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Detaljplan för Dångebo 1:31 med flera   
Tingsryds kommun, Kronobergs län. 
 
 
Samrådstid: 2020-10-21 - 2020-11-12 
 

 

Begärt anstånd med yttrande till den:  
 
Under samrådstiden har följande yttranden utan synpunkter på förslaget inkommit: 
 
2020-10-29 Bildningsnämnden 
 
2020-10-29 
 
2020-11-03 
 
2020-11-04 
 
2020-11-04 
 
2020-11-11 

 
Fastighetsägare 1 
 
Fastighetsägare 2 
 
Fastighetsägare 3 
 
Fastighetsägare 4 
 
Trafikverket 
 

Följande yttranden med synpunkter: 
 
Lantmäteriet 
2020-10-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detaljplan för Dångebo I :3 I med flera  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-10-
19) har följande noterats:  
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 
GRUNDKARTAN  
Grundkartan saknar koordinatkryss.  
 
STRANDSKYDD  
I planbeskrivningen anges att strandskyddet är upphävt inom 
prickmark i norra delen av planområdet. I plankartan är strand-
skyddet inte upphävt inom prickmark, då a1 avgränsas av en admi-
nistrativ gräns.  
 
U-OMRÅDE  
U-området avgränsas av administrativ gräns och omfattar inte hela 

Hjalmar Christensen 
0477 441 38 

namn.namn@tingsryd.se 
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Kommentar och åtgärd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skogsstyrelsen  
2020-11-04 
 
 
 
 
 

ledningsrättsområdet. 
 
SKA EXPLOATERINGSAVTAL TECKNAS?  
I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal ska 
tecknas, men för Lantmäteriet det förefaller som en sådan situation 
där det är vanligt att exploateringsavtal tecknas.  
 
Om avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 
kap. 13 § 3 st. PBL, redan i samrådsskedet redovisa avtalens hu-
vudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller 
delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbe-
skrivningen.  
 
Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken "Lantmäterimyndig-
hetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ 
PBL" som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar plan-
handlingarna ang. exploateringsavtal. 
 
Delar av planen som bör förbättras  
GRUNDKARTA  
Grundkartan kan förtydligas gällande fastighetsbeteckningar och 
gatunamn.  
 
För Lantmäteriet  
Julia Sjöblad & Lillemor Odén  
 
 
Koordinatkryss sätts in i grundkartan. 
 
Detaljplanen kompletteras med den administrativa bestämmelsen 
för upphävande av strandskydd inom de ytor med prickmark som 
inte hade bestämmelsen. 
 
U-området ritas ut med administrativa bestämmelse inom de ytor 
som det är tänkt att u-området ska gälla för.  
 
Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras med en redo-
görelse om behovet av ett exploateringsavtal.  
 
Grundkartan förtydligas gällande fastighetsbeteckningar och gatu-
namn. 
 
 
Yttrande angående ansökan om detaljplan för ny-
byggnation på fastigheterna Dångebo 1 :7 och 
Dångebo 1 :31 i Tingsryds kommun.  
 
Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerat 
ärende.  
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Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och 
delar av miljöbalken gällande skogliga åtgärder på skogsmark 
(mark som lyder under skogsvårdslagen.). Vidare ingår bland 
Skogsstyrelsens uppgifter att medverka i frågor om samhällsplane-
ring för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser.  
Enligt planbeskrivningen kommer ett område med höga naturvär-
den (nyckelbiotop) till viss del att beröras av exploateringen.  
 
Om samtliga träd inom den berörda delen avverkas kommer de 
befintliga naturvärdena att försvinna. Den del av nyckelbiotopen 
som inte berörs kommer sannolikt inte att skadas i betydande om-
fattning, även om åtgärden innebär att områdets brynmiljö påver-
kas negativt.  
 
Inom området finns även ett naturvårdsavtal som kommer att berö-
ras. Naturvårdsavtalets utbredning följer i stora drag nyckelbioto-
pens gräns i den del som berörs av planområdet (se karta).  
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för icke skogliga verksamheter 
som berör nyckelbiotoper och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsens roll 
är att bedöma vilka konsekvenser åtgärden kan leda till för områ-
dets naturvärden men vi tar inte ställning i ärendet.  
 
I ärendet har distriktschefen Jerker Bergdahl beslutat och skogs-
konsulenten Mats Arvidsson varit föredragande. 

 
Kommentar och åtgärd: 

 
Kommunen uppfattar det som att Skogsstyrelsen inte har konkreta 
synpunkter på ärendet men lyfter vikten av att försöka minimera 
påverkan på nyckelbiotopen så mycket som möjligt. Synpunkterna 
medför inga ändringar i förslaget. 

 
E.ON Energidistribution 
AB 
2020-11-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yttrande över samråd av Detaljplan för Dångebo 1:31 med 
flera, Tingsryds kommun. Dnr. MBN- 2019-197  
 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna 
handlingar i ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter. 
 
Inom området har E.ON markförlagd låg- och mellanspänningska-
bel, kabelskåp samt lågspänningsluftledning, se bifogad karta.  
Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbör-
jas. Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 
0771-22 24 24, se även vår hemsida:  
www.eon.se/privaUkundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-
nara-ledning.html  
 
För att mellanspänningskabeln ska vara förenlig med detaljplanen 
yrkar E.ON på att det i plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-
område med markkabeln i mitten. Den restriktion i markanvänd-
ningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i plan-
bestämmelserna. E.ON föreslår följande formulering i planbe-
stämmelserna vid beteckningen u: "Marken ska vara tillgänglig för 
allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas 
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Kommentar och åtgärd:  
 
 
 
 
 
 
 

verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibe-
hållandet av elektriska starkströmsanläggningar''. 
 
Lågspänningsluftledningen enligt ovan omfattas av Elsäkerhets-
verkets starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008: 1, samt ELSÄK-
FS 2010: 1. Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat höjd 
över mark, avstånd från ledning till byggnad, brännbart upplag och 
parkeringsplatser. För att kunna bibehålla ledningarna måste ovan-
nämnda föreskrifter följas. Det får inte göras avkall på el, person 
eller driftssäkerhet.  
 
Markhöjden får ej förändras under eller invid ovannämnda led-
ningar.  
 
För att luftledningen ska vara förenlig med detaljplanen yrkar 
E.ON på att det i plankartan sätts ut ett 4 meter brett I-område med 
luftledningen i mitten. Den restriktion i markanvändningen som 
egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i planbestämmelser-
na. E.ON föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid 
beteckningen l: ”Marken ska vara tillgänglig för allmän luftled-
ning. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd 
som hindrar bibehållandet av elektriska ledningar, ej heller finnas 
vegetation, flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd kan ut-
göra fara för ledningen” 
 
En luftledning för lågspänning får enligt 6 kap. 5 § ELSÄK-FS 
2008:1 vara framdragen över eller invid byggnad under förutsätt-
ning att den endast med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, 
balkonger eller tak, (2,5 meter). 
Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så 
som flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar be-
kostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskriv-
ningen. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Joakim Hellgren  
Tillståndstekniker 
E.ON Energidistribution AB 
Tillstånd & Rättigheter 
212 15 Malmö 
 
U-området har utökats för att inkludera mellanspänningskabeln. 
Exploatören har ett intresse av att flytta luftledningen och är under-
rättad om att en sådan flytt kommer behöva innebära en kostnad 
som exploatören är villig att stå för. Av den anledningen har inte 
luftledningen inte fått ett i-markerat område i detaljplanen. För att 
förtydliga detta har det inkluderats i plan- och genomförandebe-
skrivningen att exploatör bekostar samtliga kostnader för flytt av 
luftledning.  
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Länsstyrelsen 
2020-11-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SAMRÅD ENLIGT 5 KAP 11 § PLAN- OCH BYGGLAGEN 
(PBL)  
 
FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DÅNGEBO 1:31 MED  
FLERA I TINGSRYDS KOMMUN  
 
Refererat till samrådshandlingar upprättade 2020-10-19  
 
LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER  
 
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen valt att se över skyddet 
för den kulturhistoriska bebyggelsen inom planområdet och använt 
sig av tillämpliga skydds- och varsamhetsbestämmelser.   
 
Vi anser dock att detaljplanen behöver regleras ytterligare gällande 
byggrättens placering och byggnadshöjd med anledning av de höga 
kulturhistoriska värdena, se nedan under Kulturhistoriska värden. 
 
Fastigheten ska utökas i söder och kommer då att beröras av natur-
vårdsavtal samt nyckelbiotop. Kommune11 behöver stämma av 
planförslaget med Skogsstyrelsen. Då plats för framtida bebyg-
gelse inte regleras närmare på plankartan, är det svårt att bedöma 
vilken eventuell påverkan byggnationen kan få på naturvärdena. 
Det behöver också säkerställas att åtgärder inte skadar rötter på 
eventuellt skyddsvärda träd. 
 
DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  
 
Planområdet är beläget i Dångebo, norr om Konga tätort och om-
fattar en fastighet på knappt 1,5 hektar.   
 
Syftet är att möjliggöra byggandet av en servicebyggnad inom fas-
tigheten Dångebo 1:31 och säkerställa att byggnationen sker i en-
lighet med det kulturvärde som den befintliga bebyggelsen inom 
fastigheten har.  
 
KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIGARE 
PLANLÄGGNING  
 
Det föreslagna området är inte särskilt utpekat i kommunens gäl-
lande översiktsplan, antagen 2018. Däremot redogörs det för att 
bebyggelsemiljöer av särskilt värde ska bevaras. Det bedöms att 
planförslaget är i linje med översiktsplanens intentioner. 
Gällande detaljplan för området är ”Byggnadsplan för del av 
Dångebo Mellangård 3:43 m.fl.”, lagakraftvunnen 1974. Tillåten 
användning i detaljplanen är Område för hembygdsgård (RF). 
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RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN  
Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen  
 
PLANFÖRSLAGET  
Syftet är att möjliggöra byggandet av en servicebyggnad. Hela 
planområdet utgörs av kvartersmark där förslagen användning är 
Besöksanläggningar (R).   
Största tillåtna byggnadsarea är 900 m2, jämfört med planområdets 
totala yta på knappt 14 500 m2. Den högsta totalhöjden regleras till 
12 meter.  
 
Ett flertal utformnings- och varsamhetsbestämmelser (f1-2, k1-5) 
anger bland annat vilka material och färger som får användas på 
befintliga och framtida byggnader, samt vilka byggnadsdelar som 
är särskilt viktiga att bibehålla. Bestämmelse finns att tomtens ka-
raktär vad gäller gårdsmiljön ska bevaras (q1) och det finns även 
rivningsförbud (r1) på mangårdsbyggnaden och torpet. 
 
KULTURHISTORISKA VÄRDEN  
Gestaltad livsmiljö  
 
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen valt att se över skyddet 
för den kulturhistoriska bebyggelsen inom planområdet och använt 
sig av tillämpliga skydds- och varsamhetsbestämmelser.   
 
Kulturhistoriska värden är en viktig del av vår gestaltade livsmiljö 
och bidrar till förståelsen av en plats historiska sammanhang. Att ta 
tillvara befintliga kulturhistoriska värden bidrar till att stärka och 
utveckla platsens särdrag och kvaliteter.   
 
Den nya politiken för gestaltad livsmiljö antogs 2018. Det politiska 
målet slår fast att arkitektur, form, design, konst och kulturarv har 
avgörande betydelse i samhällsbygget. Det offentliga bör agera 
förebildligt och hållbart.   
 
God bebyggd miljö och kulturhistoriska värden  
Planområdena omfattar Södra Sandsjö hembygdspark som utgörs 
av en mangårdsbyggnad från 1818 med tillhörande ekonomibygg-
nader. Gården tjänstgjorde på 1800-talet bland annat som en privat 
prästgård och donerades 1959 till hembygdsföreningen.   
Enligt miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska natur- och kul-
turvärden tas tillvara och utvecklas. Länsstyrelsen ser positivt på 
att den kulturhistoriska miljön skyddas. Gårdsmiljön har mycket 
höga kulturhistoriska värden och utgör en viktig årsring. Flera tids-
skikt berikar upplevelserna och förståelsen av kontinuitet av histo-
riska skeenden.   
 
Planförslaget har aktualiserats i samband med att hembygdsför-
eningen önskar uppföra en ny arkiv- och samlingsbyggnad inom 
fastigheten. I ett antikvariskt utlåtande från Kulturparken Småland 
fastställs att det är viktigt att mangårds-byggnadens monumentali-



 2021-01-15 7(8) 
 

tet säkerställs och att den öppna gårdsmiljön bibehålls. Enligt utlå-
tandet är den enda tänkbara placeringen på en tillkommande bygg-
rätt utmed den södra tomtgränsen direkt syd/sydost om befintlig 
mangårdsbyggnad.  
 
Länsstyrelsen anser sammanfattningsvis att detaljplanen behöver 
regleras ytterligare gällande byggrättens placering och byggnads-
höjd. Platsens förutsättningar och miljöns kulturhistoriska värden 
bör vara styrande i planläggningen.   
 
Vi anser att planförslaget väl reglerar befintlig bebyggelse med 
skydds- och varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud på hu-
vudbyggnad och drängstugan, det så kallade torpet. Däremot sak-
nas i planen en reglering om vart den tilltänkta byggrätten ska pla-
ceras.  
 
I planförslaget anges att placeringen är tänkt att regleras via 
skyddsbestämmelsen q1 - Tomtens karaktär vad gäller gårdsmiljön 
ska bevaras, där gårdsmiljön dels innefattar den öppna gårdspla-
nen, dels de visuella siktlinjerna mot mangårdsbyggnaden. Kom-
munen anger i planhandlingen att alternativet, det vill säga att 
punktpricka stora delar av fastigheten, dramatiskt skulle hämma 
utbyggnadsmöjligheterna inom området.   

  
Kommentar och åtgärd: Den tillåtna totalhöjden sänks från 12 meter till 8 meter, och för 

vissa befintliga komplementbyggnader till 5,5 meter. Detaljplanen 
kompletteras med prickmark för att säkerställa att ingen byggnat-
ion sker på ett sätt som hämmar det kulturhistoriska värdet. Prick-
marken placeras runt mangården och torpet. Ett separat egenskaps-
område för byggnationen av servicebyggnaden preciseras.  
 
Under framtagandet av detaljplanen har en preliminär version 
skickats till Skogsstyrelsen innan detaljplanen skickades ut på sam-
råd. Skogsstyrelsen har också fått samrådshandlingarna skickade 
till sig under samrådstiden. Detaljplaneförslaget är medvetet ut-
format för att endast ta i anspråk den norra utkanten av nyckelbio-
topen. 

  
  
  
Sammanfattning 
 

Ett egenskapsområde har ritats ut i detaljplanen för att precisera 
var det kommande servicehuset ska byggas. Servicehuset hamnar 
som tänkt i den södra delen av planområdet. Totalhöjden regleras 
till 8 meter och i vissa fall för komplementbyggnader till 5,5 meter, 
istället för 12 meter. Prickmark har lagts ut för att säkerställa att 
byggnation inte sker på ett sätt som hämmar gårdsmiljön.  
 
De administrativa bestämmelserna gällande strandskydd och u-
område har ritats om. Bestämmelserna gäller nu inom de samtliga 
ytor som de är tänkt att gälla och avgränsar inte varandra som tidi-
gare.  
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El-ledningarna har inkluderats i u-området, men luftledningen har 
inte fått ett i-område i detaljplaneförslaget. Exploatören har ett 
intresse av att flytta ledningen och är medveten om att en sådan 
flytt kommer behöva innebära en kostnad som exploatören är villig 
att stå för. Detta har också förtydligats i plan- och genomförande-
beskrivningen.  
 
 

Plankarta 
 

 
 

Förslag till beslut: 
 
 

Teknik- och utvecklingsutskottet föreslås godkänna ändringar och 
tillägg på detaljplanen samt låta ställa ut densamma för granskning 
enligt PBL 5 kap 18–22 §§ 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
2020-01-15 
 
 
Hjalmar Christensen 
Planarkitekt 

Camilla Norrman  
Miljö- och byggchef 
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