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DETALJPLAN för del av Tåget 1:2 

Urshult, 

Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

 

 

PLANBESKRIVNING 

Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar 

innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. 
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SYFTE OCH  

HUVUDDRAG 

 

Syftet med detaljplanen är att reglera utbyggnaden av en ekoby med 

uthyrningsstugor och tillhörande servicebyggnader samt bastu och 

vindskydd. Planen ska även säkerställa att det finns naturmark i 

strandzonen samt allmänhetens tillgång till densamma.  

 

PLANENS FÖREN-

LIGHET MED 5 KAP 

MB 

 

Enligt kapitel 5 miljöbalken ska kommuner och myndigheter säker-

ställa att uppställda miljökvalitetsnormer iakttas. Miljökvalitetsnor-

men för luft och vatten bedöms dock inte överskridas. 

 

PLANDATA 

 

 

Läge  Planområdet är beläget ca 7 km nordväst om Urshult, vid sjön Ås-

nen. 

 

Areal Planområdet omfattar ca 3,7 hektar varav 0,2 hektar utgörs av vat-

ten. 

 

Markägare 

 

Lagfarna ägare till fastigheten är fastighetsägare 1 och fastighetsä-

gare 2. 

TIDIGARE BESLUT 

 

 

Översiktliga planer Gällande översiktsplan antagen 2018-09-03 redovisar att området 

domineras av skogsmark, att det ligger inom ett större relativt opå-

verkat område och att det berörs av riksintresse för yrkesfisket, fri-

luftslivet, natur- och kulturmiljövården enligt 3 kap MB samt rörligt 

friluftsliv och skyddade vattendrag enligt 4 kap MB. 

 

Enligt Naturvårdsprogrammet Kronobergs Natur (Länsstyrelsen, 

1989) är planområdet beläget inom ett område med högt respektive 

mycket högt naturvärde. Planområdet ligger även inom Ramsar-

område samt särskilt värdefulla vatten.  

 

I området gäller strandskydd. Planområdet ligger dock inom ett LIS-

område (landsbygdsutveckling i strandnära läge) för det rörliga fri-

luftslivet, enligt det tematiska tillägget till översiktsplanen. 

 

Detaljplanen anses inte strida mot översiktsplanen. 

 

Detaljplaner För området finns inga detaljplaner. 

 

Kommunala beslut 

 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2017-02-06 § 33 att ge Miljö- 

oh byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del 

av Tåget 1:2.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

 

Planbestämmelser  

 

 

 

 

N2 - Stugby: uthyrningsstugor och tillhörande servicebyggnader 

Området i den centrala delen av planområdet planläggs som kvar-

tersmark med användningsbestämmelsen N2 - Stugby: uthyrnings-

stugor och tillhörande servicebyggnader. Största tillåtna byggnads-
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area är 588 kvm och största tillåtna byggnadsarea per enhet är 49 

kvm. Vilket skapar utrymme för 12 stugor. Stugorna får endast vara 

friliggande. I syfte att bevara den naturliga markutformningen får 

marken inte hårdgöras vilket innebär att byggnaderna måste förläg-

gas på plintar. Byggnaderna anses därmed vara flyttbara och fören-

liga med de rörliga friluftslivet. Den högsta totalhöjden är 5,5 m 

vilket motsvarar en våning. I anslutning till vägen finns ett egen-

skapsområde med största tillåtna byggnadsarea på 130 kvm. Den 

högsta totalhöjden är 10,5 m. Här finns möjlighet att anlägga en 

permanent servicebyggnad i två våningar och miljöhus etc. Inom 

området får endast uppföras handikapparkering. Inom egenskaps-

området krävs ytterligare arkeologiska utredningar/tillstånd för in-

grepp i fornlämning innan markarbeten kan ske. Användningsområ-

dets totalarea är på cirka 11 778 kvm vilket lämnar utrymme för att 

bevara det mesta av naturen inom områdest. 

 

I den nordöstra delen av planområdet finns ytterligare ett område 

som planläggs som kvartersmark med användningsbestämmelsen N2 

– Stugby: uthyrningsstugor och tillhörande servicebyggnader. 

Största tillåtna byggnadsarea är 147 kvm och största tillåtna bygg-

nadsarea per enhet är 49 kvm. Vilket skapar utrymme för 3 stugor. 

Stugorna får endast vara friliggande. I syfte att bevara den naturliga 

markutformningen får marken inte hårdgöras vilket innebär att 

byggnaderna måste förläggas på plintar. Byggnaderna anses därmed 

vara flyttbara och förenliga med de rörliga friluftslivet. Den högsta 

totalhöjden är 5,5 m vilket motsvarar en våning. Områdets totalarea 

är på cirka 1 145 kvm vilket lämnar utrymme för att bevara det 

mesta av naturen inom området. 

 

Bestämmelsen a1 redogör för att det krävs marklov vid fällning av 

träd med en diameter överstigande 40 cm 130 cm över marken. 

Marklov för fällning av äldre träd, bokar och tallar samt gamla träd 

bör endast ges ifall de är sjuka och innebär en smittorisk för andra 

träd eller är en säkerhetsrisk för allmänheten. Befintliga döda träd är 

också ett naturvärde som är viktiga livsmiljöer för en rad olika arter 

och bör därför också bevaras. Bestämmelsen a2 redogör för att 

strandskyddet är upphävt inom användningsområdena. 

 

N1 - Friluftsområde  

Området omkring Stugbyn planläggs som kvartersmark med an-

vändningsbestämmelsen N1 - Friluftsområde. Syftet är att marken 

ska nyttjas för friluftsaktiviteter som skogsvandring, fågelskådning 

mm. Naturen ska i så stor utsträckning som möjligt lämnas kvar i 

befintligt skick och därför gäller strandskyddet i majoriteten av fri-

luftsområdet och marklov krävs för fällning av träd i hela området. 

Det är inte heller tillåtet att hårdgöra marken inom användningsom-

rådet. 

 

Egenskapsbestämmelsen vindskydd möjliggör uppförande av grill-

plats med vindskydd. Största byggnadsarean för vindskyddet är 15 

kvm och den högsta totalhöjden är 2 m. Egenskapsbestämmelsen 
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Mark och vegetation 

 

bastu möjliggör uppförande av bastu med en största byggnadsarea 

på 20 kvm och en högsta totalhöjd på 5,5 m. Eftersom marken inte 

får hårdgöras måste byggnaderna förläggas på plintar. Den admi-

nistrativa bestämmelsen a2 redogör för att strandskyddet är upphävt 

inom egenskapsområdena.  

 

Den administrativa bestämmelsen a2 redogör även för att strand-

skyddet är upphävt inom den nordöstra delen av friluftsområdet. 

Detta för att underlätta ledningsdragning etc. Inom området krävs 

dock ytterligare arkeologiska utredningar/tillstånd för ingrepp i 

fornlämning innan markarbete kan ske. 

 

W1 - Vattenområde  

Vattenområdet planläggs i huvudsak med användningen W1 - Vat-

tenområde, vilket innebär att vattnet fortsatt ska hållas öppet och 

fritt från större ingrepp.  

 

W2– Vattenområde för brygga 

Vattenområdena i anslutning till bastun och den stenröjda strandy-

tan planläggs med bestämmelsen W2– Vattenområde för brygga. En 

flytande brygga för allmänt ändamål får uppföras. Bestämmelsen a3 

redogör för att strandskyddet är upphävt inom användningsområ-

dena. 

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år efter att detaljplanen har vunnit laga 

kraft. 

 

Planområdet innefattar del av fastigheten Tåget 1:2 och utgör ett 

område med natur- och kulturvärden. Planområdet är i dagsläget 

outbyggt med kvarlämningar från Bokelunds torp. En naturvär-

desinventering utfördes den 16:e maj 2019. Rapporten redogör för 

att området är varierat men består i huvudsak av strandskog längs 

sjön Åsnen samt igenväxande inägomarker som tillhört ett mindre 

torp. Områdets högsta värden består dels av strandskogen som do-

mineras av tall men med stort inslag av andra trädslag som bok, dels 

av den igenväxande inägomarken med sina solvarma gläntor. 

Strandskogen är åldersvarierad med relativt god förekomst av äldre 

träd och död ved.  

 

Planen har utformats med hänsyn till dessa intressen genom att i den 

mån det är möjligt undvika byggnation på platser med höga natur- 

och kulturvärden. Strandskogen och en del av inägomarken bevaras 

och det krävs marklov för fällning av träd inom hela området. Det är 

inte heller tillåtet att hårdgöra marken inom den största delen av 

området. Vidare ska byggnation anpassas efter häckningsperioderna 

för att medföra minsta möjliga inverkan på fågellivet. Intrånget i 

den värdefulla naturmiljön anses därmed begränsad. 
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Naturvärdesobjekt (Norconsult, 2019) 

 

Geotekniska  

förhållanden 

 

Marken utgörs av morän och berg vilket tyder på goda förhållanden 

för föreslagen byggnation. 

 

På delar av fastigheten har det tidigare bedrivits äppelodling där det 

kan ha använts bekämpningsmedel som är förbjudna idag. Enligt 

rapporten Fruktodlingsområdet Södra Åsnen – Riksintresse för kul-

turmiljövården (Länsstyrelsen, 2012) har det dock inte funnits några 

odlingar i just detta område. Närmaste äppelodling finns vid Marsa-

torpet ca 400 meter från planområdet.  

 

Radon 

 

Planområdet ligger inte inom område med känd radonförekomst. 

Ingen mätning har gjorts i samband med planarbetet med anledning 

av att byggnaderna i huvudsak ska förläggas på plintar. 

 

Risk för skred/ 

höga vattenstånd 

 

Vattennivån i Åsnen är reglerad. Regleringen bestäms enligt villkor 

i miljödomstolens i Växjö dom den 16 mars 2007 (mål M 5, 6-99), 

samt vattendomstolens i Växjö deldom 14 december 1982 (VA 

3/1979, DVA 58/1982). 

 

Enligt punkt 1 i deldom den 14 december 1982 gäller: 

Vattenhushållningen skall så handhavas att det av vind opåverkade 

vattenståndet, mätt vid vattenståndsskalan och den registrerade 

pegeln vid sjöns utlopp inom Utnäs 1:5, Urshults socken, icke un-

derskrider nivån + 138,00 m. 

 

Vi extremt långa tidsperioder med låga tillrinningar (underskridande 

förhållandena enligt dataserien för åren 1921-1976) må dock, utan 

hinder av vad i första stycket anges, jämkning äga rum mellan ett 

underskridande av nivån + 138,00 m och en reducering av den ne-

dan i punkt 3 angivna minimitappningen. Målsättningen för sådan 

jämkning ska vara att minsta möjliga sammanlagda skada uppkom-

mer på de i sjön och i Mörrumsån nedströms därom berörda intres-

sena. 

 

Enligt punkt 7 i deldom den 14 december 1982 gäller: 
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Inom vattenföringsregistret under 20 m3/s skall tappningsminsk-

ningen begränsas till högst 3 m3/s och vecka. (…) 

 

Enligt punkt 3 i dom från den 16 mars 2007 gäller: 

Om vattenståndet understiger nivån för den i domsbilaga 1 redovi-

sade magasinsreserven under perioden 6 juli – 15 oktober 7 m3 

släppas och under perioden 16 oktober till den 5 juli 9 m3 släppas. 

 

Under tiden 6 juli – 15 oktober får dessutom, för främjande av 

fisk och fisket nedströms Åsnen, årligen tappas sammanlagt 

högst 3,9 milj. m3 vatten genom att vid ett valfritt antal tillfällen 

och dygn öka tappningen till högst 12 m3/s. 

 

Delar av planområdet ligger inom områden med risk för översväm-

ning vid beräknat högsta flöde respektive 100 års flöde, enligt de 

översvämningskarteringar som Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap har tagit fram över Mörrsumsån. Detta påverkar inte den 

bebyggelse som detaljplanen möjliggör eftersom den är inom säkert 

avstånd från en sådan översvämning. Byggnaderna ska i huvudsak 

förläggas på plintar och mellan strandkanten och stugområdet finns 

en fri passage på 20 meter. Vindskydd och bastu utgörs dock av 

mindre känslig markanvändning och placeras närmre strandkanten. 

Genom att förlägga byggnaderna på naturliga höjder/plintar anses 

översvämningsrisken minimeras. 

 

LIS-område 

 

Planområdet är utpekat som ett LIS-område för det rörliga friluftsli-

vet och utgör en del av det område som kan betraktas som kommu-

nens mest turistintensiva område.  

 

Vindkraft 

 

Hela planområdet utpekas av kommunen som olämpligt område för 

vindkraft. 

 

Fornlämningar Inom planområdet finns en registrerad fornlämning, Urshult 437:1, i 

form av fossil åker. Länsstyrelsen har beslutat att det finns behov av 

arkeologisk utredning, i enlighet med 2 kap 11§ kulturmiljölagen.  

En arkeologisk utredning har genomförts i syfte att fastställa om det 

finns fler fornlämningar.  

 

Under inventeringen noterades tre områden av extra intresse. Det 

första av dessa det var ett möjligt boplatsläge som också innehöll 

stenkonstruktioner vilka kan vara spår av äldre hus eller strukturer. 

Det andra utgjordes av lämningar från en äldre odlingsfas vilken 

utgör en del av den registrerade fornlämningen. Det tredje var en 

möjlig gravkonstruktion. Begränsningen för den fossila åkermarken 

visade sig även vara något större inom utredningsområdet än vad 

som tidigare var känt.  

 

Resultatet av utredningen har använts för att begränsa påverkan på 

fornlämningar. Området för bebyggelse har i huvudsak förlagts i det 

område där det finns odlingslämningar i yngre skikt i form av fossil 

åkermark och där arkeologen har konstaterat att det inte krävs några 
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närmare åtgärder. Viss bebyggelse och ledningsdragning tillåts dock 

inom område som omfattas av fornlämningar. I plankartan finns en 

upplysning om att det krävs ytterligare arkeologiska utredning-

ar/tillstånd till ingrepp i fornlämning här innan det blir aktuellt med 

markarbeten. Kommunen har i samråd med exploatören valt att av-

vakta med närmre utredningar tills byggnadernas läge är mer ex-

akta. På så sätt kan utredningskostnaderna minimeras. 

  

 
Områden utpekade i åtgärdslistan (Museiarkeologi sydost, 2020) 
 

I den arkeologiska utredningen föreslås några åtgärder inom respek-

tive område: 

 

Område 1. Ny avgränsning för fornlämning L1953:4684 inom plan-

området: Förundersökning inriktad på undersökning av agrara ob-

jekt för att fastställa lämningarnas karaktär och ålder. 

 

Område 2. Bra boplatsläge: Vid en steg 2-utredning föreslås söks-

chakts- eller rutgrävning i syfte att avgöra om det finns under mark 

dolda fornlämningar. 

 

Område 3. Svårbedömda stenkocentrationer: Vid en steg 2-

utredning föreslås sökschakts- eller rutgrävning för att bedöma om 

de svårbedömda stenkonstruktionerna kan utgöra fornlämningar i 

form av husgrunder. 

 

Stensättning L2020:1115 (K58): Vid en steg 2-utredning föreslås en 

framrensning eller partiell undersökning för att kunna bedöma forn-
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lämningsstatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebyggelse 

 

I planområdet finns även kvarlämningar från Bokelunds torp. Torp-

lämningen finns inte med på några kartor, det är därför oklart om 

den tillkommit före eller efter 1850. Den är dock inte klassificerad 

som fornlämning idag och det är troligt att den tillkommit under sen 

tid. Lämningarna i anslutning till torpgrunden kan dock vara kultur-

historiskt intressanta och ha ett bevarandevärde. Eftersom den inte 

utsätts för exploatering bedömer kommunen att det inte krävs någon 

insats för att kartera och dokumentera torplämningarna. 

 

Om okända fornlämningar hittas i ett senare skede skall arbetet, i 

enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturmiljö mm., omedelbart av-

brytas och Länsstyrelsen underrättas. 

 

Planområdet är i dagsläget outbyggt med rester från Bokelund torp. 

Angränsade markområden och fastigheter är glest utbyggda med 

gårds- och torpbebyggelse.  

 

Planen skapar utrymme för 15 stugor på 49 kvm vardera. Stugorna 

ska uppföras på plintar och utgöras av moduler och anses därmed 

vara flyttbara och förenliga med det rörliga friluftslivet. Inom egen-

skapsområdet intill vägen finns möjlighet att anlägga en permanent 

servicebyggnad och miljöhus etc. på totalt 130 kvm. Det finns även 

utrymme för att anlägga en bastu på 20 kvm och grillplats med 

vindskydd på 15 kvm utmed strandkanten. Två flytande bryggor 

som ska vara tillgängliga för allmänheten får anläggas i anslutning 

till bastun och det stenröjda strandområdet. 

 
Illustrationsbild över möjlig utveckling av planområdet. 
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Offentlig och kommersi-

ell service 

Urshult, ca 7 km bort, är närmaste större samhälle med utbud av 

offentlig service i form av skola F-6, äldreomsorg, dagligvaruhan-

del, postservice och bibliotek. I området kring sjön Åsnen erbjuds 

fritidsaktiviteter i form av camping, paddling mm. Ett fullgott utbud 

av kommersiell service finns i Tingsryd tätort.  

 

Planområdet möjliggör uthyrning av stugor i ett attraktivt och rela-

tivt orört natur- och sjönäraområde. 

  

Lek och rekreation 

 

 

 

Gator och trafik 

Området ligger i ett glesbebyggt naturområde med närhet till sjön 

Åsnen vilket innebär att det finns gott om naturliga lek- och rekreat-

ionsytor. Närmaste lekplats finns i Urshults tätort. 

 

Planen genererar inte särskilt mycket ökad trafik. Befintlig väg kan 

nyttjas till området. I anslutning till vägen finns möjlighet att an-

lägga en vändplats och handikapparkering. Övrig parkering ska ske 

utmed den stora vägen utanför planområdet. Avlastning kan ske vid 

servicebyggnaden. Övrig biltrafik inom området ska begränsas. Det 

finns befintliga gångstigar som vid behov kan nyttjas av räddnings-

fordon. 

 

Tillgänglighet och kol-

lektivtrafik 

 

 

Närmaste busshållplats finns ca 7 km söderut längs länsväg 120 

(Traryd-Nybro). Eftersom möjligheten att ta sig till planområdet via 

kollektivtrafik är begränsad bör antalet parkeringsplatser motsvara 

antalet stugor.  

 

Området är även möjligt att nå från vattnet, för de som färdas via 

kanot eller liknande. Området som är föremål för vindskydd och 

grillplats ligger på en höjd och kommer vara synligt från sjön. 

 

Servitut 

 

Området berörs av servitut för fiskesamfund längs med strandkan-

ten. 

 

Riksintresse 

 

Planområdet ligger inom områden av riksintresse för friluftslivet, 

natur- och kulturmiljövården enligt 3 kap MB samt det rörliga fri-

luftslivet och skyddade vattendrag enligt 4 kap MB.  

 

Området ligger även inom Ramsar-område samt särskilt värdefulla 

vatten. 

 

En naturvärdesinventering utfördes den 16:e maj 2019. Planen har 

utformats med hänsyn till dessa intressen genom att i den mån det är 

möjligt undvika byggnation på platser med höga natur- och kultur-

värden. Strandskogen och en del av inägomarken bevaras och det 

krävs marklov för fällning av träd inom hela området. Det är inte 

heller tillåtet har hårdgöra marken inom den största delen av områ-

det. Byggnaderna ska i huvudsak uppföras på plintar och utgöras av 

moduler och anses därmed vara flyttbara och förenliga med det rör-

liga friluftslivet. Vidare ska byggnation anpassas efter häckningspe-

rioderna för att medföra minsta möjliga inverkan på fågellivet. In-
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trånget i den värdefulla natur- och kulturmiljön anses därmed be-

gränsad. 

 

Strandskydd För sjön Åsnen gäller strandskydd enligt 7 kap MB. Strandskyddet 

gäller 200 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Enligt 7 kap 

18 § MB får länsstyrelsen förordna att ett strandskyddsområde som 

avses ingå i detaljplan inte längre ska vara omfattat av skydd, om 

det finns särskilda skäl.  

 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av 

eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det om-

råde som upphävandet eller dispensen avser: 

 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar be-

tydelse för strandskyddets syften, 

 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 

exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 

vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidg-

ningen inte kan genomföras utanför området, 

 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller  

 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket ange-

läget intresse. 

 

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckl-

ing i strandnära lägen, ett så kallat LIS-område, kan du få dispens 

om det du vill göra: 

 

1. bidrar till utvecklingen av landsbygden 

 

2. är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning 

till befintliga bostadshus. 

 

Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska 

dock inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen 

och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för 

allmänheten och bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. 

Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast 

strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas 

eller anläggningarnas funktion. 

 

För planens genomförande föreslås strandskyddet att upphävas 

inom användningsområdena för Stugby: uthyrningsstugor och till-

hörande servicebyggnader samt inom de delar av friluftsområdet 
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som ska bli föremål för bastu samt vindskydd med grillplats. 

Strandskyddet föreslås även upphävas inom friluftsområdet inåt 

land för att underlätta ledningsdragning etc samt inom vattenområ-

dena för bryggor.  

 

Ett särskilt skäl som kan åberopas för att upphäva strandskyddet är 

att området är utpekat som ett LIS-område för friluftslivets utveckl-

ing i det tematiska tillägget till översiktsplanen. Stugorna ska uppfö-

ras på plintar och utgöras av moduler och anses därmed vara flytt-

bara och förenliga med det rörliga friluftslivet. Trots alla värden och 

skydd anser kommunen att området har potential att utvecklas. Det 

är dock viktigt att områdets karaktär och kvalitét bibehålls så att 

attraktiviteten i landskapet kvarstår.  

 

Föreslagen exploatering kan bidra till att området tillgängliggörs 

och dess attraktivitet förstärks, vilket skapar förutsättningar för en 

mer levande landsbygd och en förlängd turistsäsong. I Urshults 

tätort som är belägen cirka 7 kilometer ifrån anläggningen finns ett 

antal butiker som säljer frukt och förädlade produkter av frukt som 

odlas i närområdet. Utöver gårdsbutiker som säljer odlad frukt och 

förädlade produkter av frukterna så som sylt och dryck, finns också 

livsmedelsbutik, bageri, restauranger och café vars verksamheter har 

ett behov av det extra kundunderlag som turismen medför. Anlägg-

ningen skulle även vara i behov av skötsel och underhåll året runt 

vilket resulterar i en ökad sysselsättning på landsbygden.  

 

I planen säkerställs allmänhetens liksom växt- och djurlivets till-

gång till strandområdet. Områdena för Stugby: uthyrningsstugor, 

tält och tillhörande servicebyggnader kommer inte att exploateras 

ända ner till strandkanten. Istället kommer en yta på ca 20 meter 

mellan byggnaderna och strandkanten att lämnas oexploaterad. Ba-

stun och grillplatsen med vindskydd utmed strandkanten ska vara 

tillgängligt för allmänheten. Inom stugbyn ställs även krav på att 

enheterna ska vara friliggande i syfte att skapa en spridd bebyggel-

sestruktur som upplevs mindre privat. 

 

Inom större delen av planområdet är det inte tillåtet att hårdgöra 

mark och inom hela området ställs krav på marklov vid fällning av 

träd vilket gör att intrånget i strandmiljön begränsas och att man kan 

bevara goda livsvillkor för växter och djur. 

 

Inom vattenområdena för bryggor får enbart anläggas en flytande 

brygga som ska vara tillgänglig för allmänheten. Eftersom inga 

större ingrepp tillåts i vattnet blir den negativa påverkan på växt- 

och djurliv begränsad.  

 

Den sammantagna bedömningen är att allmänhetens möjligheter till 

motion, rekreation och naturupplevelser i skog eller sjönära områ-

den kan garanteras i och med planförslaget. Ett ökat kundunderlag 

anses främja landsbygdens utveckling. Upphävandet av strandskyd-

det bedöms inte stå i strid med strandskyddets syften. Inga större 
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ingrepp i naturmiljön längst strandkanten eller i vattnet är aktuella 

och därför bedöms påverkan på växt- och djurlivet bli liten. Om 

några åtgärder blir aktuella som kan strida mot strandskyddsbe-

stämmelserna ska strandskyddsdispens sökas.  

 

Behovsbedömning Alla planer skall behovsbedömas huruvida betydande miljöpåverkan 

enligt MB 6 kap § 1 föreligger. Planens karaktär är utgångspunkt för 

bedömningen och den görs utifrån MKB-förordningens bilaga 2 och 

4. Ett dokument med bedömning av miljöpåverkan bifogas planbe-

skrivningen. 

 

Ställningstagande  

och motivering 

Planförslaget bedöms kunna innebära betydande miljöpåverkan. En 

särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas och 

bifogas till planbeskrivningen. 

 

KONSEKVENSER 

 

Miljökvalitetsnormer 

 

Västra Åsnen är recipienten för dagvattnet inom planområdet. Enligt 

VISS (Vatteninformationssystem Sverige) utvisar miljökvalitets-

normen måttlig ekologisk status 2016 och ej god kemisk status 

(Bromerade difenyleter och kvicksilver ingår ej) 2016. Sjön har en 

problematik med övergödning som inte får förvärras av genomfö-

rande av detaljplanen. Planförslaget bedöms inte bidra till att statu-

sen i sjön försämras.  

 

Barnkonsekvenser 

 

Planförslaget kommer att få en lokal påverkan och medför inga ne-

gativa konsekvenser för barns behov och rättigheter. 

 

Planförslaget  

 

En planläggning innebär en reglering av vilka verksamheter som får 

bedrivas inom planområdet samt skyddar de natur- och kulturvärden 

som finns på fastigheten idag.  

 

Tingsryds kommun bedömer att genomförandet av denna plan oav-

sett förebyggande åtgärder innebär en viss betydande miljöpåverkan 

avseende natur- och kulturmiljön, men att fortsatt användning icke 

främjar friluftslivets och landsbygdens utveckling.  

 

För att kunna ta ställning till de miljöaspekter som finns i området 

och hur dessa bäst skall kunna värnas i planen, skall en MKB upp-

rättas som en del i planprocessen.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

 

En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrif-

ter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivning-

en förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

 

Handläggning 

 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 

kapitlet 6 § Plan- och bygglagen (PBL) 

 

Tidplan Beslut om samråd December 2020 

 Samråd Januari 2021 

 Granskning Maj 2021 

 Antagande Augusti 2021 

 Laga kraft 

 

Oktober 2021 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen in-

kommer. 

 

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när erfor-

derliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen för-

anleder sådana åtgärder. 

 

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 

initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren. 

 

Huvudmannaskap 

 

Fastighetsägaren är huvudman för kvartersmark. Det 

innebär att fastighetsägaren själv får ansvara för an-

läggning av enskilt avlopp och vägar till och från områ-

det.  

 

Avtal 

 

Planavtal har upprättats. 

 

ANSVARSFÖRDELNING OCH KONSEKVENSER 

 

I tabellen nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 

 

Ansvar 

 

Åtgärder och konsekvenser 

Kommunen 

 
• Upprätta detaljplan 

• Bygglovsprövning 

Tåget 1:2 

 
• Bekosta upprättandet av detaljplan. 

• Bekosta eventuell geoteknisk utredning. 

• Bekosta fortsatta arkeologiska undersökningar. 
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• Ansöka om tillstånd till ingrepp i fornlämning. 

• Ansvarar för att dagvattnet infiltreras innan det 

når sjön Åsnen. 

• Bekosta utbyggnad av teknisk försörjning. 

• Bekosta sanering av eventuella markförorening-

ar. 

• Bekosta eventuell flytt, utbyggnad eller om-

dragning av ledningar inom fastigheten och 

hålla marken tillgänglig för reparation och un-

derhåll av desamma. 

• Ansöka om och bekosta bygglov, marklov och 

andra erforderliga lov.  

• Uppförande av byggnader. 

• Iordningsställa parkeringsplatser. 

• Ansökan om och bekosta lantmäteriförrättningar 

såsom fastighetsreglering, avstyckning och ser-

vitut. 

E.ON Energidistribution AB 

 
• Servitut och ledningsrätt för allmänna ledningar. 

• Utbyggnad och omdragning av elnät på begäran 

av kommun eller exploatör. 

• Vid behov säkerställa anläggningen genom 

ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

Skanova (telenät) • Utbyggnad eller omdragning av telenät på begä-

ran av kommun eller exploatör. 

• Vid behov säkerställa anläggningen 

genom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

Aktuell bredbandsaktör för 

området/Fiber 
• Upprätta, underhålla och utveckla stamnät. 

• Vid behov säkerställa anläggningen genom led-

ningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 

 

Markförsörjning 

 

Inga fastighetsrättsliga åtgärder bedöms behövas för 

planens genomförande.  

 

Fastighetsägare 

 

 

Berörda fastighetsägare framgår av till planen bifogad 

fastighetsförteckning. 

 

Fastighet 

 

Åtgärder och konsekvenser 

Tåget 1:2  Exploatering av en stugby möjliggörs. Trafikmängden 

till planområdet förväntas öka. Parkering sker på fastig-

heten (utanför planområdet). 

Tåget 1:9 Trafikmängden till planområdet förväntas öka. 

Tåget 1:8 Trafikmängden till planområdet förväntas öka. 

Tåget 1:14 Trafikmängden till planområdet förväntas öka. 

Tåget 1:6 Trafikmängden till planområdet förväntas öka. 

Tåget 1:12  Trafikmängden till planområdet förväntas öka. 

Tåget 1:7  Trafikmängden till planområdet förväntas öka. 
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Outrett vattenområde  

i Åsnen  

Anläggning av flytbryggor. Begränsad påverkan. 

Törnabygd 1:2 Trafikmängden till planområdet förväntas öka. 

 

 

 

 

EKONOMISKA ÅTGÄRDER 

 

Gatukostnader 

 

Tingsryds kommun tar ut och beräknar gatukostnader i 

enlighet med kap 6 24–32 § kap 6. PBL.  

 

Kommunala intäkter 

 

Planavgifter. 

 

 

TEKNISKA FRÅGOR 

 

Tekniska undersökningar 

 

Marken består av morän och berg. I samband med plan-

läggning har det inte funnits behov av miljö- och geo-

tekniska undersökningar. 

 

Vatten och avlopp På grund av avståndet till det kommunala VA-nätet 

behöver en enskild VA-lösning implementeras. Det 

finns goda förutsättningar för att utforma en enskild 

avloppsanordning inom och i anslutning till planområ-

det. 

 

Värme 

 

Byggnaderna inom området kommer att ges individu-

ella lösningar när det gäller uppvärmning. Vägområ-

dena kommer i huvudsak att användas för lednings-

dragning. 

 

Dagvatten Dagvattnet inom planområdet tas i dag upp på olika sätt 

av naturen, genom markinfiltration. Större delen av 

planområdet utgörs av naturmark. En stor del av kvar-

tersmarken kommer även fortsättningsvis ha natur-

markskaraktär. Vägarna inom området kommer att vara 

grusade. Planen skapar förutsättningar för fortsatt mark-

infiltration. De föreslagna användningarna bedöms inte 

vara av sådan art att dagvattnet kommer att behöva re-

nas. 

 

El 

 

Ledningsnätet kommer att byggas ut inom planområdet 

så att den nya bebyggelsen kan anslutas. E.ON Energi-

distribution Sverige AB är elnätsägare inom planområ-

det. Vägområdena ska i huvudsak att användas för led-

ningsdragning.  

 

Bredband 

 

Området är förberett för fiber. Vägområdena ska i hu-

vudsak användas för ledningsdragning.  

 

Avfall 

 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommu-

nens avfallsplan. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

 

Genomförandetid Genomförandetid upphör att gälla 10 år efter det att 

planen vunnit laga kraft. 

 

Medverkande  

tjänstemän 

Johanna Lindqvist, planförfattare, planteknik, genomfö-

rande, planadministration i samarbete med tjänstemän 

inom kommunala enheter. 

 

 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

2020-11-27 

 

 

Johanna Lindqvist 

Planarkitekt 
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Datum: 2020-11-27 Ingen Berörs Kommentarer

Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor påv. ej

Miljö

Miljökvalitetsnormer X

Bedöms inte påverkas avseende luft 

och vatten

Miljömål nationella och regionala         X         

Planen bedöms bidra till målen ingen 

övergödning, levande sjöar och 

vattendrag, grundvatten av god 

kvalitet, ett rikt odlingslandskap, god 

bebyggd miljö. Trots förebyggande 

åtgärder kan planen ha en viss 

negativ inverkan på målen myllrande 

våtmarker och ett rikt växt- och djurliv

Miljömål lokala      X     Se ovan

Hållbar utveckling     X

Främjar ekonomisk och social 

utveckling. Trots förebyggande 

åtgärder viss negativ inverkan på 

miljön

Riksintressen

Naturvård    X

De negativa effekterna minimeras 

genom föreslagna planbestämmelser. 

Strandskogen och en del av 

inägomarken bevaras, marklov krävs 

för fällning av träd, marken får ej 

hårdgöras etc 

Rörligt friluftsliv     X

Åsnenområdet tillgängliggörs, 

turistsäsongen förlängs

Kulturmiljö     X

Området omfattas ej av ängs-eller 

åkerfruktsodlingar, lokal 

fruktproduktion gynnas p.g.a. ökat 

kundunderlag

Annat

Kulturmiljö 

Fornminnen    X

Byggnation tillåts främst inom område 

med odlingslämningar i yngre skikt,  

föbättrad skötsel hindrar igenväxning, 

ytterligare utredningar krävs vid 

byggnation och markarbete inom 

område som berörs av fornlämningar

Kulturmiljöprogram     X

Det har inte funnits några ängs-eller 

åkerfruktsodlingar inom planområdet, 

lokal fruktproduktion gynnas p.g.a. 

ökat kundunderlag

Kulturhistorisk miljö     X Se ovan

Landskapsbild, stadsbild X

Landskapsbilden påverkas av 

byggnation, exploateringen är 

begränsad, strandkanten lämnas 

obebyggd

Fysiska ingrepp, nya element X

Byggnader uppförs med anpassning 

till natur- och kulturmiljö, marken får 

inte hårdgöras, marklov krävs för 

fällning av träd etc.

Skala och sammanhang X Mindre skala

Estetik, närmiljö X Begränsad exploatering

Annat

Naturmiljö

Växt o djurliv, hotade arter    X

Det f inns inga rödlistade arter inom 

planområdet, dock i näområdet. 

Förekomsten av död ved kan vara 

värefull för olika arter och ska 

bevaras. Det krävs marklov för 

fällning av träd inom hela området.

Naturreservat X

Natura 2000 X

Närmsta området ligger 400-700 meter 

öster om planområdet 

Biotopskydd X

Kronobergs natur X

Våtmarks-/sumpskogsinventering X

Ängs- o hagmarksinventering X

Nyckelbiotopsinventering X

Spridningskorridorer, grön- och 

vattensamband X

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Bilaga till detaljplan för del av Tåget 1:2

Negativ påverkan. Positiv påverkan.

Visuell miljö
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Tillgänglighet, barriärer     X Åsnenområdet tillgängliggörs

Aktivitet, lek, friluftsliv    X

Bastu, vindskydd och grillplats för 

allmänheten uppförs, f ler 

övernattningsmöjligheter och 

turistsäsongen förlängs

Grönstruktur, parkmiljö, vattenmiljö     X

Förbättrad skötsel innebär att området 

tillgängliggörs och att den värdefulla 

natur- och kulturmiljön bevaras och 

utvecklas

Påverkan på vatten

Strandskydd     X

Strandkanten förblir orörd, marklov 

krävs för fällning av träd inom hela 

området, marken får ej hårdgöras, 

endast friliggande enheter tillåts

Grundvatten      X

Ytvatten     X

Dricksvattentäkt X

Dagvatten    X Planen möjligör fortsatt markinfiltration

Annat

Markförhållanden/föroreningar

Markförhållanden, grundlägging, 

sättningar X

Marken bedöms lämplig för föreslagen 

byggnation

Förorenad mark X

Vatten X

Avrinningsområden X

Andra resurser X

Hushållning

Befintlig infrastruktur X

Bra hushållning med befintlig 

infrastruktur

Markanvändning X Marken används för allmänt intresse

Återvinning X Möjlighet för återvinning är god

Transport X

Möjlighet för transporter till och från 

området är god

Vatten X

Andra resurser

Avfall

Under byggskedet X

Normalt alstrande av avfall vid 

nybyggnation

Avfallssortering X

Avfallssortering ska ske enligt 

Tingsryds kommuns avfallsplan

Hälsa, störningsrisker

Buller, vibrationer X

Begränsad explotering innebär att  

ljudnivån inte påverkas nämnvärt

Luftkvalitet, utsläpp, allergier       X

Lukt       X

Radon X

Ljusförhållanden,ljussken, 

skuggeffekter X
Bedöms medföra ringa påverkan

Strålning, elektromagnetiska fält X

Säkerhet

Trafikmiljö, GC-vägar, kollektivtrafik, 

olycksrisk     X

Begränsad trafikökning, f inns ej 

behov av bilvägar inom området, 

befintliga gångstigar kan nyttjas av 

räddningsfordon vid behov

Farligt gods X

Explosion X

Översvämning X

Strandkanten är ej föremål för 

byggnation, byggnaderna förläggs på 

plintar, översvämningsrisken beaktas 

vid byggnation

Ras o skred X

Trygghet X

Rörelse och ljus bidrar till en tryggare 

miljö

Tillgänglighet vid 

funktionsnedsättning     X

Området tillgängliggörs, dock till viss 

del fortsatt begränsad tillgänglighet 

för funktionshindrade

Segregation/Integration X

Barnperspektivet    X    
Tätortsnära rekreation, naturlig lekmiljö 

för barn

Socialt perspektiv

Rekreation
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Övriga planeringsarbeten

Framtida exploatering X

Översiktsplan x Tillgodoser önskad utveckling

Gällande planer X

Pågående planläggning X

Mellankommunala intressen x

Främjar utvecklingen inom 

Åsnenområdet

    X

MKB behövs inte     X Tingsryds kommun

Tingsryds kommun bedömer att genomförandet av denna plan oavsett förebyggande åtgäder innebär en viss betydande miljöpåverkan 

avseende natur- och kulturmiljö, men att fortsatt användning icke främjar friluftslivets och landsbygdens utveckling. 

Sammanfattande bedömning

Planarkitekt

Johanna Lindqvist

MKB behövs

Kommunens bedömning

Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan Handläggare:

Genomförandet ger betydande miljöpåverkan

Genomförandet ger viss men ej betydande miljöpåverkan

Andra lokaliseringsalternativ bör utredas
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Bilaga 1: Planprocessen 

 
Planprocessen inleds när en begäran från en intressent om att få göra eller ändra en detaljplan inkommer 

till kommunen. Kommunen gör en översiktlig prövning av begäran och lämnar ett planbesked. Kommu-

nen kan också ta initiativet att själv göra en ny detaljplan.  

 
Handlingar görs och skickas ut på samråd. Under samrådsskedet ska kommunen redovisa ett förslag till 

detaljplan. Förslaget ska bestå av en plankarta med tillhörande bestämmelser. Till plankartan ska det 

finnas en planbeskrivning som ska innehålla de uppgifter som behövs för att man ska kunna tolka, förstå 

och genomföra planen. I utökat förfarande görs en samrådsredogörelse.  

 
När eventuella justeringar efter samrådet har gjorts ställs planen ut för granskning under minst 3 veckor. 

Handlingarna kan även innehålla en sammanställning av inkomna synpunkter vid samrådet. Resultatet av 

granskningen redovisas i ett granskningsutlåtande. Vid begränsat standardförfarande finns inte gransk-

ningsskedet med. Efter eventuella mindre justeringar kan planen godkännas/ antas av Samhällsbyggnads-

nämnden. Planer av mer komplicerad karaktär antas av Kommunfullmäktige efter godkännande i Sam-

hällsbyggnadsnämnden. 

 
Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt beroende på händelseutvecklingen under processens 

gång. En detaljplan vars arbete flyter på relativt obehindrat kan förväntas ta ungefär ett år.  

 
Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor från den dag då beslutet om antagande har tillkännagivits på 

kommunens anslagstavla. När planen vunnit laga kraft kan planen inte överklagas.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skiss över: 

 

 


