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SYFTE OCH  

HUVUDDRAG 

 

Syftet med planen är att ändra gällande detaljplan till att 

inte tillåta allmän trafik på Knapanäsvägen som går ige-

nom Linneryd 5:77>1 och Linneryd 5:77>2. Istället ska 

marken planläggas som kvartersmark för industriverk-

samhet.  

 

PLANENS FÖRENLIG-

HET MED 5 KAP MB 

 

Enligt kapitel 5 miljöbalken ska kommuner och myndig-

heter säkerställa att uppställda miljökvalitetsnormer iakt-

tas. Det aktuella planförslaget kommer inte att medföra 

överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avse-

ende vatten- och luftföroreningar. 

 

PLANDATA 

 

 

Läge  Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Linneryds 

samhälle. 

 

Areal Planområdet omfattar ca 126341 m2. 

 

Markägare 

 

Lagfaren ägare till fastigheten Linneryd 5:77>2 är 

J.G.Anderssons Söner AB. Fastigheten Linneryd 24:1>1 

ägs av Tingsryds kommun. 

 

TIDIGARE BESLUT 

 

 

Översiktliga planer Gällande översiktsplan antagen 2018-09-03 § 97 redovi-

sar att kommunen vill fortsätta främja utvecklingen av ett 

varierat näringsliv. Området berörs av riksintresse för 

försvarets militära del (Område med särskilt behov av 

hinderfrihet, MSA-område luftrum). Området ligger till 

viss del inom Linneryds vattenskyddsområde. Vid bygg-

nation och övriga markarbeten mm ska hänsyn tas till 

vattenskyddsföreskrifterna. 

 

Detaljplaner Gällande detaljplan 0763-P93/8 antagen 1993-05-27 § 87 

tillåter industri med en högsta byggnadshöjd på 8 meter. 

Verksamheten får inte vara störande för omgivningen.  

Bullernivån vid kvartersgränsen får inte överstiga 55 

dBA. Knapanäsvägen är planlagd som en gata som ingår i 

lokalnätet. 
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Gällande detaljplan. 

 

Kommunala beslut 

 

Plan- och näringslivsutskottet beslöt 2019-08-20 § 46 att 

ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upp-

rätta förslag till ändring av detaljplan för Linneryd 

5:77>2. Standard planförfarande skall tillämpas. 

 

Mark-och exploateringsingenjören beslöt på delegation av 

Kommunstyrelsen 2019-04-23 § 134 att upprätta ett mar-

kanvisningsavtal mellan Tingsryds kommun och JGA, 

och som ger JGA rätt att köpa den del av Knapanäsvägen 

som ligger på fastigheten Linneryd 24:1 mellan fastighet-

en Linneryd 5:77>1 och Linneryd 5:77>2 i samband med 

att detaljplanen ändras. JGA har som syfte att genomföra 

en detaljplaneändring av väg från lokalgata till industri-

mark, därefter förvärva industrimarken och stänga av 

vägen. Detta för att verksamheten ska kunna bedriva ett 

säkrare och effektivare logistikarbete. I vägens förlägg-

ning nord österut ansluter lokalgatan till en enskild väg.  

 

Markanvisningen gäller från 2019-07-01 till 2020-12-31. 

Kommunen har möjlighet att förnya markanvisningen 

efter detta datum om rimliga skäl för detta föreligger. Del 

av fastigheten Linneryd 24:1 har en beräknad area på ca 

7186 kvm. Markanvisningen innebär inte ett ställningsta-

gande gällande planfrågor och ger inga garantier gällande 

möjlighet för utveckling inom det utpekade området. 

Överlåtelse av mark sker efter att detaljplansändring från 

väg till industrimark genomförts och lantmäteriförrättning 

gällande borttagande av väg genomförts. 

 

En ansökan om lantmäteriförrättning för upphävning av 

en vägsamfällighet för Knapanäsvägen är inskickad till 

Lantmäteriet 2019-06-17. Det har tagits höjd för möjligt 

nyttjande av annan väg för trafikanter som idag använder 

sig av Knapanäsvägen för att ta sig norr om Linneryd.  

 



 2020-05-11 4(18) 
 

 

 
Del av Linneryd 24:1 som ska tillfalla Linneryd 5:77>2 i samband 

med att detaljplanen ändras. 

 

Teknik- och utvecklingsutskottet beslöt 2020-02-11 § 12 

att skicka ut detaljplanen på samråd.  

 

Under samrådet framkom det att vägsamfälligheten inte är 

förlagd genom planområdet utan längre österut genom 

fastigheten Linneryd 5:77>1. En lantmäteriförrättning 

kommer dock ändå att ske parallellt för att säkerställa att 

tillgängligheten bli fortsatt god för fastighetsägare med 

anknytning till den tidigare vägsamfälligheten. 

 

 
Vägsamfällighet ga:2 i grönt. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

 

Mark och vegetation 

 

Planområdets södra del utgörs av en asfalterad yta. Reste-

rande del utgörs av grusad mark och barrskog. I den 

nordvästra delen av området finns ett område med sank-

mark. Genom planområdet löper en asfalterad väg. 

  

Geotekniska  

förhållanden 

 

Marken består av morän. I dagsläget föreligger inget be-

hov av geoteknisk undersökning. 

 

Radon 

 

I samband med tidigare planläggning har två radonmät-

ningar gjorts inom området. Högst uppmätta värde är 

26.000 bq/m3. Detta tyder på att det finns förekomst av 

markradon vilket måste beaktas vid eventuell byggnation. 

 

Risk för skred/ 

höga vattenstånd 

 

Inom området finns inte risk för skred eller höga vatten-

stånd. 

Förorenad mark 

 

Fastigheten finns med i länsstyrelsernas databas för po-

tentiellt förorenade områden, till följd av att sågverk har 

funnits på platsen sedan år 1954. Enligt databasen har det 

inte bedrivits någon verksamhet med doppning eller im-

pregnering. Inga provtagningar har utförts men eftersom 

det funnits verksamhet under en längre tid kan det finnas 

föroreningar. Upptäcks föroreningar i samband med 

markarbeten ska arbetet avbrytas och marken undersökas. 

 

LIS-område 

 

Planområdet ligger utanför LIS-områden. 

Vindkraft 

 

Hela planområdet utpekas av kommunen som olämpligt 

område för vindkraft. 

 

Fornlämningar Inom området finns inga registrerade fornlämningar. Om 

fornlämningar hittas i ett senare skede skall arbetet, i en-

lighet med 2 kap 10 § lagen om kulturmiljö mm., omedel-

bart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

 

Bebyggelse I den södra delen av planområdet finns parkeringsplatser 

för lastbilar, en mätningsstation för virke samt en tillhö-

rande servicebyggnad. Området norr om den asfalterade 

ytan används för virkesupplag. Området gränsar till bo-

stadsbebyggelse söder om väg 122 och i väster samt indu-

stri i öster. Närmsta bostadshus ligger ca 100 meter söder 

om planområdet. 
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Mätningsstation och virkesupplag. 

  

Offentlig och kommersiell 

service 

 

I tätorten Linneryd finns offentlig service såsom skola år 

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

siell service såsom dagligvaruaffär, drivmedelsanläggning 

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. Bra 

kommunikationsmöjligheter. Nära till dagligvaruhandel, 

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 orienteringsförmåga. 

 

Lek och rekreation 

 

Lekplatser och lekytor finns i tätorten och närhet till natu-

ren ger möjlighet till rekreation och spontanlek. 

 

Gator, trafik, parkering Infart sker från Knapanäsvägen som ansluter till väg 122. 

En markanvisning är undertecknad av både kommunen 

och JGA, och som ger JGA rätt att köpa den del av Kna-

panäsvägen som ligger på fastigheten Linneryd 24:1 mel-

lan fastigheten Linneryd 5:77>1 och Linneryd 5:77>2 i 

samband med att detaljplanen ändras.  

 

Under samrådet framkom det att vägsamfälligheten inte är 

förlagd genom planområdet utan längre österut genom 

fastigheten Linneryd 5:77>1. En lantmäteriförrättning 

sker dock ändå parallellt för att säkerställa att tillgänglig-

heten bli fortsatt god för fastighetsägare med anknytning 

till den tidigare vägsamfälligheten. Det har tagits höjd för 

möjligt nyttjande av annan väg för trafikanter som nyttjar 

Knapanäsvägen. Ett avtal ska tecknas mellan kommunen 

och JGA för att säkerställa att vägen ska vara möjlig att 
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nyttja för allmänheten fram till lantmäteriförrättningen har 

genomförts och en ny vägsträckning finns på plats. 

 

Buller 

 

Inom planområdet bedrivs en befintlig verksamhet (JGA 

sågverk) vilket innebär att bullerstörning från verksam-

heter och transporter redan finns.  

 

Bullret på fastigheten Linneryd 5:77>2 kommer i huvud-

sak från transporter, timmermätning och flisning. Det går 

inte att utesluta att användningen förändras i framtiden, 

vilket kan medföra en förändrad bullersituation. En ökad 

produktion kan även leda till fler transporter.  

 

I dagsläget sker flisning strax norr om inmätningsstation-

en för virke. Under 2018 påbörjades anläggandet av en 

bullervall i anslutning till området. De massor som an-

vänts utgörs av sten, jordmassor och grus. Vallen är 80 

meter i nordsydlig ritning och 120 meter i västöstlig rit-

ning samt 5 meter hög. Eftersom flisningsmaskinen är 

mobil och kan förflyttas väljer kommunen inte att specifi-

cera var bullervallen ska anläggas. 

 

Vad gäller transporter skulle det vara mest effektivt med 

ett bullerskydd utanför planområdet, strax söder om 

Karlskronavägen, för att ta upp så mycket ljud som möj-

ligt från transporter och övriga ljudkällor.   

 

I anslutning till fastighetsgränsen i söder, väst och norr 

finns prickmark på 5-15 meter, vilket innebär att marken 

inte får bebyggas. Tanken är att denna mark i så stor ut-

sträckning som möjligt ska vara skogbevuxen och fungera 

som störningsskydd.  

 

Frågan om buller är reglerat närmre inom verksamhetens 

gällande miljötillstånd. 

 

Väg 122 (Växjövägen) har en årsdygnstrafik på cirka 

2250 fordon, varav cirka 330 tunga fordon (2017). Vägen 

har en hastighetsbegränsning på 60 km/h. Någon prognos 

för 2040 har inte tagits fram. 

 

Kollektivtrafik 

 

I Linneryd finns regional kollektivtrafik. 

Servitut 

 

Fastigheten belastas av servitut för kraftledning. 

 

Riksintresse 

 

Planområdet ligger inom område som omfattas av Riksin-

tresse för försvarets militära del 3 kap 9§ MB (Område 

med särskilt behov av hinderfrihet, MSA-område luft-

rum). Planförslaget bedöms inte ha någon negativ inver-

kan på riksintressena. 
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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 planbeskriv-

ningen. 

 

Ställningstagande  

och motivering 

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpå-

verkan, då det inte blir ändrad användning. En särskild 

miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprät-

tas. 

 

KONSEKVENSER 

 

Miljökvalitetsnormer 

 

Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) utvisar 

miljökvalitetsnormen god ekologisk status och god ke-

misk ytvattenstatus (kvicksilver och bromerad difenyleter 

ingår ej) år 2017 för Linnerydssjön, som är recipient för 

planområdets dagvatten. 

 

I dagsläget är den ekologiska statusen i Linnerydssjön 

otillfredsställande med avseende på fisk, morfologiska 

förändringar och kontinuitet samt övergödning. Den ke-

miska ytvattenstatusen uppnår ej god status med anled-

ning av kvicksilver och bromerad difenyleter. 

 

Verksamheten kan tillföra föroreningar i form av utsläpp 

av diesel från transporter. På fastigheten sker i dagsläget 

ingen bevattning av virke men det har förekommit vid 

enstaka tillfällen förut, vilket kan föranleda utsläpp i form 

av fosfor, kväve, fenoler och organiska ämnen. 

 

I dagsläget finns åtgärder för att hantera dagvattnet inom 

planområdet. Det finns ett flertal diken vars funktion är att 

hantera dagvattnet lokalt och/eller fördröja dagvattnet 

innan det når dagvattenledningar och recipienten. På fas-

tigheten Linneryd 5:77>1, strax öster om planområdet, 

finns även en dagvattendam dit delar av dagvattnet leds. 

 

Farligt avfall och flytande kemikalier hanteras enligt fast-

ställda rutiner på hårdgjorda och invallade ytor. Inom fas-

tigheten finns utrustning för att ta hand om och samla upp 

mindre spill. 

 

Med tanke på att det yttre vattenskyddsområdet för Linne-

ryds vattenverk sträcker sig in på planområdet bör en all-

män försiktighet råda i den norra delen av området då 

grundvattenbildning kan ske. Ett avskärande dike mellan 

verksamheten och vattentäkten har gjorts längre tillbaka i 



 2020-05-11 9(18) 
 

 

tiden. Detta för att hindra fenoler som bildats, på grund av 

virkeslagring och hantering, att sprida sig vidare. Genom 

att följa de föreskrifter som finns inom det yttre vatten-

skyddsområdet bedöms inte vattentäkten påverkas nega-

tivt. 

 

Det aktuella planförslaget kommer inte att bidra till över-

skridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende 

vatten- och luftföroreningar. Själva verksamheten är en B-

verksamhet och miljöprövas för sig. 

 

Kommunen är dock angelägen om att ta ett större helhets-

grepp om dagvattenhanteringen i den nordöstra delen av 

Linneryds samhälle framöver. En ny dagvattendamm pla-

neras att anläggas mellan planområdet och Linnerydssjön. 

Denna kommer att dimensioneras utifrån kommande be-

hov – både från planområdet, närliggande verksamheter 

och övrig bebyggelse. 

 

Barnkonsekvenser 

 

Planförslaget kommer att få en lokal påverkan och medför 

inga negativa konsekvenser för barns behov och rättighet-

er. 

 

Planförslaget  

 

Detaljplanen kommer att fortsätta medge användningen J 

– industri. Området utökas för att även innefatta Kna-

panäsvägen. Tidigare bestämmelse har medgivit L – gata, 

gata som ingår i lokalnätet.  

 

Den tillåtna totalhöjden är 15 meter. Höjden är anpassad 

till befintlig byggnation på den angränsande industrifas-

tigheten Linneryd 5:77>1. Den del av det yttre vatten-

skyddsområdet som ligger i den nordöstra delen av plan-

området förses med prickmark och får inte bebyggas. 

Planbestämmelsen n1 redogör för att parkering ska an-

ordnas inom fastigheten. 

 

Området förses även med bestämmelsen b1– Minst 15 % 

av markytan inom planområdet ska vara genomsläpplig 

för infiltration av dagvatten för att minska belastningen på 

det kommunala dagvattennätet. 

 

Tingsryds kommun bedömer att genomförandet av denna 

plan inte innebär betydande miljöpåverkan. 
 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

 

En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

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

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
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Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrif-

ter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivning-

en förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

 

Handläggning 

 

Detaljplanen handläggs enligt standardförfarande 

 

Tidplan Beslut om samråd Februari 2020 

 Samråd Mars 2020 

 Granskning Maj 2020 

 Antagande September 2020 

 Laga kraft 

 

Oktober 2020 

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

kommer. 

 

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

derliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen för-

anleder sådana åtgärder. 

 

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 

initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren. 

 

Huvudmannaskap 

 

Fastighetsägaren är huvudman för kvartersmark.  

Tingsryds kommun är huvudman för gatumark och na-

tur samt vatten- och avloppsledningar som ansluter till 

kvartersmark.  

 

Avtal 

 

Planavtal har upprättats. Ett markanvisningsavtal angå-

ende förvärv av del av Linneryd 24:1 har upprättats för 

att säkerställa rätten till markköp 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. 

• Upprätta ett avtal avseende överlåtelse av kom-

munala vatten-, spillvatten- och dagvattenled-

ningar i samband med markköp. 

• Upprätta ett avtal för att säkerställa att Kna-

panäsvägen är möjlig att nyttja för allmänheten 

fram till lantmäteriförrättningen genomförts och 

en ny vägsträckning finns på plats.  

Linneryd 5:77>2 

 
• Bekosta upprättandet av detaljplan. 

• Ta över ansvaret för vatten-, spillvatten- och 

dagvattenledningar i samband med markköp. 
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• Säkerställa att Knapanäsvägen är tillgänglig för 

allmänheten fram tills lantmäteriförättingen ge-

nomförts och en alternativ väg finns på plats. 

• Utbyggnad och omdragning av vatten- och av-

loppsledning samt dagvattenhantering. 

• Dagvattenutredning och genomförande av lämp-

lig dagvattenlösning tillsammans med kommu-

nen. 

• Iordningsställande av parkeringsplatser. 

• Ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning 

för att upphäva gemensamhetsanläggning. 

• Ansöka om och bekosta övriga lantmäteriför-

rättningar såsom fastighetsreglering, avstyck-

ning och servitut. 

• Utreda och bekosta alternativ vägdragning för 

allmänheten. 

• Geoteknisk utredning och undersökning vid be-

hov. 

• Sanering av eventuella markföroreningar. 

• Ansöka om bygglov, marklov och andra erfor-

derliga tillstånd. 

E.ON Sverige AB 

 
• Servitut och ledningsrätt för allmänna ledningar. 

• Utbyggnad eller omdragning av elnät på begä-

ran av kommun eller exploatör. 

• Vid behov säkerställa anläggningen genom led-

ningsrätt, servitut eller nyttjanderätt.  

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

ran av kommun eller exploatör. 

• Vid behov säkerställa anläggningen 

genom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

Aktuell bredbandsaktör för 

området/Fiber 
• Upprätta, underhålla och utveckla stamnät.  

• Vid behov säkerställa av anläggningen genom 

ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt.  

 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 

 

Markförsörjning En markanvisning är undertecknad av både kommunen 

och JGA, och som ger JGA rätt att köpa Knapanäsvä-

gen som ligger på fastigheten Linneryd 24:1 mellan 

fastigheten Linneryd 5:77>1 och Linneryd 5:77>2 i 

samband med att detaljplanen ändras och lantmäteriför-

rättning avseende upphävnde av vägsamfällighet ge-

nomförts. En fastighetsreglering behöver utföras i sam-

band med att lantmäteriförrättningen för upphävande av 

vägsamfällighet har genomförts och detaljplanen vinner 

laga kraft. 

 

Fastighetsreglering 

 

Linneryd 5:77>2 ska erhålla ca 7186 kvm från Linneryd 

24:1>1.  Linneryd 24:1>1 avstår 7186 kvm till Linne-
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Fastighetsägare 

 

ryd 5:77>2. 

 

Berörda fastighetsägare framgår av bifogad fastighets-

förteckning. 

 

Fastighetsbildning, servitut 

mm 

 

En ansökan om lantmäteriförrättning för upphävning av 

en vägsamfällighet för Knapanäsvägen är inskickad till 

Lantmäteriet.  

 

Ett avtal ska tecknas mellan kommunen och JGA för att 

säkerställa att Knapanäsvägen ska vara möjlig att nyttja 

för allmänheten fram till lantmäteriförrättningen har 

genomförts och en ny vägsträckning finns på plats. Det 

åligger kommunen att teckna avtal med JGA. 

 

De kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenled-

ningar som ligger på fastigheten Linneryd 24:1>1 till-

faller Linneryd 5:77>2 i samband med markköp. Det 

åligger kommunen att teckna avtal med JGA angående 

överlåtelse av ledningar. 

 

Vid genomförandet av planen måste befintliga servitut 

beaktas. 

 

Fastighet 

 

Åtgärder och konsekvenser 

Linneryd 5:77 • Fastighetsreglering (utökning 7186 kvm). 

• Överta kommunala vatten-, spillvatten- och 

dagvattenledningar. 

• Tillhandahålla område för ex VA, el eller fjärr-

värme.  

• Säkerställa allmännyttiga ledningar såsom VA 

och el.  

• Effektivare logistikarbete. 

Linneryd 24:1 • Fastighetsreglering (minskning 7186 kvm). 

• Upprätta avtal för överlåtelse av ledningar. 

Linneryd 5:1 • Del av Knapanäsvägen stängs av. Alternativ 

vägsträckning iordningsställs. 

Linneryd 24:4 • Ingen eller liten påverkan. 

Linneryd 24:2 • Del av Knapanäsvägen stängs av. Alternativ 

vägsträckning iordningsställs. 

Linneryd 24:3 • Del av Knapanäsvägen stängs av. Alternativ 

vägsträckning iordningsställs. 

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. 

Linneryd 1:60 • Ingen eller liten påverkan. 
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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 1:40 • Ingen eller liten påverkan. 

Linneryd 1:21 • Ingen eller liten påverkan. 

Linneryd 1:10 • Ingen eller liten påverkan. 

Linneryd 1:7 • Ingen eller liten påverkan. 

Linneryd 1:49 • Ingen eller liten påverkan. 

Linneryd 7:1 • Del av Knapanäsvägen stängs av. Alternativ 

vägsträckning iordningsställs. 

Linneryd 3:20 • Ingen eller liten påverkan. 

Linneryd 3:21 • Ingen eller liten påverkan. 

Linneryd 3:22 • Ingen eller liten påverkan. 

Linneryd 1:66 • Del av Knapanäsvägen stängs av. Alternativ 

vägsträckning iordningsställs. 

Linneryd 1:62 • Del av Knapanäsvägen stängs av. Alternativ 

vägsträckning iordningsställs. 

Linneryd 17:1 • Del av Knapanäsvägen stängs av. Alternativ 

vägsträckning iordningsställs. 

  

 

EKONOMISKA ÅTGÄRDER 

 

Ekonomisk helhetsbedöm-

ning 

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa 

om genomförandet av ny detaljplan är ekonomiskt lön-

samt och därmed realistisk att genomföra, d v s att 

planvinst uppkommer. Genomförandet av planen med-

för kostnader för lantmäteriförrättning och lösning av 

alternativ väg för allmänheten. Vid en jämförelse mel-

lan de kostnader som detaljplanen medför samt de mer-

värden som uppkommer (säkrare trafikmiljö, effekti-

vare logistikarbete etc.) kan detaljplanen anses ekono-

miskt lönsam. Kommunen påverkas inte negativt eko-

nomiskt eftersom planen finansieras genom planavgif-

ter. 

 

Kommunala investeringar Genomförandet av planen medför inga kostnader för 

kommunen. 

 

Gatukostnader 

 

Tingsryds kommun tar ut och beräknar gatukostnader i 

enlighet kap 6. med 24–32 § kap 6. PBL. 

 

  

Kommunala intäkter 

 

Planavgifter.  

 

 

TEKNISKA FRÅGOR 
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Tekniska undersökningar 

 

Behov av geoteknisk undersökning i samband med 

planarbetet föreligger inte eftersom det i dagsläget inte 

är aktuellt med ändrad användning. 

 

Vatten och avlopp Fastigheten är ansluten till det kommunala VA-nätet.  

 

Fjärrvärme 

 

Fjärrvärme finns inom Linneryds tätort men fastigheten 

Linneryd 5:77>2 är inte ansluten. 

 

Dagvatten Dagvattnet är anslutet till det kommunala dagvattennä-

tet.   

 

El 

 

E.ON Elnät Sverige AB är elnätsägare inom planområ-

det.  

 

Bredband 

 

Optokabel är framdraget till fastigheten Linneryd 

5:77>2. 

 

Avfall 

 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommu-

nens avfallsplan. 

 

Tekniska anläggningar Angöring kan ske från/till det allmänna gatunätet. Par-

kering löses inom fastigheten. 

 

De vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar som 

ligger på fastigheten Linneryd 24:1>1 tillfaller Linne-

ryd 5:77>2 i samband med markköp. Det åligger kom-

munen att teckna avtal med JGA angående överlåtelse 

av ledningar. 

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

 

Genomförandetid Genomförandetid upphör att gälla 10 år efter det att 

planen vunnit laga kraft. 

 

Medverkande  

tjänstemän 

Johanna Lindqvist, planförfattare, planteknik, genomfö-

rande, planadministration i samarbete med tjänstemän 

inom kommunala enheter. 
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Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Bilaga till detaljplan för Linneryd 5:77>2 

Datum: 2020-01-13 Negativ påverkan. Positiv påverkan. Ingen  Berörs Kommentarer 

 Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor påv. ej   

Miljö                   

Miljökvalitetsnormer              x       

Bedöms inte försämras 
avseende luft och vatten. 
Dagvattnet omhändertas 
lokalt.  

Miljömål nationella och regionala         x       

Att möjliggöra för lokalt 
omhändertagande av 
dagvatten har positiv 
påverkan på miljömålen 
ingen övergödning och  
levande sjöar och vat-
tendrag 

Miljömål lokala         x       Se ovan 

Hållbar utveckling         x       Se ovan 

Riksintressen                   

Naturvård               x   

Rörligt friluftsliv               x   

Kulturmiljö               x   

Annat               x   

Kulturmiljö                    

Fornminnen               x   

Kulturmiljöprogram               x   

Kulturhistorisk miljö               x   

Visuell miljö 

Landskapsbild, stadsbild   x             
Eventuell byggnation kan 
påverka landskapsbilden 

Fysiska ingrepp, nya element   x             

Området är redan ian-
språktaget för industriell 
verksamhet 

Skala och sammanhang   x             

Tillåten byggnadsskala är 
anpassad efter befintlig 
verksamhet 

Estetik, närmiljö   x             

Området är redan ian-
språktaget för industriell 
verksamhet 

Annat                   

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   

Rekreation 

Tillgänglighet, barriärer               x   

Aktivitet, lek, friluftsliv               x   

Grönstruktur, parkmiljö, vatten-
miljö               x   

Påverkan på vatten                   

Strandskydd               x   
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Grundvatten               x   

Ytvatten               x   

Dricksvattentäkt             x   

Ingen bebyggelse tillåts 
inom vattenskyddsområ-
det. Förslaget bedöms 
inte påverka vattentäkten 
negativt 

Dagvatten         x       
Dagvattnet kan omhän-
dertas lokalt 

Annat                   

Markförhållanden/föroreningar                   

Markförhållanden, grundlägg-
ning, sättningar               x 

Vid byggnation kan det 
krävas geotekniska 
undersökningar  

Förorenad mark               x   

Vatten               x   

Avrinningsområden               x   

Andra resurser                   

Hushållning                   

Befintlig infrastruktur         x       

Bra hushållning med 
befintlig infrastruktur, 
effektivare logistikarbete 

Markförhållanden         x       

Marken används som 
virkesupplag, mätnings-
station och parkering 

Återvinning         x       
Möjlighet för återvinning 
är god 

Transport         x       

Goda transportmöjlighet-
er till/från fastigheten. 
Planen möjliggör ett 
effektivare logistikarbete 

Vatten         x       
Hushåller med kommu-
nalt vatten 

Andra resurser                   

Avfall                   

Under byggskedet     x           
Normalt alstrande av 
avfall vid nybyggnation 

Avfallssortering     x           

Avfallssortering ska ske 
enligt Tingsryds kom-
muns avfallsplan 

Hälsa, störningsrisker                   

Buller, vibrationer     x           
Nuvarande verksamhet 
alstrar buller 

Luftkvalitet, utsläpp, allergier             x     

Lukt             x     

Radon             x   

I området finns förekomst 
av radon. Måste beaktas 
vid eventuell byggnation 

Ljusförhållanden,ljussken, 
skuggeffekter     x           

Nuvarande verksamhet 
alstrar visst ljussken 

Strålning, elektromagnetiska fält               x   

Säkerhet                   

Trafikmiljö, GC-vägar, kollektiv-
trafik, olycksrisk           x     

Säkrare trafikmiljö då den 
allmänna trafiken separe-
ras från verksamhetsom-
rådet 

Farligt gods               x   

Explosion               x   

Översvämning               x   

Ras o skred               x   

Trygghet               x   

Socialt perspektiv 

Tillgänglighetvid funktionsned-               x   
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sättn. 

Segregation/Integration               x   

Barnperspektivet               x   

Övriga planeringsarbeten                   

Framtida exploatering               x   

Översiktsplan               x   

Gällande planer               x   

Pågående planläggning               x   

Mellankommunala intressen               x   

 

Sammanfattande bedömning 

Området är redan ianspråktaget för industri och nuvarande verksamhet alstrar vissa störningar i form av buller och 
ljussken. Eventuell byggnation kan medföra viss negativ inverkan på den visuella miljön. Planen möjliggör ett effektivare 
logistikarbete och en säkrare trafikmiljö. Dagvattnet kan omhändertas lokalt. 

  

Kommunens bedömning 

Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan     Handläggare: 

Genomförandet ger viss men ej betydande miljöpåverkan x  

Johanna Lindqvist Genomförandet ger betydande miljöpåverkan    

Andra lokaliseringsalternativ bör utredas    Planarkitekt  

MKB behövs inte x MKB behövs    Tingsryds kommun 
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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 


