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SAMRÅDSREDOGÖRELSE ENLIGT PBL 5:17  
 

Detaljplan för Linneryd 5:77>2, Linneryds samhälle,  

Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

 

Samrådstid: 2020-03-02 – 2020-03-30 

 

 

Begärt anstånd med yttrande till den:  

 

Under samrådstiden har följande yttranden utan synpunkter på förslaget inkommit: 

 

2020-03-02 Fastighetsägare x, Fastighet x 

  

2020-03-03 Fastighetsägare x, Fastighet x 

  

2020-03-03 Fastighetsägare x, Fastighet x 

  

2020-03-03 Polismyndigheten 

  

2020-03-03 Region Kronoberg 

  

2020-03-04 Fastighetsägare x, Fastighet x 

  

2020-03-04 Fastighetsägare x, Fastighet x, Fastighet x 

  

2020-03-04 Fastighetsägare x, Fastighet x 

  

2020-03-13 Fastighetsägare x, Fastighet x 

  

2020-03-17 Försvarsmakten 

  

2020-03-19 

 

2020-03-25 

Bildningsförvaltningen 

 

EON 

  

Följande yttranden med synpunkter: 

 

2020-03-03 

Fastighet x 

Sakägare 

 

Yttrande 

Jag har inget emot att JGA tar över Knapanäsvägen men jag vill ha 

det klart med ekonomisk ersättning på den nya vägen (aspelunds-

vägen). Det stod i protokollet att fastighet x inte har påverkan men 

jag kommer ju få mer väg att underhålla med grusning, sladdning 

och snöskottning. Kanske bättre att lägga vägen till Lessebovägen. 

  

Johanna Lindqvist 
0477 441 13 

Johanna.lindqvist2@tingsryd.se 
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Kommentar och åtgärd: Kommunen gör bedömningen att detaljplanen har liten påverkan 

på fastigheten x. Påverkan handlar om att Knapanäsvägen stängs 

av för allmän trafik. Detta förtydligas i plan- och genomförandebe-

skrivningen. 

 

Knapanäsvägen omfattas av statsbidrag för underhåll. Den alterna-

tiva vägen ska upprätthålla samma standard som denna väg och 

därmed kunna erhålla bidrag för underhåll. Under år 1971 tog 

kommunen dessutom beslut om att underhålla enskilda vägar som 

omfattas av statsbidrag. Inga ökade kostnader för vägunderhåll 

kommer därmed påföras de fastighetsägare som berörs.  

 

Lantmäteriet har påbörjat en lantmäteriförrättning för att reda ut 

vägsamfällighetens belägenhet och vilka förändringar som krävs 

för att säkerställa dess funktion. Berörda sakägare kommer att in-

volveras och få möjlighet att yttra sig.  

 

2020-03-12 

Fastighet x 

Fastighetsägare 

Fastighetsägare 

 

Yttrande 

Som skogsägare, med närliggande skogsmark till JGA:s industri-

område, vill vi framföra nedanstående synpunkter. 

 

1. Förslag till ny utfart från Knapanäs måste presenteras innan 

några andra beslut tas. VIKTIGT. 

 

2. Nytt samråd måste då ske, där skogsbrukets behov tillgodoses 

avseende vändplatser och vägstandard för bil med släp, enligt 

marknadens bestämmelser.  

 

3. Inga ökade kostnader för vägunderhåll skall påföras de fastig-

heter som berörs av de förändringar som planeras. 

 

4. Ny vägsamfällighet bör bildas med omräknade andelsprocenter. 

 

5. Omdragning av luftledningar får ej ske så att nya ledningsgator 

krävs genom skogsmarken. Skogsägare måste få yttra sig i detta 

sammanhang.  

 

6. Slutligen, det är positivt att JGA arbetar för framtida utveckling 

av företaget, men att det sker utan uppoffringar och ökade kostna-

der för de fastigheter i grannskapet som berörs. 

  

Kommentar och åtgärd: Lantmäteriet har påbörjat en lantmäteriförrättning för att reda ut 

vägsamfällighetens belägenhet och vilka förändringar som krävs 

för att säkerställa dess funktion. Berörda sakägare kommer att in-

volveras och få möjlighet att yttra sig. Nuvarande situation anses 

inte långsiktigt hållbar ur ett trafiksäkerhetsperspektiv och en al-

ternativ lösning måste utredas. Med anledning av detta kommer 

detaljplanearbetet fortsätta att löpa på. Ett avtal ska dock tecknas 

mellan kommunen och JGA för att säkerställa att vägen är möjlig 

att nyttja för de som ingår i vägsamfälligheten fram till lantmäteri-

förrättningen genomförts och en ny vägsträckning finns på plats. 
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Detta förtydligas i plan- och genomförandebeskrivningen. 

 

Knapanäsvägen omfattas av statsbidrag för underhåll. Den alterna-

tiva vägen ska upprätthålla samma standard som denna väg och 

därmed kunna erhålla bidrag för underhåll. Under år 1971 tog 

kommunen dessutom beslut om att underhålla enskilda vägar som 

omfattas av statsbidrag. Inga ökade kostnader för vägunderhåll 

kommer därmed påföras de fastighetsägare som berörs. 

 

För att möjliggöra en mer flexibel plan säkerställs inte ledningar-

nas placering genom markreservat för allmännyttig luftledning i 

plankartan. Om det skulle bli aktuellt med nedgrävning av luftled-

ningar kommer elnätsägaren involvera samtliga sakägare. 

  

2020-03-25 

Fastighetsägare 

Fastighet x 

Yttrande 

Självklart vill jag att JGA ska kunna expandera och växa. Ser dock 

(för att undvika mer trafik vid Linneryd 3:20) att den nya anslut-

ningen till Knapanäsvägen sker från Lessebovägen (G 831). Det 

borde inte (vad jag kan se) vara några problem om man tänker på 

bebyggelse och störande och ökande trafik. 

  

Kommentar och åtgärd: Lantmäteriet har påbörjat en lantmäteriförrättning för att reda ut 

vägsamfällighetens belägenhet och vilka förändringar som krävs 

för att säkerställa dess funktion. Berörda sakägare kommer att in-

volveras och få möjlighet att yttra sig. 

  

2020-03-25 

Fastighetsägare 

Fastighet x 

Fasighet x 

Yttrande 

Med utan erinran menar jag att vi absolut inte har några problem 

med Detaljplanen för Linneryd 5:77>2. Självklart ska JGA kunna 

exploatera/växa. Vi ser dock helst att nya anslutningen till Kna-

panäsvägen sker från Lessebovägen (G 831). 

 

Kommentar och åtgärd: 

 

Lantmäteriet har påbörjat en lantmäteriförrättning för att reda ut 

vägsamfällighetens belägenhet och vilka förändringar som krävs 

för att säkerställa dess funktion. Berörda sakägare kommer att in-

volveras och få möjlighet att yttra sig. 

  

2020-03-27 

Lantmäteriet 

Detaljplan för Linneryd 5:77 2 Tingsryds kommun  

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-02-

26) har följande noterats:  

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

 

GEMENSAMHETSANLÄGGNING OCH KVARTERS-

MARK  

Det är inte planstridigt att inrätta en gemensamhetsanläggning på 

kvartersmark.  

 

MARKANVISNINGSAVTAL AKTUELLT MEN NÅGOT 

OTYDLIG REDOVISNING  

I planbeskrivningen anges att ett markanvisningsavtal ska tecknas i 
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senare skede. Det anges också olika åtgärder som exploatören ska 

bekosta samt på något ytterligare ställe anges åtgärder som exploa-

tören ska ansvara för.  

 

Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att 

genomföra markanvisningar, redan i samrådsskedet redovisa avta-

lens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen 

helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i 

planbeskrivningen. Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har 

avsett att exploatörens samtliga åtaganden ska redovisas på en 

översiktlig nivå och men bedömer att handlingarna i dess nuva-

rande skick inte uppfyller lagens krav på redovisning och därför 

behöver kompletteras.  

 

Använd gärna handboken "Lantmäterimyndighetens roll i plane-

ringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL" som stöd 

ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna. 

  

 Delar av planen som bör förbättras  

 

BESTÄMMELSE OM HÅRDGJORD YTA  

Det kan vara önskvärt om det förtydligas i planbeskrivningen i fall 

genomsläppligheten avser hela planområdet eller per fastighet. 

  

Kommentar och åtgärd: I plan- och genomförandebeskrivningen beskrivs avtalens huvud-

sakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen genomförs 

med stöd av ett sådant avtal. 

 

Under rubriken Tidigare beslut – kommunala beslut framkommer 

att Mark-och exploateringsingenjören beslöt på delegation av 

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

ningsavtal mellan Tingsryds kommun och JGA, och som ger JGA 

rätt att köpa den del av Knapanäsvägen som ligger på fastigheten 

Linneryd 24:1 mellan fastigheten 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 indu-

strimark, därefter förvärva industrimarken och stänga av vägen. 

Detta för att verksamheten ska kunna bedriva ett säkrare och effek-

tivare logistikarbete. I vägens förläggning nord österut ansluter 

lokalgatan till en enskild väg. För att möjliggöra avstängning av 

vägen behöver en lantmäteriförrättning genomföras. 

 

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

nen 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 ställningstagande 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 bortta-

gande av väg genomförts. 
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En ansökan om lantmäteriförrättning för upphävning av en väg-

samfällighet 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. 

 

 
Del av Linneryd 24:1 som ska tillfalla Linneryd 5:77>2 i samband med att de-

taljplanen ändras. 

 

Under rubriken Organisatoriska frågor – avtal kompletteras texten 

med information om att ett markanvisningsavtal angående förvärv 

av del av Linneryd 24:1 har upprättats för att säkerställa rätten till 

markköp i samband med att detaljplanen vinner laga kraft och 

lantmäteriförrättningen genomförts. 

 

Konsekvenserna av markanvisningen för specifika fastighetsägare 

förtydligas under rubriken Fastighetsrättsliga åtgärder - Åtgärder 

och konsekvenser. 

 

I planen förtydligas att genomsläppligheten avser hela planområ-

det. 



 2020-05-11 6(17) 
 

  

2020-03-30 

Fastighetsägare 

Fastighet x 

 

Yttrande 

Sålänge den inte påverkar tillgänglighet till fastighet x har jag inget 

att erinra. 

Kommentar och åtgärd: Kommunen gör bedömningen att detaljplanen har liten påverkan 

på fastigheten x. Påverkan handlar om att Knapanäsvägen stängs 

av för allmän trafik. 

 

Lantmäteriet har påbörjat en lantmäteriförrättning för att reda ut 

vägsamfällighetens belägenhet och vilka förändringar som krävs 

för att säkerställa dess funktion. Berörda sakägare kommer att in-

volveras och få möjlighet att yttra sig.  

 

Ett avtal ska tecknas mellan kommunen och JGA för att säkerställa 

att vägen är möjlig att nyttja för de som ingår i vägsamfälligheten 

fram till lantmäteriförrättningen har genomförts och en ny väg-

sträckning finns på plats. Detta förtydligas i plan- och genomfö-

randebeskrivningen. 

 

2020-03-30 

Trafikverket 

Vägar 

Vägar som berörs är väg 122 och väg 83. I planförslaget presente-

ras ingen alternativ vägdragning för allmänheten. I genomförande-

beskrivningen framgår att fastighetsägaren uppdras utreda och be-

kosta en sådan. Trafikverket anser att Knapanäsvägen ska kunna 

avvändas av allmänheten fram till att en alternativ vägdragning 

finns på plats. Därför menar Trafikverket att de ska läggas till en 

tillfällig markanvändning i planförslaget som möjliggöra allmän 

vägtrafik på nuvarande Knapanäsvägen.  

 

Behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till 

följd av exploateringen ska bekostas av kommunen/exploatören. 

Åtgärder på allmän väg där staten är väghållare ska placeras och 

utformas så att de uppfyller kraven enligt VGU, vilket detaljplanen 

måste möjliggöra. 

  

Kommentar och åtgärd: Ett avtal ska tecknas mellan kommunen och JGA för att säkerställa 

att vägen är möjlig att nyttja för de som ingår i vägsamfälligheten 

fram till lantmäteriförrättningen genomförts och en ny vägsträck-

ning finns på plats. Detta förtydligas i plan- och genomförandebe-

skrivningen. Därmed anses det inte nödvändigt att lägga in en till-

fällig bestämmelse i detaljplanen. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

  

2020-03-30 

Torsten Blomé 

Mark och exploaterings-

ingenjör 

Vägsamfälligheten ligger inte på Linneryd 24:1 som tidigare varit 

vår tro. Viktigt att det uppmärksammas då det inte längre bör in-

verka på planarbetet. Lantmäteriförrättning är pågående för att reda 

ut vägsamfällighetens belägenhet och vilka förändringar som krävs 

för att säkerställa dess funktion. I övrigt har undertecknad inget att 

erinra. 
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Kommentar och åtgärd: Texten kring vägsamfällighet justeras i plan- och genomförandebe-

skrivningen för att förtydliga att det inte finns någon vägsamfällig-

het inom planområdet. Vägsamfälligheten är förlagd längre österut 

än vad som tidigare var känt, genom fastigheten Linneryd 5:77>1. 

 

Det förtydligas dock att lantmäteriförrättning kommer att ske pa-

rallellt för att säkerställa att tillgängligheten bli fortsatt god för 

fastighetsägare med anknytning till den tidigare vägsamfälligheten. 

 

Ett avtal ska tecknas mellan kommunen och JGA för att säkerställa 

att vägen är möjlig att nyttja för de som ingår i vägsamfälligheten 

fram till lantmäteriförrättningen har genomförts och en ny väg-

sträckning finns på plats. Detta förtydligas i plan- och genomfö-

randebeskrivningen. 

  

2020-03-30 

Tekniska avdelningen 

 

Sammanfattning 

Detaljplanen föranleddes av ett markanvisningsavtal mellan kom-

munen och fastighetsägaren för Linneryd 5:77>2. Avtalet beskriver 

processerna som krävs för att möjliggöra en försäljning av lokal-

gata och omvandling av området till industri. 

 

Den föreslagna förändringen kommer skapa en säkrare och effekti-

vare verksamhetsmiljö för sågverket. 

 

Synpunkter från tekniska avdelningen 

Ändring av förutsättningar för lantmäteriförrättning 

Vägområdet som ingår i vägsamfälligheten har visat sig vara belä-

gen längre österut än vad som tidigare var känt. Det innebär att 

lantmäteriförrättningen inte har någon rent juridisk inverkan på 

arbetet med ny detaljplan då det ligger utanför planområdet. Lant-

mäteriförrättningen kommer att löpa på parallellt trots det och sä-

kerställa att tillgängligheten bli fortsatt god för fastighetsägare med 

anknytning till den tidigare vägsamfälligheten. 

 

Dagvattenhantering 

Områdets dagvattenhantering är problematisk och ett helhetsgrepp 

bör vara tillrådligt. Tekniska önskar att dagvattenlösningar samråds 

med kommunen i syfte att etablera samsyn och samverkan. 

 

Kommentar och åtgärd: Texten kring vägsamfällighet justeras i plan- och genomförandebe-

skrivningen för att förtydliga att det inte finns någon vägsamfällig-

het inom planområdet. Vägsamfälligheten är förlagd längre österut 

än vad som tidigare var känt, genom fastigheten Linneryd 5:77>1. 

 

Det förtydligas dock att lantmäteriförrättning kommer att ske pa-

rallellt för att säkerställa att tillgängligheten blir fortsatt god för 

fastighetsägare med anknytning till den tidigare vägsamfälligheten. 

 

Ett avtal ska tecknas mellan kommunen och JGA för att säkerställa 

att vägen är möjlig att nyttja för de som ingår i vägsamfälligheten 
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fram till lantmäteriförrättningen har genomförts och en ny väg-

sträckning finns på plats. Detta förtydligas i plan- och genomfö-

randebeskrivningen. 

 

 
 Vägsamfällighet ga:2 i grönt. 

  

2020-03-25 

Länsstyrelsen 

SAMRÅD ENLIGT 5 KAP 11 § PLAN- OCH BYGGLAGEN 

(PBL) 

 

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR LINNERYD 5:77 I  

TINGSRYDS KOMMUN 

Refererat till samrådshandlingar upprättade 2020-02-26. 

 

LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER 

Länsstyrelsen konstaterar att planändringen kommer att innebära 

en säkrare trafikmiljön då den allmänna trafiken separeras f rån 

verksamhetsområdet. Riksintresset för totalförsvarets militära del 

ingår i planområdet men påverkas inte av planändringen. Inga 

skyddade värden eller objekt berörs. Buller och ljussken från den 

nuvarande verksamheten är störningar som behöver ses över. Upp-

gifter om störningsskydd i form av bullervall behöver förtydligas. 

Dagvattenhanteringen är viktig och har betydelse för hur miljökva-

litetsnormer för vatten följs.  

 

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet är att ändra gällande detaljplan till att inte tillåta allmän tra-

fik på Knapanäsvägen som går igenom Linneryd 5:77>1 och Lin-

neryd 5:77>2.  

 

Istället ska vägområdet planläggas som kvartersmark för industri-

verksamhet.  

 

KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIGARE 

PLANLÄGGNING 
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I den kommunomfattande översiktsplan, antagen 2018, anges att 

kommunen vill främja utvecklingen av ett varierat näringsliv.  

Gällande detaljplan för området är antagen 1993 och tillåter an-

vändning Industri med en högsta byggnadshöjd på 8 meter. Verk-

samheten får inte vara störande för omgivningen. Bullernivån får 

inte överskrida 55 dBA. Knapanäsvägen är här planlagd som en 

gata som ingår i lokalnätet. 

 

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN  

Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 

 

BEBYGGELSE 

Planändringen innebär att hela planområdet planläggs som J Indu-

stri. Tidigare högsta höjd 8 meter ändras till 15 meter. I områdets 

södra, västra och norra kanter regleras prickmark Marken får inte 

förses med byggnad. Reglering av byggrätten sker annars endast 

genom att minst 15 % av markytan ska vara genomsläpplig för 

infiltration av dagvatten.  

 

Länsstyrelsen vill här påtala vikten av att störningar från en utökad 

industri inte får negativa effekter för intilliggande bostäder. En 

tillåten dubblering av högsta höjd får också betydelse för hur om-

rådet gestaltas och utformas.  

 

NATURVÄRDEN OCH GRÖNSTRUKTUR 

Området är redan exploaterat. Länsstyrelsen har inga uppgifter om 

naturvärden.  

 

BULLER 

Den aktuella detaljplanen innehåller inga bostäder men verksam-

heten ger bullerstörningar som kan ge störningar för omgivande 

bostäder. En ökad produktion medför mer trafik/transporter vilket 

också påverkar bullervärdet. 

 

Kommunen skriver i planbeskrivningen att verksamheten planerar 

att anlägga en bullervall i nordsydlig och västöstlig riktning norr 

om mätningsstationen. Vid anläggning av bullervall krävs marklov.  

I anslutning till fastighetsgränsen i söder, väst och norr finns 

prickmark på 5-15 meter, vilket innebär att marken inte får be-

byggas. Kommunens tanke är att denna mark ska vara skogbe-

vuxen och fungera som ett störningsskydd. Kommunen uppger 

också att frågan om buller regleras och följs upp närmare inom 

ramarna för Miljöbalken och verksamhetens miljötillstånd.  

 

Länsstyrelsen upplyser om att bolaget (JGA) i sitt gällande tillstånd 

för verksamheten har reglerat för buller. Det är viktigt att de även i 

framtiden kan klara sina krav.  

 

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver utveckla sin skrivning 

om varför det finns behov av en bullervall samt var denna ska pla-

ceras. Det bör också finnas uppgifter om bullervallens storlek och 
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längd, när vallen kommer att anläggas samt vilka massor som ska 

användas.  

 

VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTENHANTERING 

På plankartan finns en planbestämmelse om att minst 15 % av 

markytan ska vara genomsläpplig för infiltration av dagvatten.  

Synpunkter kan här behöva samordnas med vattenvård när det gäl-

ler MKN vatten.  

 

Linneryds vattenskyddsområde ligger till viss del ligger inom 

planområdet. Länsstyrelsen anser att kommunen bör tydliggöra 

vilka konsekvenser/vilken nytta planbestämmelsen om infiltration 

får för vattenskyddet. Vid byggnation och övriga markarbeten mm 

ska hänsyn tas till vattenskyddsföreskrifterna.  

 

Den dagvattenutredning som enligt detaljplanen bedrivs parallellt 

med planarbetet behöver lyftas in och redovisas till granskningen. 

Även om ett fördröjningsmagasin kommer att läggas utanför om-

rådet så bör detta ändå beskrivas i dagvattenutredningen. Det be-

höver också framgå av planhandlingarna vem som är ansvarig för 

magasinet, kommunen eller verksamheten.   

 

Länsstyrelsen erinrar om att dagvattenanläggningar inom planlagt 

område som ska användas för flera fastigheter ska anmälas till 

kommunens miljökontor, enligt 9 kap 2 och 7 § miljöbalken samt 

13 och 14 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälso-

skydd. En dagvattenanläggning skapas för att rena, fördröja 

och/eller styra och avleda dagvattnet ner mot en recipient.  

 

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) 

Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i bilaga 4 till 

MKB-förordningen/ Miljöbedömningsförordning (2017:966), 

kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan an-

tas medföra någon betydande miljöpåverkan.  

 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i 

behovsbedömningen.  

 

FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 

Fastigheten Linneryd 5:77 är inlagd i länsstyrelsernas databas för 

potentiellt förorenade områden, EBH-stödet, till följd av att såg-

verk finns på platsen sedan år 1954. Länsstyrelsen bedömer att 

information om misstänkt förorenat område bör tas med i hand-

lingarna och ev. påverkan beskrivas. Inga provtagningar har utförts 

enligt vår kännedom men då det har funnits verksamhet under en 

längre tid kan det finnas föroreningar.  

 

Enligt 10 kap 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, 

oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten 
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och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för männi-

skors hälsa eller miljön. 

 

FORNMINNEN ENLIGT 2 KAP KULTURMILJÖLAGEN 

(KML) 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt fornmin-

nesregistret (FMIS). Särskild arkeologisk utredning (KML 2 kap. 

11 §) krävs inte, men om fornlämningar påträffas i samband med 

schaktning och liknande ska arbetet avbrytas omedelbart och Läns-

styrelsen meddelas utan dröjsmål. 

 

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR 

Enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (PBL) 

 

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN 

(MB) 

 

Planområdet ligger inom ett område som är av riksintresse för 

totalförsvarets militära del, mer specifikt område med särskilt be-

hov av hinderfrihet samt MSA-område luftrum. I plankartans egen-

skapsbestämmelser för utformning har kommunen angett att högsta 

tillåtna byggnadshöjd är 15 meter, vilket innebär att ärendet inte 

behöver remitteras till Försvarsmakten.  

 

Länsstyrelsen instämmer därmed i att planförslaget inte bedöms ha 

någon negativ påverkan på riksintressen för totalförsvarets militära 

del. 

 

MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN 

(MB) 

Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer 

enligt 5 kap. Miljöbalken följs, till exempel kommenteras i planbe-

skrivningen. I planbeskrivningen bedömer kommunen att luft och 

vatten inte försämras.  

 

När det gäller normer för vatten uppger kommunen under ”Under-

sökning om betydande miljöpåverkan” att miljökvalitetsnormer för 

vatten inte bedöms försämras med hänvisning till att dagvattnet 

fördröjs innan det når sjön. I beskrivningen av konsekvenser för 

miljökvalitetsnormer (s 7) anges dock att verksamheten kan tillföra 

föroreningar till dagvattnet och att det i dagsläget inte finns några 

färdiga lösningar för rening och omhändertagande av dagvatten 

från fastigheten. Enligt Länsstyrelsen bör det säkerställas att föro-

renat dagvatten inte kan nå recipienten och påverka MKN för vatt-

net negativt. 

 

HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVER-

SVÄMNING OCH EROSION 

Påverkas inte av planförslaget. 

  

Kommentar och åtgärd: Buller 
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Texten kring buller utvecklas i plan- och genomförandebeskriv-

ningen.  

 

Inom planområdet bedrivs en befintlig verksamhet (JGA sågverk) 

vilket innebär att bullerstörning från verksamheter och transporter 

redan finns.  

 

Bullret på fastigheten Linneryd 5:77>2 kommer i huvudsak från 

transporter, timmermätning och flisning. Det går inte att utesluta 

att användningen förändras i framtiden, vilket kan medföra en för-

ändrad bullersituation. En ökad produktion kan även leda till fler 

transporter.  

 

I dagsläget sker flisning strax norr om inmätningsstationen för 

virke. Under 2018 påbörjades anläggandet av en bullervall i an-

slutning till området. De massor som använts utgörs av sten, jord-

massor och grus. Vallen är 80 meter i nordsydlig ritning och 120 

meter i västöstlig ritning samt 5 meter hög. Eftersom flisningsma-

skinen är mobil och kan förflyttas väljer kommunen inte att speci-

ficera var bullervallen ska anläggas. 

 

Vad gäller transporter skulle det vara mest effektivt med ett buller-

skydd utanför planområdet, strax söder om Karlskronavägen, för 

att ta upp så mycket ljud som möjligt 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 be-

byggas. Tanken är att denna mark i så stor utsträckning som möj-

ligt 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 hastighetsbe-

gränsning på 60 km/h. Någon prognos för 2040 har inte tagits 

fram. 

 

MKN och dagvatten 

I plan- och genomförandebeskrivningen och miljöundersökningen 

förtydligas att MKN för vatten inte bedöms försämras på grund av 

detaljplanen. Texten ändras för att förtydliga att det 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 fastigheten Linneryd 5:77>1, strax öster om plan-

området, finns även en dagvattendamm dit delar av dagvattnet leds. 

 

Farligt avfall och flytande kemikalier hanteras enligt fastställda 

rutiner på hårdgjorda och invallade ytor. Inom fastigheten finns 
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utrustning för att ta hand om och samla upp mindre spill. 

 

En planbestämmelse b1 har lagts in i plankartan för att säkerställa 

att minst 15 procent av markytan inom planområdet ska vara ge-

nomsläpplig för infiltration av dagvatten för att minimera belast-

ningen på det kommunala ledningsnätet. 

 

Med tanke på att det yttre vattenskyddsområdet för Linneryds vat-

tenverk sträcker sig in på planområdet bör en allmän försiktighet 

råda i den norra delen av området då grundvattenbildning kan ske. 

Ett avskärande dike mellan verksamheten och vattentäkten har 

gjorts längre tillbaka i tiden. Detta för att hindra fenoler som bil-

dats, 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 negativt. 

 

Det aktuella planförslaget kommer inte att bidra till överskridanden 

av gällande miljökvalitetsnormer avseende vatten- och luftförore-

ningar. Själva verksamheten är en B-verksamhet och miljöprövas 

för sig. 

 

Kommunen är dock angelägen om att ta ett större helhetsgrepp om 

dagvattenhanteringen i den nordöstra delen av Linneryds samhälle 

framöver. En ny dagvattendamm planeras att anläggas mellan 

planområdet och Linnerydssjön. Denna kommer att dimensioneras 

utifrån kommande behov – både från planområdet, närliggande 

verksamheter och övrig bebyggelse. 

 

 Förorenad mark 

Texten kring förorenad mark utvecklas för att förtydliga att fastig-

heten finns med i länsstyrelsernas databas för potentiellt förore-

nade områden, till följd av att sågverk har funnits på platsen sedan 

år 1954. Enligt databasen har det inte bedrivits någon verksamhet 

med doppning eller impregnering. Inga provtagningar har utförts 

men eftersom det funnits verksamhet under en längre tid kan det 

finnas föroreningar. 

  

Övriga synpunkter noteras. 

  

Sammanfattning 

 

Knapanäsvägen 

Berörda sakägare är oroliga för de konsekvenser som medförs i 

samband med att Knapanäsvägen stängs av för allmän trafik. 

Några vill att en alternativ vägsträckning ska presenteras redan nu 

och några lyfter fram en anslutning till/från Lessebovägen som det 

mest lämpliga alternativet. 

 

Under samrådet framkom det att vägsamfälligheten inte är förlagd 

genom planområdet utan längre österut genom fastigheten Linne-

ryd 5:77>1. Texten kring vägsamfällighet justeras i plan- och ge-

nomförandebeskrivningen för att förtydliga att det inte finns någon 

vägsamfällighet inom planområdet. Det förtydligas dock att lant-
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mäteriförrättning kommer att ske parallellt för att säkerställa att 

tillgängligheten bli fortsatt god för fastighetsägare med anknytning 

till den tidigare vägsamfälligheten.  

 

Lantmäteriet har påbörjat en lantmäteriförrättning för att reda ut 

vägsamfällighetens belägenhet och vilka förändringar som krävs 

för att säkerställa dess funktion. Berörda sakägare kommer att in-

volveras och få möjlighet att yttra sig. Nuvarande trafiklösning 

anses inte långsiktigt hållbar ur ett trafiksäkerhetsperspektiv och en 

alternativ lösning måste utredas. Med anledning av detta kommer 

detaljplanearbetet fortsätta att löpa på. Ett avtal ska dock tecknas 

mellan kommunen och JGA för att säkerställa att vägen är möjlig 

att nyttja för de som ingår i vägsamfälligheten fram till lantmäteri-

förrättningen har genomförts och en ny vägsträckning finns på 

plats. Detta förtydligas i plan- och genomförandebeskrivningen. 

 

 
Vägsamfällighetens sträckning i grönt. 

 

Några sakägare är oroliga för att förslaget ska medföra ekonomiska 

konsekvenser för dem till följd av ett ökat behov av underhållsar-

bete. Knapanäsvägen omfattas av statsbidrag för underhåll. Den 

alternativa vägen ska upprätthålla samma standard som denna väg 

och därmed kunna erhålla bidrag för underhåll. Under år 1971 tog 

kommunen dessutom beslut om att underhålla enskilda vägar som 

omfattas av statsbidrag. Inga ökade kostnader för vägunderhåll 

kommer därmed påföras de fastighetsägare som berörs. 

 

Markanvisning 

Under rubriken Tidigare beslut – kommunala beslut beskrivs mar-

kanvisningsavtalets huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna 

av att planen genomförs med stöd av ett sådant avtal. Under rubri-

ken organisatoriska frågor – avtal kompletteras texten med in-

formation om att ett markanvisningsavtal angående förvärv av del 

av Linneryd 24:1 har upprättats för att säkerställa rätten till mark-
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köp i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. Konsekven-

serna av markanvisningen för specifika fastighetsägare förtydligas 

under rubriken Fastighetsrättsliga åtgärder - Åtgärder och konse-

kvenser. 

 

Luftledningar 

För att möjliggöra en mer flexibel plan säkerställs inte ledningar-

nas placering genom markreservat för allmännyttig luftledning i 

plankartan. Om det skulle bli aktuellt med nedgrävning av luftled-

ningar kommer elnätsägaren involvera samtliga sakägare. 

 

Buller 

Texten kring buller utvecklas i plan- och genomförandebeskriv-

ningen.  

 

Inom planområdet bedrivs en befintlig verksamhet (JGA sågverk) 

vilket innebär att bullerstörning från verksamheter och transporter 

redan finns.  

 

Bullret på fastigheten Linneryd 5:77>2 kommer i huvudsak från 

transporter, timmermätning och flisning. Det går inte att utesluta 

att användningen förändras i framtiden, vilket kan medföra en för-

ändrad bullersituation. En ökad produktion kan även leda till fler 

transporter.  

 

I dagsläget sker flisning strax norr om inmätningsstationen för 

virke. Under 2018 påbörjades anläggandet av en bullervall i an-

slutning till området. De massor som använts utgörs av sten, jord-

massor och grus. Vallen är 80 meter i nordsydlig ritning och 120 

meter i västöstlig ritning samt 5 meter hög. Eftersom flisningsma-

skinen är mobil och kan förflyttas väljer kommunen inte att speci-

ficera var bullervallen ska anläggas. 

 

Vad gäller transporter skulle det vara mest effektivt med ett buller-

skydd utanför planområdet, strax söder om Karlskronavägen, för 

att ta upp så mycket ljud som möjligt 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 be-

byggas. Tanken är att denna mark i så stor utsträckning som möj-

ligt 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 hastighetsbe-

gränsning på 60 km/h. Någon prognos för 2040 har inte tagits 

fram. 
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MKN och dagvatten 

I plan- och genomförandebeskrivningen och miljöundersökningen 

förtydligas att MKN för vatten inte bedöms försämras på grund av 

detaljplanen. Texten ändras för att förtydliga att det 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 fastigheten Linneryd 5:77>1, strax öster om plan-

området, finns även en dagvattendamm dit delar av dagvattnet leds. 

 

Farligt avfall och flytande kemikalier hanteras enligt fastställda 

rutiner på hårdgjorda och invallade ytor. Inom fastigheten finns 

utrustning för att ta hand om och samla upp mindre spill. 

 

En planbestämmelse har lagts in i plankartan för att säkerställa att 

minst 15 procent av markytan ska vara genomsläpplig för infiltrat-

ion av dagvatten för att minimera belastningen på det kommunala 

ledningsnätet. 

 

Med tanke på att det yttre vattenskyddsområdet för Linneryds vat-

tenverk sträcker sig in på planområdet bör en allmän försiktighet 

råda i den norra delen av området då grundvattenbildning kan ske. 

Ett avskärande dike mellan verksamheten och vattentäkten har 

gjorts längre tillbaka i tiden. Detta för att hindra fenoler som bil-

dats, 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 negativt. 

 

Det aktuella planförslaget kommer inte att bidra till över-

skridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende vatten- och 

luftföroreningar. Själva verksamheten är en B-verksamhet och mil-

jöprövas för sig. 

 

Kommunen är dock angelägen om att ta ett större helhetsgrepp om 

dagvattenhanteringen i den nordöstra delen av Linneryds samhälle 

framöver. En ny dagvattendamm planeras att anläggas mellan 

planområdet och Linnerydssjön. Denna kommer att dimensioneras 

utifrån kommande behov – både från planområdet, närliggande 

verksamheter och övrig bebyggelse. 

 

Förorenad mark 

Texten kring förorenad mark utvecklas för att förtydliga att fastig-

heten finns med i länsstyrelsernas databas för potentiellt förore-

nade områden, till följd av att sågverk har funnits på platsen sedan 

år 1954. Enligt databasen har det inte bedrivits någon verksamhet 

med doppning eller impregnering. Inga provtagningar har utförts 

men eftersom det funnits verksamhet under en längre tid kan det 

finnas föroreningar. 

  

Plankarta 

 

I plankartan förtydligas att genomsläppligheten avser hela planom-

rådet. 
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Förslag till beslut: 

 

 

Teknik- och utvecklingsutskottet föreslås godkänna ändringar och 

tillägg på detaljplanen samt låta ställa ut densamma för granskning 

enligt PBL 5 kap 18-22 §§. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

2020-05-11 

 

 

Johanna Lindqvist 

Planarkitekt 

Camilla Norrman 

Miljö- och byggnadschef 

 


