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SAMRÅDSREDOGÖRELSE ENLIGT PBL 5:17  
 

 

Ny detaljplan för ÖRJAN 19 i Tingsryds samhälle,  

Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

 

 

Samrådstid: 2020-05-08—2020-05-22 

 

 

Begärt anstånd med yttrande till den:  

 

Under samrådstiden har följande yttranden utan synpunkter på förslaget inkommit: 

 

2020-05-11 Sakägare 1 

 

2020-05-13 Okänd 

 

2020-05-18 Polismyndigheten 

 

2020-05-20 Region Kronoberg 

 

2020-05-20 Trafikverket Region Syd 

  

Följande yttranden med synpunkter: 

 

2020-05-11 

Lantmäteriet 

 

Yttrande över Detaljplan för Örjan 19 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-04-

23) har följande noterats: 

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste för-

bättras 

 

GRUNDKARTAN 

Grundkartan saknar bl a vägnamn och fastighetsbeteckningar. Där-

utöver är det högst önskvärt om grundkartan innehåller minst 4 

koordinatkryss. 

 

SKA EXPLOATERINGSAVTAL TECKNAS? 

I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal ska 

tecknas. Om avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen 

enligt 5 kap. 13 § 3 st PBL, 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. 

Birgitta Holgersson 
birgitta.holgersson@tingsryd.se 
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Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäterimyndig-

hetens roll i planeringsprocessen, Handbok 15 kap. 15 o 22 a §§ 

PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar plan-

handlingarna ang. exploateringsavtal. 

 

Kommentar och åtgärd: 

 

 

 

 

2020-05-11 

Skanova 

Grundkartan kompletteras med vägnamn, fastighetsbeteckningar 

och koordinatkryss. 

 

Det är inte aktuellt att teckna något exploateringsavtal.  

 

Yttrande 

Skanova har omfattande kabelanläggningar inom berört planom-

råde, vilka kommer att beröras av planens genomförande. Jag bifo-

gar karta. 

  

Kommentar och åtgärd: 

 

 

 

 

 

2020-05-13 

Kulturparken Småland 

I Genomförandebeskrivningen, under Ansvarsfördelning och kon-

sekvenser anges att fastighetsägaren Tingsrydsbostäder AB ska 

”Bekosta eventuell flytt, utbyggnad eller omdragning av ledningar 

inom fastigheten och hålla marken tillgänglig för reparation och 

underhåll av desamma.” 

 

Yttrande 

Från Kulturparken Smålands sida har vi ingen direkt erinran om 

planförslaget rörande byggnaderna på fastigheten Örjan 19. 

 

Vi vill emellertid göra er uppmärksamma på att det finns två vård-

träd, som står på plankartans prickade områden. 

 

Dessa träd har höga miljöskapande värden för Tingsryds centrum. 

Det japanska körsbärsträdet i fastighetens sydvästra hörn är except-

ionellt vackert vid blomning. 

 

Vi förutsätter att dessa träd kommer att skyddas vid förtätningen av 

fastigheten. 

  

Kommentar och åtgärd: Synpunkterna noteras. 

  

2020-05-20 

Länsstyrelsen 

 

Yttrande 

LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER 

 

Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de överprövningsgrun-

dande frågorna. Det är positivt att kommunen planlägger för fler 

bostäder och centrumverksamheter centralt i Tingsryds tätort. Fas-

tigheten är till stor del redan bebyggd och det möjliggörs nu för att 

bygga om och till befintlig bebyggelse. Länsstyrelsen saknar en 

redovisning av konsekvenserna av en exploaterings påverkan på 

stadsbilden och de kulturhistoriska värdena. Redovisningen av 

buller och dagvattenhanteringen med koppling till MKN vatten 

behöver också förtydligas. 

 



 2020-06-01 3(6) 
 

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planförslaget syftar till att utöka byggrätten inom Örjan 19 samt 

reglera verksamheterna till bostäder och centrumverksamhet. 

 

KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIGARE PLAN-

LÄGGNING 

Planförslaget är i linje med kommunens intentioner i fördjupad 

översiktsplan för Tingsryds tätort från 2013. Gällande detaljplan 

från 2014 medger Bostäder i 5 våningar samt Handel, Kontor och 

Bostäder i 1-3 våningar. 

 

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN 

Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 

 

BEBYGGELSE 

För de delar inom planområdet som är bebyggda föreslås nu Cent-

rum och Centrum, Bostäder. Högsta byggnadshöjd medges till 6 

respektive 12 meter. För den södra delen är exploateringen 80 % 

och högsta byggnadshöjd 14,5 meter (högst 4 våningar). 

 

Länsstyrelsen konstaterar att den totala byggrätten därmed ökar 

totalt inom planområdet. Dock kan det med fördel anges tydligare 

på plankartan att användning CB regleras också för den södra de-

len. Bestämmelsen i gällande plan om att Fasad skall uppföras 

huvudsakligen i puts har nu utgått. 

 

KULTURHISTORISKA VÄRDEN 

Länsstyrelsen betona vikten av god byggnadskultur och att särskild 

omsorg läggs vid estetisk utformning av ny bebyggelse, där hänsyn 

tas till omgivande stads- eller landskapsbild. 

 

I Tingsryds kommuns centruminventering (framtagen av Kultur-

parken Småland AB 2013) framgår att inga fastigheter inom kvar-

teret Örjan har bedömts besitta ett så högt kulturhistoriskt värde att 

ett skydd i enlighet med Plan- och bygglagen är motiverat. Dock 

utgör den u-formade kontors-/affärslokal, som finns i planområdets 

södra del, en tidstypisk markör i anslutning till mindre samhällens 

torgbildning från tiden kring 1960--70-talen. Byggnaden är upp-

förd i en respektive två våningar med fasader klädda med vit mex-

isten och fönster i svartlackerad aluminium. Taken är platta utan 

takutsprång. 

 

BULLER 

Kommunen skriver i planbeskrivningen att den bullerutredning 

som gjorts är aktuell. I bullerrapporten anges att riktvärdet för ute-

plats (70 dBA max) överskrids vid fasader som vetter mot Storga-

tan, Örjan 11 och de översta våningarna mot Skyttegatan. Vid ev. 

detaljprojektering av balkonger och uteplatser på bullerutsatta fa-

sader (över 70 dBA max) föreslås detaljerade bullerberäkningar 

utföras med exakta mått på samtliga byggnader. Delvis skärmning 

av glaspartier etc. kan då prövas för att nå riktvärdena. Alternativt 
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kan uteplatser erbjudas i mer skyddade lägen intill byggnaden. 

 

Länsstyrelsen vill här uppmärksamma att kommunen behöver re-

dovisa att riktvärdet överskrids för uteplats, samt anges vilka åt-

gärder som avses vidtas i samband med detta. Det saknas även en 

prognos för 2040. Kommunen behöver därför redogöra för hur de 

tror trafiken och bullret kommer att öka.  

 

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 miljöbalken (MB) 

 

Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i bilaga till 

MKB-förordningen/Miljöbedömningsförordning (2017:966), 

kommit fram till att et genomförande av detaljplanen inte kan antas 

medföra någon betydande miljöpåverkan. 

 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i 

behovsbedömningen. 

 

FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 

Enligt länsstyrelsens databas för förorenade områden (EBH-stödet) 

framgår att det på fastigheten Örjan 19 funnits verkstad med ben-

sinstation. Verkstaden låg där biblioteket och sparbanken är idag. 

När biblioteksbyggnaden byggdes 1990 luktade det olja och en 

sanering gjordes. Länsstyrelsen har inte kännedom till vilken för-

oreningsnivå marken sanerades. Tingsryds Motorverkstad flyttade 

1966 till Överväxeln 6 och bytte namn till Tingsryds Autoverkstad. 

 

Enligt 10 kap 11 § miljöbalken ska den som äger eller brukar en 

fastighet oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast un-

derrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på 

fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för 

människors 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. 

 

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

 

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Påverkas inte av planförslaget. 

 

MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Kommunens bedömning i planbeskrivningen är att planförslaget 

inte kommer medföra att miljökvalitetsnormer med avseende på 

vatten försämras. Bedömningen grundar sig på att detaljplanen inte 

tillåter etablering av tillståndspliktig verksamhet som kan förorsaka 
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spridning av föroreningar. 

 

Länsstyrelsen vill här uppmärksamma att ett område, även om det 

inte innehåller tillståndspliktig verksamhet, kan generera förore-

ningar genom exempel dagvattenavrinning från trafikerade ytor. 

Dagvattenhanteringen inom området bör därmed förtydligas och 

det bör redovisas om det kommer finnas några genomsläppliga ytor 

inom området. Det finns inte någon reserverad yta på plankartan 

för detta. 

 

Kommunen bör också i samband med hanteringen av dagvatten 

beakta att det tidigare funnits en motorverkstad inom planområdet. 

Det är inte lämpligt att infiltrera dagvatten i ett område med för-

oreningar i marken med tanke på risken att det kan spridas vidare 

till grundvattnet. 

 

HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄM-

NING OCH EROSION 

Påverkas inte av planförslaget. 

 

Kommentar och åtgärd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebyggelse 

Planbestämmelsen CB gäller även för den södra delen – den gräns 

som är angiven i plankartan mellan de olika delarna är enbart en 

egenskapsgräns. Bestämmelsen CB flyttas något i kartan. 

 

Kulturhistoriska värden 

Planbeskrivningen kompletteras med text angående bebyggelsens 

anknytning till ortens byggnadstradition och dess betydelse för att 

stärka torgets och gaturummets inramning. 

 

Värdet av ny centrumnära bebyggelse har bedömts vara högre än 

det kulturhistoriska värdet av att behålla nuvarande bebyggelse i 

befintlig utformning. 

 

Buller 

Planbeskrivningen kompletteras med text avseende buller. Detalj-

planen innebär i sin helhet marginella förändringar gällande en 

mindre ökning av antalet lägenheter inom fastigheten. Att utföra en 

detaljerad bullerutredning för att möjliggöra en mindre förändring i 

en ny detaljplan i jämförelse med den gällande planen från 2014, 

skulle innebära en hög kostnad som drastiskt ökar utgifterna för 

framtagandet av den nya detaljplanen. 

 

Då en bullerutredning togs fram i samband med gällande detaljplan 

från 2014 anses denna vara tillräcklig. Detta med bakgrund i att 

Tingsryds tätort har mycket snarlika förhållande gällande trafik 

och trafikmängd i dagsläget som då år 2014. Dessutom arbetar 

kommunen för närvarande med ett projekt för centrala Tingsryd 

och gator i närheten av fastigheten kan komma att bli gång- och 

cykelgata och inte tillåta fordonstrafiken. 
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2020-05-25 

VA-enheten 

Övriga synpunkter noteras. 

 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap Miljöbalken 

Någon dränerande yta kommer inte att reserveras inom planområ-

det. De få genomsläppliga ytorna utgörs av gräs. Dagvattnet är 

kopplat till det kommunala dagvattennätet och detta kommer även 

gälla för den del där ny byggnation föreslås. 

 

Yttrande 

Beroende på om det är fler lägenheter/större mängd avloppsvatten 

kan stammen till huset behöva bytas i samband med nyanslutning 

av kommande hus. 

 

Kommentar och åtgärd: 

 

 

Sammanfattning 

 

 

Antalet nya lägenheter kan bli ett fåtal fler än i gällande detaljplan 

från 2014. 

 

Inkomna synpunkter medför endast mindre ändringar i planbe-

skrivning och plankarta.  

 

Plankarta 

 

Grundkartan kompletteras med vägnamn, fastighetsbeteckningar 

och koordinatkryss. 

 

Planbestämmelsen CB flyttas i plankartan.  

 

Efter dialog med planbeställaren ändras högsta totalhöjd i den 

södra delen från 14,5 till 16 meter. Detta för att ta höjd för eventu-

ella konstruktionstillägg så som ventilationsanläggningar mm. 

 

Förslag till beslut: 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna ändringar och till-

lägg på detaljplanen samt låta ställa ut densamma för granskning 

enligt PBL 5 kap 18-22 §§. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

2020-06-01 

 

 

Birgitta Holgersson 

Planarkitekt 

 

 Camilla Norrman  

Miljö- och byggchef 

 

 

 


