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Detaljplan för Linneryd 5:77>2, Linneryds samhälle,  
Tingsryds kommun, Kronobergs län. 
 
 
Granskningstid: 200513-200603 
 

 

Begärt anstånd med yttrande till den   
 
Under granskningstiden har följande yttranden utan synpunkter på förslaget inkommit: 
 
2020-05-13                         Claes Andersson, JGA, Linneryd 5:77 
 
2020-05-15                                       Wexnet 
  
2020-05-18 Lantmäteriet 
  
2020-05-18 Polismyndigheten 
  
2020-05-18 Sakägare, Linneryd 5:69 
  
2020-05-18 Sakägare, Linneryd 5:69 
  
2020-05-18 Tingsryds Energi AB 
  
2020-05-20 Sakägare, Linneryd 24:2 
  
2020-05-20 Sakägare, Linneryd 3:21 
  
2020-05-20 Sakägare, Linneryd 1:8 
  
2020-05-20 Sakägare, Linneryd 3:21 
  
2020-05-20 Sakägare, Linneryd 5:68 
  
2020-05-20 Sakägare, Linneryd 1:62 
  
2020-05-20 Sakägare, Linneryd 24:3 
  
2020-05-22 Bildningsförvaltningen 
  
2020-05-28 EON 

Johanna Lindqvist 
0477 441 13 

johanna.lindqvist2@tingsryd.se 
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Följande yttranden med synpunkter  
 
2020-05-22 
Sakägare  
Linneryd 3:20  
Linneryd 1:67 
 

Med utan erinran menar jag att undertecknad inte har några problem 
med detaljplanen för Linneryd 5:77>2. JGA ska kunna 
växa/exploatera. Jag ser dock helst att den nya anslutningen till 
Knapanäsvägen sker från Lessebovägen, G 831. 

Kommentar och åtgärd: Synpunkterna noteras. 
  
2020-05-22 
Sakägare  
Linneryd 3:20 

Självklart ska JGA kunna expandera och växa. För att undvika mer 
trafik vid Linneryd 3:20 ser jag dock att den nya anslutningen till 
Knapanäsvägen sker från Lessebovägen. Det borde inte vara några 
problem om man tänker på bebyggelse, störande och ökande trafik. 

  
Kommentar och åtgärd: Synpunkterna noteras. 
  
2020-05-27 
Sakägare  
Linneryd 1:66 

Anser att det måste vara klart med alternativ väg och vändplatser i 
söder. Har inget emot att JGA tar över befintlig väg för trafiksäker-
het på deras industritomt. Ser det bästa att nya vägen går ut på Les-
sebovägen. 

 
Kommentar och åtgärd: 

 
De alternativa vägsträckor som kommunen har diskuterat återfinns i 
kartan på sidan 3. 
 
Kommunen har lämnat över dessa alternativ och ungefärliga kostna-
der för åtgärder till lantmätaren. 
 
Samtliga sakägare som ingår i vägsamfälligheten kommer att bli 
kallade till ett samrådsmöte för att framföra sina åsikter inom ramar-
na för den pågående lantmäteriförrättningen. Därefter fattar lantmä-
taren ett beslut om vilken alternativ väg som ska ersätta Knapanäs-
vägen. 
 
Ett avtal ska dessutom tecknas mellan Tingsryds kommun och JGA 
för att säkerställa att Knapanäsvägen är möjlig att nyttja för allmän-
heten fram tills lantmäteriförrättningen genomförts och en alternativ 
väg finns på plats. 

  
2020-05-27 
Linneryd 17:1 
Sakägare  
 

Presentera de nya förslagen till ny allmän väg mot Knapanäs som 
diskuteras innan planen antas. 

Kommentar och åtgärd: De alternativa vägsträckor som kommunen har diskuterat återfinns i 
kartan på sidan 3. 
 
Kommunen har lämnat över dessa alternativ och ungefärliga kostna-
der för åtgärder till lantmätaren. 
 
Samtliga sakägare som ingår i vägsamfälligheten kommer att bli 
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kallade till ett samrådsmöte för att framföra sina åsikter inom ramar-
na för den pågående lantmäteriförrättningen  
 
Därefter fattar lantmätaren ett beslut om vilken alternativ väg som 
ska ersätta Knapanäsvägen. 
 
Ett avtal ska dessutom tecknas mellan Tingsryds kommun och JGA 
för att säkerställa att Knapanäsvägen är möjlig att nyttja för allmän-
heten fram tills lantmäteriförrättningen genomförts och en alternativ 
väg finns på plats.  
 

 
Alternativa vägsträckningar för Knapanäsvägen. 
 

2020-06-02 
Sakägare  
Linneryd 24:2 

Under förutsättningar att det inte påverkar tillgängligheten till fas-
tigheten Linneryd 24:2 har jag inget att erinra. 

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

fastigheten Linneryd 24:2. Påverkan handlar om att Knapanäsvägen 
stängs av för allmän trafik. 
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Samtliga sakägare som ingår i vägsamfälligheten kommer att bli kal-
lade till ett samrådsmöte för att framföra sina åsikter inom ramarna 
för den pågående lantmäteriförrättningen. 
 
Därefter fattar lantmätaren ett beslut om vilken alternativ väg som 
ska ersätta Knapanäsvägen. 
 
Ett avtal ska dessutom tecknas mellan Tingsryds kommun och JGA 
för att säkerställa att vägen är möjlig att nyttja för de som ingår i 
vägsamfälligheten fram till lantmäteriförrättningen har genomförts 
och en alternativ vägsträckning finns på plats.  

  
2020-06-03 
Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat 
ärende. Syftet med ändringen av detaljplanen är att inte tillåta all-
män trafik på Knapanäsvägen som går igenom Linneryd 5:77>1 och 
Linneryd 5:77>2. I stället ska marken planläggas som kvartersmark 
för industriverksamhet.  
 
Trafikverket kan godta att planbeskrivnigen har förtydligats med att 
ett avtal ska tecknas mellan kommunen och JGA för att säkerställa 
att Knapanäsvägen ska vara möjlig att nyttja för allmänheten fram 
till att en ny vägsträckning finns på plats. Trafikverket anser att avta-
let ska vara undertecknat innan detaljplanen föres till antagande.  
 
Då kommunen har tagit hänsyn till Trafikverkets synpunkter från 
samrådsskedet har Trafikverket inget ytterligare att anföra i ärendet. 

  
Kommentar och åtgärd: Synpunkterna noteras. 
  
2020-06-01 
Länsstyrelsen i  
Kronobergs län 

LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER 
Länsstyrelsen har 2020-03-25 lämnat samrådsyttrande i ärendet.  
Länsstyrelsen kan konstatera att kommunen har tagit hänsyn till och sett 
över inkomna synpunkter avseende förorenad mark, hantering av och 
buller och dagvatten. Det är bra att kommunen avser att ta ett större hel-
hetsgrepp avseende buller och dagvatten. Dock behöver förtydliganden 
göras redan i planhandlingarna. 
 
ÖVERPRÖVNINGSFRÅGOR ENLIGT 11 kap 10 § PLAN- OCH 
BYGGLAGEN  
 
BULLER 
Länsstyrelsen anser att det till antagandet behövs en tydligare redovisning 
av den bullervall som kommer anläggas i anslutning till området. Kom-
munen bör redovisa hur stor bullervallen kommer att bli innan den är klar 
och hur de ser på behovet av den. Det kan också anges närmare varifrån 
massorna i vallen, dvs. sten, jordmassor och grus, kommer ifrån. Är det 
jungfruliga massor eller är det återanvändning av andra massor?  
 
DAGVATTEN OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN 
Kommunen anger i planbeskrivningen att det på fastigheten Linneryd 
5:77>1, strax öster om planområdet finns en dagvattendamm dit delar av 
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dagvattnet leds. 
  

Uppgifter om hur dammens storlek samt har stor andel av planområdets 
dagvatten som kommer att ledas till denna damm saknas. Detta kan med 
fördel redovisas. 
 
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen vill ta ett större helhetsgrepp 
om dagvattenhanteringen i den nordöstra delen av Linneryds samhälle. En 
ny dagvattendamm planeras att anläggas mellan planområdet och Linne-
rydssjön. Dammen kommer att dimensioneras utifrån kommande behov – 
både från planområdet, närliggande verksamheter och övrig bebyggelse. 
Länsstyrelsen anser dock att det kan behöva tydliggöras när i tiden detta 
kan vara klart samt vad syftet med dammen är, rening, magasinering mm. 
Länsstyrelsen erinrar om att dagvattenanläggningar inom planlagt område 
som ska användas för flera fastigheter ska anmälas till kommunens miljö-
kontor, enligt 9 kap 2 och 7 § miljöbalken samt 13 och 14 § förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En dagvattenanläggning skap-
as för att rena, fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet ner mot en 
recipient.  
 
Länsstyrelsen anser fortsatt att det i planbeskrivningen ska säkerställas att 
förorenat dagvatten inte kan nå recipienten och påverka MKN för vattnet 
negativt. Att avgörandet för huruvida MKN för vatten klaras hänvisas till 
en dagvattendamm, som ännu inte finns, är oklart. 
 

Kommentar och åtgärd:  BULLER 
Texten kring buller förtydligas.  
 
Under 2018 påbörjades anläggandet av en bullervall i anslutning till 
området där flisning sker. Massorna som använts vid anläggandet 
kommer från verksamhetsområdet och utgörs av sten, jordmassor 
och grus. Vallen är 80 meter i nordsydlig ritning och 120 meter i 
västöstlig ritning samt 3-5 meter hög. Vallen beräknas bli färdig om 
två år och ska då ha en höjd på 5 meter i båda riktningar. Med tanke 
på att flisning är en av de största bullerkällorna är kommunen positiv 
till anläggandet av en bullervall i området. Det bidrar till att buller-
nivån för omkringliggande bostadsbebyggelse minskar. Eftersom 
flisningsmaskinen är mobil och kan förflyttas väljer kommunen inte 
att reglera bullervallen i plankartan. 
 
DAGVATTEN OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VAT-
TEN 
Inom planområdet finns åtgärder för att hantera dagvattnet. Eftersom 
marken är oexploaterad och till största del utgörs av jord och grus 
kan dagvattnet infiltreras och omhändertas lokalt. Det finns även ett 
flertal diken vars funktion är att hantera dagvattnet lokalt och/eller 
fördröja dagvattnet innan det når dagvattenledningar och recipien-
ten. På fastigheten Linneryd 5:77>1, strax öster om planområdet, 
finns även en dagvattendam på omkring 450 kvm dit cirka 30 pro-
cent av dagvattnet från planområdet leds.  
 
Planområdet är inte föremål för förändringar och dagvattnet kan 
därmed fortsättningsvis omhändertas lokalt. Området förses dock 
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med bestämmelsen b1– Minst 15 % av markytan inom planområdet 
ska vara genomsläpplig för infiltration av dagvatten, för att säker-
ställa att dagvattnet även i framtiden ska kunna omhändertas lokalt. 
 
Inom området finns åtgärder för att förhindra att föroreningar når 
recipienten. 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.  
 
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 bildats, på 
grund av virkeslagring och hantering, att sprida sig vidare. Genom 
att följa de föreskrifter som finns inom det yttre vattenskyddsområ-
det 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 plan-
området och Linnerydssjön med syftet att fördröja och rena dagvatt-
net innan det når recipienten. Det ska även vara möjligt att stoppa 
utsläpp från att nå recipienten om någon olycka som innebär utsläpp 
av t.ex. bränsle inträffar. Dammen kommer att dimensioneras utifrån 
kommande behov – både från planområdet, närliggande verksam-
heter och övrig bebyggelse.  
 
När i tiden dammen är färdig har inte kommunen möjlighet att yttra 
sig om i dagsläget. Framtagande av handlingar för dimensionering 
har påbörjats. 

  
Sammanfattning: 
 

Texten kring buller utvecklas genom att redovisa mer information 
om bullervallen inom området samt kommunens syn på behovet av 
denna. 
 
Texten kring dagvatten och MKN utvecklas för att beskriva 
den befintliga dammens storlek samt hur stor andel av planområdets 
dagvatten som leds till denna. Syftet med den nya damm som ska 
anläggas redovisas även närmre. 
 

Plankarta 
 

Plankartan är inte föremål för några ändringar. 

Förslag till beslut: 
 

Teknik- och utvecklingsutskottet föreslås besluta att godkänna de-
taljplanen för Linneryd 5:77>2 i Linneryds samhälle, Tingsryds 
kommun samt överlämna den till kommunstyrelsen för antagande. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
2020-08-28 
 
Johanna Lindqvist 
Planarkitekt 

Camilla Norrman 
Miljö- och byggchef 
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