistorisk miljö  x 
Visuell miljö 
Landskapsbild, stadsbild  x Höga bebyggelse på-

verka landskapsbilden. 
Fysiska ingrepp, nya element   x Ett antal träd kommer 

behöva fällas.  
Skala och sammanhang  x 
Estetik, närmiljö  x  Svår att bedöma ef-

tersom det ej finns något 
konkret byggnadsförslag 
för området. 

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 
vattensamband x 
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Rekreation 
Tillgänglighet, barriärer x 
Aktivitet, lek, friluftsliv x 

Grönstruktur, parkmiljö, vattenmiljö x 

Natur tas bort för 
att möjliggöra 
byggnation av 
bostäder. 

Påverkan på vatten 
Strandskydd x 

Grundvatten  x 

Ytvatten x 
Dricksvattentäkt x 
Dagvatten   x 

Annat x 
Markförhållanden/föroreningar 
Markförhållanden, 
grundläggning, sätt-
ningar 

x 

Förorenad mark x 
Vatten 

Avrinningsområden 
x Dagvattenlösning skall 

anordnas enligt detalj-
plan. 

Andra resurser x 
Hushållning 
Befintlig infrastruktur    x En viss mängd ökad 

trafik kan förväntas. 
Markförhållanden x 
Återvinning x 

Transport 
 x En viss biltrafiksökning. 

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, ljus-
sken, skuggeffekter 

 x 

Strålning, elektromagnetiska fält x 

Säkerhet 
Trafikmiljö, GC-vägar, kollektivtra-
fik, olycksrisk 

x Bättre utrymme för 
trafiken inom kvar-
tersområdet. 

Farligt gods x Väg för farligt gods är 
som närmst inom 70 
metersavstånd. 

Explosion x  Det kommer behöva 
sprängas stenblock i 
samband med schakt-
ning.  

Översvämning x 
Ras o skred x 
Trygghet  x Bättre trafikförutsätt-

ningar. 
Socialt perspektiv 
Tillgänglighetvid 
funktionsnedsätt-
ning. 

 x Det ska finns handi-
kappsparkering inom 
fastigheten. 

Segregation/Integration x Svårt att bedöma vilka 
som kommer bebo 
området. 
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Barnperspektivet x 

Övriga planeringsarbeten 
Framtida exploatering x Möjliggör en bo-

stadsbebyggelse 
och förbättrar 
kommunens plan-
beredskap.   

Översiktsplan x Planberedskapen 
för fler bostäder i 
ett centralt läge 
möjliggörs i enlighet 
med översiktspla-
nen.  

Gällande planer x 

Pågående planläggning  x 

Mellankommunala intressen x 

Sammanfattande bedömning 
Att bidra till en planberedskap som möjliggör bebyggelse av flerbostadshus i ett centralt läge i Tingsryds tätort är av stor betydelse för 
kommunen eftersom det finns en efterfråga på lägenheter av denna karaktär. Detaljplanen medför inga betydande miljöpåverkningar och 
förbättrar i vissa avseenden förutsättningarna för miljökvalitetsnormerna eftersom åtgärder kommer implementeras som rengör dagvatt-
net. 
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 



 2019-11-26 Dnr: 2015-1315-21125(25) 
  
 SAMRÅDSHANDLING 

 
postadress besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 mbf@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 
 

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. Kommu-
nen 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 gransk-
ningsskedet med. Efter eventuella mindre justeringar kan planen godkännas/ antas av Samhällsbyggnads-
nämnden. Planer av mer komplicerad karaktär antas av Kommunfullmäktige efter godkännande i Sam-
hällsbyggnadsnämnden. 
 
Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt beroende på händelseutvecklingen under processens 
gång. En detaljplan vars 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.   
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