
Datum: 2021-01-04 Ingen Berörs Kommentarer

Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor påv. ej

Miljö

Miljökvalitetsnormer  x

Miljömål nationella och regionala x Cirka 1000 kvm naturmark påverkas. 

Miljömål lokala x

Hållbar utveckling x

Riksintressen

Naturvård  x

Cirka 1000 kvm naturmark påverkas. Det 

finns ett gällande naturvårdsavtal 

gällande denna yta.           

Rörligt friluftsliv x

Kulturmiljö x

Kulturmijön bevaras och utvecklas på ett 

sätt som gör att framtida generationer 

kan få ta del av den.

Annat

Kulturmiljö 

Fornminnen x

Kulturmiljöprogram x

Kulturmilljöprogrammet från 1992 

nämner mangårdsbyggnaden som finns 

inom området och beskriver dess 

kulturvärde som i och med detaljplanen 

kommer bevaras.

Kulturhistorisk miljö x

Kulturmijön bevaras och utvecklas på ett 

sätt som gör att framtida generationer 

kan få ta del av den.

Landskapsbild, stadsbild  x

Landskapsbilden bevaras och för-stärks 

på grund av att byggnation måste ske i 

enlighet med gårdsmiljön.

Fysiska ingrepp, nya element x

Ingrepp och den ny byggnationen 

tillkommer men på ett sätt som 

överensstämmer med gårdsmiljön

Skala och sammanhang x Se ovanstående

Estetik, närmiljö x Se ovanstående

Annat

Naturmiljö

Växt o djurliv, hotade arter  x

En mindre  yta på 1000 kvm skogs-mark 

tas i anspråk. 

Naturreservat x Inget naturreservat påverkas.

Natura 2000  x

Biotopskydd  x

En mindre yta på cirka 1000 kvm av de 

40 000 kvm som utgör en nyckelbiotop 

tas i anspråk.

Kronobergs natur  x

Våtmarks-/sumpskogsinventering x

Ängs- o hagmarksinventering x

Nyckelbiotopsinventering x

Spridningskorridorer, grön- och 

vattensamband x

Tillgänglighet, barriärer x

Aktivitet, lek, friluftsliv x

Grönstruktur, parkmiljö, vattenmiljö x

Påverkan på vatten

Strandskydd x

Strandskyddet upphävs men gäller 

enbart i en mycket begränsad del av 

detaljplanen. Området är redan i 

anspråktaget och upphävandet innebär 

därför ingen påverkan.

Grundvatten x

Ytvatten x

Dricksvattentäkt x

Dagvatten x

Förändringen är av en mindre karaktär 

och gårdsmiljön med dess grönska 

kommer bevaras. Därav finns det stora 

gröna ytor inom planområdet som kan ta 

tillvara på dagvattnet.

Annat x

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Bilaga till detaljplan för Dångebo 1:31 och del av Dångebo 1:7

Negativ påverkan. Positiv påverkan.

Kultur

Rekreation



Markförhållanden/föroreningar

Markförhållanden, grundlägging, 

sättningar x

Förorenad mark x

Vatten x

Avrinningsområden x

Andra resurser x

Hushållning

Befintlig infrastruktur x

Markförhållanden x

Återvinning x

Transport x

Vatten x

Andra resurser x

Avfall

Under byggskedet x

Avfallssortering x

Hälsa, störningsrisker

Buller, vibrationer x

Området ligger i närhet till ett större 

skogsområde  och i anslutning till en 

mindre väg med en maxhastig på 30 km.

Luftkvalitet, utsläpp, allergier x

Lukt x

Radon x

Ljusförhållanden,ljussken, 

skuggeffekter x

Strålning, elektromagnetiska fält x

Säkerhet

Trafikmiljö, GC-vägar, kollektivtrafik, 

olycksrisk x

Farligt gods x

Explosion x

Översvämning x

Ras o skred x

Trygghet x

Tillgänglighetvid funktionsnedsättn. x

Segregation/Integration x

Barnperspektivet x

Övriga planeringsarbeten

Framtida exploatering x

Översiktsplan x

Gällande planer x

Pågående planläggning x

Mellankommunala intressen x

x

MKB behövs inte x

Planarkitekt

Hjalmar Christensen

MKB behövs

Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan

Genomförandet ger viss men ej betydande miljöpåverkan

Genomförandet ger betydande miljöpåverkan

Andra lokaliseringsalternativ bör utredas

Tingsryds kommun

Handläggare:

Socialt perspektiv

Sammanfattande bedömning

Förändringarna som detaljplanen möjliggör medför en mindre påverkan på en del av skogsområdet som också klassas som en nyckebiotop. Ytan 
som berörs är på cirka 1 000 kvm och förändringen innebär en viss miljöpåverkan men ej betydande, eftersom den totala ytan för nyckebiotopen 
cirka 40 000 kvm. Det finns ett naturvårdsvtal mellan Skogsstyrelsen och Oseenska stiftelsen som berör de 1000 kvm som tas i anspråk för planen. 
Förslagsvis kan avtalet ändras för att inte inkludera de 1000 kvm som tas i anspråk för att möjliggöra byggnationen av servicehus inom 
användningsområdet för besöksanläggning. Kulturmiljön kan i och med detaljplanen bevaras, detta gäller både befintliga byggnader och 
gårdsmiljön. Genom att möjliggöra sevicebyggnaden inom fastigheten finns det också förutsättningar för att göra platsen till en besöksnod för 
människor som vill uppleva det kulturhistoriska värde som byggnaderna och gårdsmiljön innehar.






