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SAMRÅDSREDOGÖRELSE ENLIGT PBL 5:17  
 

 

Upphävande av del av detaljplan för del av Karsahult 1:46 m.fl.                

Fridafors samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

 

 

Samrådstid: 2020-09-14 – 2020-10-05 

 

 

Begärt anstånd med yttrande till den:  

 

2020-10-06                         Region Kronoberg               

 

Efter samrådstiden har följande yttranden utan synpunkter på förslaget inkommit: 

 

2020-10-06                         Sakägare, sakägare 

 

2020-10-06                         Region Kronoberg 

 

2020-10-07                         Sakägare 

 

2020-10-15                         Okänd 

 

2020-10-15                         Okänd 

 

Under samrådstiden har följande yttranden utan synpunkter på förslaget inkommit: 

 

2020-09-14 

 

Jon Björkman, Mark- och exploateringsingenjör, 

Tingsryds kommun 

  

2020-09-14 Sakägare 

  

2020-09-16 Polismyndigheten 

  

2020-09-17 Sakägare 

  

2020-09-17 Sakägare 

  

2020-09-17 Bildningsförvaltningen 

  

2020-09-18 Sakägare 

  

2020-09-18 Sakägare 

  

Johanna Lindqvist 
0477 441 13 

Johanna.lindqvist2@tingsryd.se 
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2020-09-22 Sakägare 

  

2020-09-22 

 

2020-09-22 

Sakägare 

 

Sakägare 

  

2020-09-22 Sakägare 

  

2020-09-24 Sakägare 

  

2020-09-24 Sakägare 

  

2020-09-24 Sakägare 

  

2020-09-24 Sakägare 

  

2020-09-24 Sakägare 

  

2020-09-28 Sakägare 

  

2020-09-30 Sakägare 

  

2020-10-01 Wexnet AB 

  

2020-10-05 Naturvårdsverket 

  

Under samrådstiden har följande yttranden med synpunkter på förslaget inkommit: 

 

Lantmäteriet 

2020-09-14 

 

 

Detaljplan för del av Karsahult I :46 med flera Fridafors sam-

hälle  

 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-

08-28) har följande noterats:  

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

 

OMPRÖVNING AV GEMENSAMHETSANLÄGGNING  

Planen har kommunalt huvudmannaskap efter tidigare ändring. Det 

bör förtydligas att den befintliga gemensamhetsanläggningen Bjäl-

lemäs ga:2 måste omprövas för att upphäva de enskilda fastighets-

ägarnas skyldighet att underhålla och ansvara för drifter för alla de 

anläggningar som ingår i förrättningsbeslutet. Lantmäteriet noterar 

att ingen omprövningsförrättning har sökts i samband med tidigare 

planändring. Detta görs genom en anläggningsförrättning. Upplys-

ningsvis gäller följande: Samfällighets-/vägföreningen, någon av 

de delägande fastigheternas ägare, markägaren som upplåter ut-

rymme, eller kommunen kan ansöka om anläggningsförrättning 

hos Lantmäteriet. I förrättningen görs en prövning om det går att 

upphäva den befintliga gemensamhetsanläggningen. Alla delä-

gande fastigheter blir sakägare i förrättningen.  
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Kommentar och åtgärd: Det förtydligas att den befintliga gemensamhetsanläggningen Bjäl-

lenäs ga:2 måste omprövas för att upphäva de enskilda fastighetsä-

garnas skyldighet att underhålla och ansvara för drifter för alla de 

anläggningar som ingår i förrättningsbeslutet. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

  

Sakägare 

2020-09-11 

Yttrande 

De flesta hus har små stigar som leder ner till Mörrumsån.  

Får vi ha de kvar? Får man lov att använda sina ”stigar”? Får man 

lov att hålla de fria så de ej växer igen/gror igen. 

  

Hur blir det med träd som hänger in över ens tomt. Kommer man 

fortfarande ha lov att ”tuleta” de eller ta bort om de är fallfärdiga. 

 

Kommer kommunen färdigställa ”strandpromenaden” och laga 

bryggan som går runt stenarna? 

 

Höjer naturreservatet värdet på min villa? 

 

Får man lov att fiska i Mörrumsån inom Naturreservatet? 

  

Kommentar och åtgärd: Det är svårt att svara på hur naturreservatet påverkar värdet på din 

villa. I gällande detaljplan är det i huvudsak planlagt för park och 

plantering med undantag för några bostäder. Att detaljplanen upp-

hävs innebär inga större förändringar eftersom området förblir 

orört. Att bo naturnära upplevs dock ofta attraktiv och 

genom föreskrifterna för naturreservatet kan man säkerställa att 

den värdefulla naturmiljön bevaras.  

  

De frågor som berör skötsel och naturreservatet skickas vidare till 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. I deras arbete med att bilda 

naturreservatet kommer samtliga sakägare att kontaktas och få en 

möjlighet att yttra sig över föreslagna föreskrifter och skötselplan. 

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

Sakägare 

2020-09-17 

Yttrande 

Det bedrivs samhällsnyttig verksamhet i Mörrumsån i form av vat-

ten. Vid fortsatt arbete ska detta tas i beaktning. 

  

Kommentar och åtgärd: Synpunkten noteras. 

  

Sakägare 

2020-09-17 

Yttrande 

Som boende längst ner på vägen som går som servitut genom om-

rådet benämnd 07-ALM-941.1 trafikeras denna väg redan idag av 

obehöriga som vänder på min tomt där vägen slutar. För att lämna 

bifall begär jag att skylt med obehörig motortrafik sätts upp i 

vägens början i anslutning till Ringvägen. 

  

Kommentar och åtgärd: De frågor som berör naturreservatet skickas vidare till Naturvårds-
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verket och Länsstyrelsen. I deras arbete med att bilda naturreserva-

tet kommer samtliga sakägare att kontaktas och få en möjlighet att 

yttra sig över föreslagna föreskrifter och skötselplan. 

  

Sakägare 

2020-09-24 

 

Yttrande 

Watten i Sverige inkommer härmed med synpunkter avseende 

upphävandet av detaljplan för Karsahult 1:44, Fridafors samhälle i 

Tingsryds kommun. 

 

Watten i Sverige skall även efter etablering av ett naturreservat ha 

en oinskränkt rätt att fortsatt bedriva vattenverksamhet i enlighet 

med befintliga domar. Mörrumsån kommer att omprövas under 

2024 och resultatet av denna omprövning kan ge att Watten som 

verksamhetsutövare måste genomföra vissa åtgärder. Dessa åtgär-

der får ej inskränkas av tillkomsten va ett naturreservat. Detta 

måste finnas inskrivet vid tillkomsten av ett naturreservat. 

  

 Watten i Sverige har starka önskemål om att den del som indirekt 

gränsar mot det område där det nu har etablerats ett omlöp ska in-

hägnas. Detta beroende av den känsliga natur som omgärdar omlö-

pet samt att risken för ras och skadegörelse ökar om tillträde till 

området medges. 

  

Kommentar och åtgärd: De frågor som berör naturreservatet skickas vidare till Naturvårds-

verket och Länsstyrelsen. I deras arbete med att bilda naturreserva-

tet kommer samtliga sakägare att kontaktas och få en möjlighet att 

yttra sig över föreslagna föreskrifter och skötselplan. 

 

Sakägare 

2020-09-28 

Yttrande 

Dom synpunkter vi har på att det ska bli naturreservat som gränsar 

till vår fastighet. Det står stor gamla träd nära vår tomtgräns, risk 

med dom är att dom kommer att trilla ner med tiden och att det är 

många halvstora som kommer att växa upp. Så ingen sol kommer 

igenom till hus och trädgård, som våra grannar redan har i sin fas-

tighet. Dom har mossa på baksidan på huset pga skugga från trä-

den, och stor risk av fallande träd på fastigheten. Dom åtgärder vi 

vill ni ska göra innan det blir naturreservat är att fälla ett antal träd 

som vi önskar. Se bifogad karta som vi har kryssat för där träden 

står som vi skrivit om här. 
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Kommentar och åtgärd: De frågor som berör skötsel och naturreservatet skickas vidare till 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. I deras arbete med att bilda 

naturreservatet kommer samtliga sakägare att kontaktas och få en 

möjlighet att yttra sig över föreslagna föreskrifter och skötselplan. 

  

Sakägare 

2020-09-30 

Yttrande 

Finns träd som är för stora och en fara för huset (se bif karta). Pro-

blem om man inte ta hand om trä och buskar vid tomtgränsen. Det 

växer in, hur gör man sen när det är naturvårdsområde? Parkering, 

ny väg (Flisväg). Fridafors är inte i behov av parkeringsplatser, 

finns om man vill använda ex cykelväg eller Fritidscenter. Vi har 

tillräcklig tomma platser. Finns redan 2 vägar. Slattesmålavägen 

och gamla järnvägen, ny cykelväg. En väg till behövs inte och är 

samtidigt skadligt för miljön och naturreservat. Allt är tillgänglig 

ändå, finns ingen intresse heller här. Varit bra om man satsar på 

Fritidscenter istället. Bygger man ut Flisvägen ändå så kommer 

inte jag att betala en andel för att det gränsar mot min tomt. Även 

kräver jag isåfall asfalt för att undvika smuts och damm. Fridafors 

har inte behov. Hoppas natur får vara natur istället. 
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Kommentar och åtgärd: De frågor som berör skötsel och naturreservatet skickas vidare till 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. I deras arbete med att bilda 

naturreservatet kommer samtliga sakägare att kontaktas och få en 

möjlighet att yttra sig över föreslagna föreskrifter och skötselplan. 

  

E.ON Energidistribution 

AB 

Yttrande över samråd avseende upphävande av del av Karsa-

hult 1 :46 m.fl., Fridafors samhälle, Tingsryds kommun. Dnr: 

2017-1156-214  

Inom området som avses upphävas finns ett befintligt elnät som 

består av låg- och mellanspänningsledningar både i mark och i luft 

samt en transformatorstation (RYD-082 BJÄLLERNÄS), se bifo-

gad karta.  

 

E.ON förutsätter att befintliga anläggningar kan vara kvar i sitt 

nuvarande läge, att åtgärder för drift och underhåll kan utföras vid 

behov, att tillträde med fordon och maskiner ej försvåras samt att 

vi inte drabbas av några kostnader till följd av upphävandet av de-

taljplanen. 

 

Vi förutsätter att vi kommer att tillfrågas, i kommande ansökan om 

bildande av naturreservat för området. 

  

Kommentar och åtgärd: I Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens arbete med att bilda natur-

reservatet kommer samtliga sakägare att kontaktas och få en möj-

lighet att yttra sig över föreslagna föreskrifter och skötselplan. 

  

Sakägare 

2020-10-01 

Yttrande 

Vi är oroliga över stora träd som står vid vår tomtgräns. Om något 

träd skulle falla över vårt hus- vilken försäkring gäller? 

 

Vill gärna att någon ansvarig kommer ut och tittar så allt är klart 

innan beslut fattas i ärendet. 

 

Kommentar och åtgärd: De frågor som berör skötsel och naturreservatet skickas vidare till 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. I deras arbete med att bilda 

naturreservatet kommer samtliga sakägare att kontaktas och få en 

möjlighet att yttra sig över föreslagna föreskrifter och skötselplan. 

  

Sakägare 

2020-10-02 

Yttrande 

Det är viktigt att alla barkborreträd tas om hand och körs bort så att 

inte fastigheterna runt omkring blir drabbade. Det behöver skrivas 

in att de fastigheter som ligger inom reservatet har rätt att lägga en 

normal roddbåt vid å-kanten så att de har tillgång till detta när de 

har så nära till ån. För övrig tycker jag det blir trevligt att det blir 

ett reservat här i bygden. 

  

Kommentar och åtgärd: De frågor som berör skötsel och naturreservatet skickas vidare till 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. I deras arbete med att bilda 

naturreservatet kommer samtliga sakägare att kontaktas och få en 

möjlighet att yttra sig över föreslagna föreskrifter och skötselplan. 
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Sakägare 

2020-10-02 

Yttrande 

Ta bort barkborreträden innan det blir reservat och sedan så klart 

även när det blivit reservat. Att inte smittar ner andra. Viktigt att 

tas om hand. Håller med föregående att det måste skrivas in att de 

fastigheter som hamnar inom reservatet har rätt till att ha sin 

båt/båtar kvar. Det är ju så de har köpt fastigheten en gång i tiden. 

  

Kommentar och åtgärd: De frågor som berör skötsel och naturreservatet skickas vidare till 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. I deras arbete med att bilda 

naturreservatet kommer samtliga sakägare att kontaktas och få en 

möjlighet att yttra sig över föreslagna föreskrifter och skötselplan. 

  

Trafikverket 

2020-10-05 

Yttrande gällande detaljplan för del av Karsahult 1:46 m.fl, 

Tingsryds kommun  

Trafikverket har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. 

Syftet med detaljplanen är att genom upphävande av del av detalj-

plan möjliggöra inrättande av naturreservat.  

 

Trafikverket utgår ifrån att angöring till parkeringsplatsen som 

kommunen planerar att anlägga ordnas från befintlig kommunal 

gata, inte från den statliga vägen 126. Trafikverket har i övrigt 

inget att erinra mot planens syfte och huvuddrag. 

  

Kommentar och åtgärd: De frågor som berör naturreservatet skickas vidare till Naturvårds-

verket och Länsstyrelsen. I deras arbete med att bilda naturreserva-

tet kommer samtliga sakägare att kontaktas och få en möjlighet att 

yttra sig över föreslagna föreskrifter och skötselplan. 

  

Länsstyrelsen i Krono-

berg 

2020-10-01 

 

Yttrande 

SAMRÅD ENLIGT 5 KAP 11 § PLAN- OCH BYGGLAGEN 

(PBL) 

 

FÖRSLAG TILL UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN 

FÖR DEL AV KARSAHULT 1:46 MED FLERA I TINGSRYDS 

KOMMUN 

Refererat till samrådshandlingar upprättade 2020-08-28 

 

LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. Vi ser positivt 

på planerna att inrätta ett naturreservat i området. 

Vi ser positivt på att åtgärdsförslag och föreskrifter tagits fram med 

anledning av den närliggande deponin. Om förorening upptäcks 

finns en skyldighet att genast underrätta tillsynsmyndigheten. 

Länsstyrelsen vill upplysa om att det, i det fall det skulle bli aktu-

ellt med någon form av byggnation, grävningsarbete med mera i 

området, kan krävas att området utreds arkeologiskt. 

 

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet är att genom upphävande av del av den gällande detaljpla-

nen för området, möjliggöra inrättande av naturreservat. 
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KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIGARE PLAN-

LÄGGNING 

Planändringen bedöms vara förenlig med kommunens översikts-

plan. 

Gällande detaljplan för området är Fridafors stationssamhälle, laga 

kraftvunnen 1958. 

 

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN  

Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 

PLANFÖRSLAGET 

Gällande detaljplan anger användningen bostäder och 

park/plantering för det aktuella planområdet. Kommunen avser att 

upphäva en del av detaljplanen för att möjliggöra att ett naturreser-

vat istället inrättas i området. 

 

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) 

Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i Miljöbe-

dömnings-förordningen (2017:966), kommit fram till att ett ge-

nomförande av detaljplanen inte kan antas medföra någon bety-

dande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning har därmed 

inte upprättats.  

Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i 

undersökningen. 

 

FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 

Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad 

mark inom planområdet, men dock ett förorenat område cirka 100-

200 meter norr om området. Området finns med i EBH-stödet och 

är en deponi som var verksam från 1920-talet fram till cirka 1982. 

Objektet har riskklass 2 enligt MIFO-metodiken, vilket innebär 

stor risk för människors hälsa och/eller miljön. Det är oklart om det 

kan finnas någon påverkan från deponin på det aktuella området. 

Enligt kommunen finns ingen indikation på markföroreningar.  

 

Det står vidare i planhandlingarna att deponin, när den avslutades, 

delvis täcktes med bark och planterades med gran. Täckningen 

beskrivs som i dagsläget bristfällig och att deponin till stora delar 

är kal. Kommunen skriver i planhandlingarna att det i naturreserva-

tet ingår för deponin anpassade föreskrifter och undantag till före-

skrifterna, både för att minska riskerna med deponin och för att 

möjliggöra eventuella åtgärder på deponin. Exempelvis är det för-

bjudet att utföra exploateringsarbeten och grävningar, samt att 

grilla inom deponiområdet. För att göra deponiområdet säkert för 

friluftsliv och rekreation kommer parkeringen och dess omgivning 

att förstärkas med lämpligt material.  

Länsstyrelsen ser positivt på dessa åtgärder och instämmer med 

kommunen att om föroreningar upptäcks ska markarbeten avbrytas 

och vid behov ska marken undersökas. Om förorening upptäcks 

finns en skyldighet att genast underrätta tillsynsmyndigheten.  
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FORNMINNEN ENLIGT 2 KAP KULTURMILJÖLAGEN (KML) 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt kulturmil-

jöregistret.  

 

Mörrumsån har dock i alla tider varit en viktig kommunikationsled 

och av naturliga skäl kan det förekomma spår av mänsklig aktivitet 

i närheten av vattendrag. Länsstyrelsen vill upplysa om att det, i 

det fall det skulle bli aktuellt med någon form av byggnation, 

grävningsarbete med mera i området, kan krävas att området utreds 

arkeologiskt. 

 

I planhandlingarna kan också utläsas att det genom området löper 

ett järnvägsspår från 1939 som är utpekat som värdefull kultur-

miljö. Kommunen bedömer att planändringen inte kommer med-

föra negativ påverkan på kulturmiljön. 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på det. 

 

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR 

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

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Planområdet ligger inom område som omfattas av riksintresse för 

försvaret (MSA-område) och skyddade vattendrag.  

Påverkas inte av planförslaget. 

 

MELLANKOMMUNALA INTRESSEN  

Påverkas inte av planförslaget. 

 

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 plan-beskrivningen redovisar kommunen att upphä-

vandet av den gällande detaljplanen innebär en förbättring för mil-

jökonsekvenserna avseende ytvatten och luft.  

 

Länsstyrelsen har inget att erinra.  

 

STRANDSKYDDSOMRÅDE ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN 

(MB) 

För Mörrumsån, som delar av planområdet gränsar till, gäller ett 

generellt strandskydd på 100 meter. Strandskyddet är upphävt i den 

gällande detaljplanen, men återinträder i samband med att planen 

upphävs. 

 

HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄM-

NING OCH EROSION 

Påverkas inte av planförslaget.  

 

DE SOM HAR MEDVERKAT I YTTRANDET 

I samrådsyttrandet har planarkitekt Marina Martinsson beslutat. 

I beredning av ärendet har även företrädare för sakområdena natur-
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skydd, kulturmiljö, miljöskydd, vatten samt försvar och beredskap 

medverkat. 

  

Kommentar och åtgärd: Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras med informat-

ion om att Mörrumsån i alla tider har varit en viktig kommunikat-

ionsled och av naturliga skäl kan det förekomma spår av mänsklig 

aktivitet i närheten av vattendrag. I det fall det skulle bli aktuellt 

med någon form av byggnation, grävningsarbete med mera i områ-

det, kan det således krävas att området utreds arkeologiskt. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

  

Sammanfattning 

 

De flesta synpunkter och frågor som har inkommit regleras inte 

inom ramarna för en detaljplan och besvaras därför inte i samråds-

redogörelsen.  

 

Synpunkter och frågor kring skötsel samt naturreservatet har 

skickats vidare till Naturvårdsverket som är fastighetsägare och 

Länsstyrelsen som arbetar med att bilda naturreservatet. I Länssty-

relsens arbete med att bilda naturreservatet kommer samtliga sakä-

gare att kontaktas och få en möjlighet att yttra sig över föreslagna 

föreskrifter och skötselplan. 

 

Plan- och genomförandebeskrivningen har kompletterats med in-

formation om att den befintliga gemensamhetsanläggningen Bjäl-

lernäs ga:2 måste omprövas för att upphäva de enskilda fastighets-

ägarnas skyldighet att underhålla och ansvara för drifter för alla de 

anläggningar som ingår i förrättningsbeslutet. 

 
Texten kompletteras även med information om att Mörrumsån i 

alla tider har varit en viktig kommunikationsled och av naturliga 

skäl kan det förekomma spår av mänsklig aktivitet i närheten av 

vattendrag. I det fall det skulle bli aktuellt med någon form av 

byggnation, grävningsarbete med mera i området, kan det således 

krävas att området utreds arkeologiskt. 

 

Plankarta 

 

Plankartan har inte varit föremål för några förändringar. 

Förslag till beslut: 

 

 

Teknik- och utvecklingsutskottet föreslås godkänna ändringar och 

tillägg till detaljplanen samt överlämna den till Kommunfullmäk-

tige för antagande. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

2020-10-30 

 

 

Johanna Lindqvist 

Planarkitekt 

Camilla Norrman 

Miljö- och byggchef 

  

 

 


