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Planeringsbesked 

 

2020-09-29 

DNR: MBN 2019–1075 
 

Begäran om planeringsbesked
I enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 10 f§ (2010:900) begär Tingsryds kommun ett 
planeringsbesked beträffande ny bostadsbebyggelse på del av fastigheten Dunshult 1:11 i Tings-
ryds kommun (se figur ett). Syftet med begäran är att få besked om planerad bebyggelse strider 
mot en ingripandegrund enligt 11 kap. 10 § punkt 1 och 5 i PBL. I detta fall skulle ingripande-
grunden vara strandskyddet som gäller för sjön Åsnen reglerat i miljöbalken 7 kap. 13 §. 

Figur ett - planområdet 

Bakgrund 
Sökanden för ny detaljplan önskar bygga fem bostadshus inom delar av fastigheten Dunshult 
1:11 i Tingsryds kommun. Dåvarande Plan- och näringslivsutskottet beslutade 2019 § 74 att ge 
ett positivt planbesked och gav Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detalj-
plan för del av fastigheten Dunshult 1:11. Efter en längre tids dialog med sökanden tecknades 
ett avtal om att ta fram en detaljplan och ansöka om planeringsbesked hos Länsstyrelsen angå-
ende gällande strandskydd för sjön Åsnen. Teknik- och utvecklingsutskottet beslutade 2020 § 
131 att godkänd plankartan (se bilaga: Plankarta Dunshult 1:11) 
Hela Dunshult 1:11 är en stamfastighet i området och ligger därför granne med flera bostads-
hus vid sjön Åsnen. De nya bostäderna som planeringsbeskedet berör ska placeras i anslutning 
till den befintliga bostadsbebyggelsen i östra delen av området. Planområdet har en area på 
cirka 30 000 m2 och varje tomt får en area mellan cirka 1500–3500 kvm samt en byggrätt på 
220 kvm byggnadsarea. En gemensamhetsanläggning för avlopp ska utformas och nuvarande 
väg byggas ut för att göra det möjligt att ta sig till och från bostäderna.  

Strandskydd 

För sjön Åsnen gäller strandskydd enligt 7 kap miljöbalken. Strandskyddet gäller 200 meter upp på 
land och 100 meter ut i vattnet. Det gör att hela planområdet omfattas av strandskydd. Syftet 
med strandskyddet är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att be-
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vara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strand-
skyddet ska dock inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggna-
derna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är 
omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. 

Gällande detaljplan och översiktsplan 
Inom den del av fastigheten Dunshult 1:11 som planeringsbeskedet gäller finns det ingen gäl-
lande detaljplan som reglerar området. Byggnadsplanen 07-URS-903 från 1952 gäller dock för 
resterande del av fastigheten Dunshult 1:11 som inte ingår i den kommande detaljplanen. I ett 
första skede var syftet att byggnadsplanen 07-URS-903 även skulle gälla området (se illustrat-
ion figur två nedan) men exkluderades sedan. Anledningen till exkluderingen framgår inte tyd-
ligt i beskrivningen av gällande byggnadsplan.  

Figur två – Byggplan 07-URS-903 

Översiktsplan 2030 redogör för att kommunen behöver aktualisera gällande LIS-plan eftersom 
kommunen har som inställning att underlätta byggnation i fler strandnära lägen. Översiktspla-
nen lyfter vikten av att kunna bygga i strandnära lägen för att få attraktiva boendemiljöer som 
efterfrågas av blivande och nuvarande kommuninvånare.  Vid planläggning och byggnation i 
strandnära lägen ska det samtidigt tas hänsyn till natur- och friluftsmiljöer. De ska i den ut-
sträckning det är möjligt bevaras eller integreras i bebyggelsemiljön. Den slutgiltiga bedöm-
ningen av hur de utpekade områdena uppfyller kriterierna för landsbygdsutveckling och sär-
skilt skäl för att upphäva strandskyddet görs i det enskilda ärendet. 
Bostadsförsörjningsprogrammet som antogs 2018 redogör för vikten av att få till attraktiva bo-
städer i kommunen. Befolkningsprognosen tyder på en stagnerad befolkningsutveckling, men 
variabeln inflyttande och utflyttade de kommande åren är svår att göra en prognos för. Det 
finns samtidigt ett intresse av turister från främst Danmark, Tyskland och Nederländerna att 
köpa fritidshus i Tingsryd. I vissa fall flyttar dessa till Tingsryds kommun permanent efter att ha 
ägt ett fritidshus i kommunen ett tag.   
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De bostäder som anses attraktiva i kommunen är enligt bostadsförsörjningsprogrammet de 
som ligger i tätorten Tingsryd och de som är strandnära i natursköna miljöer. Ett stort dilemma 
för bostadsbyggandet i kommunen är att byggnadskostnaderna inte återspeglas i bostadsvär-
det för nybyggda hus. Detta påverkar i sin tur också möjligheten för att få ta lån för att bygga 
bostäder i kommunen. Ett konkret verktyg enligt Bostadsförsörjningsprogrammet är kommu-
nens möjlighet att förbättra planberedskapen och detaljplanera för attraktiva bostadstomter. 
LIS-planen för Tingsryd kommun vann laga kraft 2012 och redogör för ett antal områden som 
anses lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. LIS-planen kategoriserar LIS-områ-
den utifrån kategorierna bebyggelse och för rörligt friluftsliv. I detta fall ligger den del av Duns-
hult 1:11 som planeringsbeskedet berör inom utpekat LIS-område för bebyggelse.  

Figur tre – utdrag ur Tingsryds LIS-program 

LIS-planen redogör för tre olika grader av exploatering i strandnära läge för bostadsbebyg-
gelse. Graderingen syftar till att bedöma hur pass stor påverkan en viss typ av exploatering kan 
innebära på sjön vad gäller bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtliv och allmänhet-
ens tillgång till strandlinjen.  

Området som planeringsbeskedet gäller 
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Plankarta 
Följande redogör för plankartans innehåll och syftet med de bestämmelser som plankartan inne-
har. En plankarta har tagits fram för att tydliggöra projektets syfte.  

B - Kvartersmark för bostäder 
Egenskapsbestämmelse f1 – Tomt ska utföras med ett avstånd till strandkant på 25 meter.  
Syftet är att säkerställa en tydlig tomtavgränsning som tillåter en fri passage vid strandlinjen. 
Prickmark har också satts ut för att säkerställa att det inte går att bygga i närheten av strandlin-
jen.  
Egenskapsbestämmelse f2 –   Endast friliggande hus.  
Syftet med bestämmelsen är att bevara den nuvarande utformningen i området där husen är fri-
liggande. En mer gles bebyggelse med mellanrum mellan husen gör att området inte upplevs 
som ianspråktaget för allmänheten i samma utsträckning. Tomtavgränsningen för varje enskilt 
hus blir också tydligare. Det ska vara enkelt att avgöra var allmänheten kan röra sig i området. 
Egenskapsbestämmelse e1220 – Största byggnadsarea är angivet i m2 

Syftet med bestämmelsen är att reglera en byggnadsarea som möjliggör byggnation av både hus 
och komplementbyggnader som exempelvis garage. Bostäderna ska vara anpassade för perma-
nentboende och behöver därför en högre byggnadsarea än om de enbart var tänkta för säsongs-
vistelse. 
Egenskapsbestämmelse totalhöjd – Högsta totalhöjd angivet värde i meter 

Kompletterande bebyggelse som följer befintliga vägar och 
bebyggelse. Det kan handla om två till tio villor/fritidshus el-
ler mindre gårdar. Den lilla bygatan förstärks och lucktomter 
bebyggs med följd att befintlig infrastruktur används. Liten 
påverkan. 

Spridd/gles bebyggelsestruktur kan vara ett alternativ där ef-
terfrågan är liten och för sjöar där slitaget på omgivningarna 
bör hållas lågt.  Då denna form av utveckling berör nya 
strandområden innebär det en större påverkan.  

Tät bebyggelsestruktur med strandkontakt kan innehålla vil-
lor, fritidshus, par- eller radhus vilket därmed ger en relativt 
hög påverkansgrad på strandområdet. Här kan det även 
handla om att anlägga ny infrastruktur. 
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Den högsta totalhöjden är satt till 9,5 meter. Detta motsvarar cirka 2 våningar. Anledningen till 
att totalhöjden är reglerad istället för våningsantal är baserat utifrån Boverkets rekommendat-
ioner för höjd och våningsantal på ett tydligt sätt.  
Egenskapsbestämmelse mark som inte får bebyggas och endast komplementbyggnad 
Plankartan innehar en del så kallad ”prickmark”, vilket syftar till att begränsa bebyggelsen till en-
bart de fem tomter som är utritade. På så sätt överexploateras inte området och blir fortsatt till-
gängligt för allmänheten. En mindre yta för komplementbyggnad har satts ut för att möjliggöra 
för den gemensamma avloppslösningen för de fem tomterna. 
Administrativ bestämmelse 
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller för användningsområdet för bostäder, vattenområdet 
och vattenområdet för bryggor. Inom friluftsområdet gäller strandskyddet fortsatt.  

N1 – Kvartersmark för Friluftsområde 
Kvartersområdet för friluftsliv innebär att användningen är friluftsliv och inte campingverksam-
het. Därmed ingår inte komplementbyggnad för personlig hygien, miljöhus, transformatorstat-
ioner, elstolpar, butiker, restauranger, kiosker, receptionsbyggnader, förråd, lekplatser och par-
kering. Strandskyddet gäller inom området. N1 bestämmelsen är en medveten precisering för att 
säkerställa att ingen annan form av verksamhet får utföras inom området.  

W – Vattenområde 
En damm möjliggörs i planen för att dels ta hand om dagvatten, dels för att göra området mer 
naturskönt. Marknivån är lägre och dagvatten samlas därför naturligt inom området. 

W1 – Vattenområde bryggor 

Längs strandkanten från de övriga fastigheterna i Dunshultområdet finns det mindre bad- och 
båtbryggor. För att möjliggöra för mindre bryggor inom planområdet tillåts bryggor med en max-
längd på tio meter ut i sjön.   

Riksintressen 

Inom området gäller riksintresse för naturvård och friluftliv i enlighet med 3 kap 6 § miljöbalken. 
Naturvårdsverkets handbok ”Strandskydd – en vägledning för planering och prövning” redogör för 
att inom områden med höga skyddsvärden bör man ge dispenser för strandskyddet återhållsamt 
och upphävandet av strandskyddet bör noga övervägas.  Planens syfte måste väga tyngre än 
strandskyddet. 

Sjön Åsnen, som planområdet ligger vid, har som helhet listats från år 1975 som värdefull sjö/våt-
mark i den internationella Våtmarkskonventionen (även kallad Ramsarkonventionen). Skälet till 
att ge området denna status är dess betydelse som häcknings- och rastplats för fåglar. Genom att 
placera området på Ramsarlistan förbinder sig Sverige bland annat att planera för och genomföra 
åtgärder som främjar bevarandet av området och speciellt dess fågelliv samt bedriva tillsyn.  

Att Åsnen och landområdet i dess nära anslutning innehar Ramsarstatus och att detta land-
område i stor grad är oexploaterad är enligt Naturvårdsverket också en motivering till att 
strandskyddet väger tyngre för bevarandet av djur- och växtliv. 
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Motivering och ställningstagande 

Området ligger inom riksintressen för friluftsliv och naturvård samt ligger inom Ramsar-om-
råde. Detta medför att strandskyddet väger tungt inom området både från allmänheten tillträ-
desrätt och för växt- och djurlivet. 
Med utgångspunkt ur gällande LIS-plan och bostadsförsörjningsprogram från 2018 anses kom-
munen att en blivande detaljplan för del av Dunshult 1:11 bidra till lämplig utveckling av lands-
bygden med attraktiva bostäder i strandnära läge. Projektet är av mindre skala ifall det ställs i 
relation de tre exploateringskategorierna som presenteras i LIS-planen. Den tillkommande 
byggnationen skulle klassas under kategorin kompletterande bebyggelse med mindre påver-
kan, eftersom det är fristående hus med tillgång till befintlig infrastruktur.   
Strandskyddet har samtidigt en utökad betydelse inom områden som innehar riksintressen för 
naturvård och friluftsliv samt ramsarstatus. Detta ställs mot detaljplanens syfte att göra det 
möjligt att bygga attraktiva bostäder i strandnära lägen för landsbygdsutvecklingen i kommu-
nen. Kommunen menar att det på grund av den låga exploateringsgrad som detaljplanen möj-
liggör innebär upphävande en mindre påverkan på strandskyddets syfte. Planområdet är dels i 
anslutning till befintlig bebyggelse dels inom LIS-område för bostadsbebyggelse. Därav finns 
det skäl i enlighet med Miljöbalken att upphäva strandskyddet. Strandskyddet menas kunna 
upphävas i detaljplanen med hänvisning till följande särskilda skäl i Miljöbalken 7 kap. 18 §. 

”18 d §   Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 
strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta 
om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utveckl-
ingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbo-
stadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om 
huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532).” 

”18 e §   Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 
18 d § ett område som 

1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,”

Bilagor 

Plankarta Dunshult 1:11 
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