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GRANSKNINGSUTLÅTANDE ENLIGT PBL 5:23  
 
 
Detaljplan för Dångebo 1:31 med flera  
Tingsryds kommun, Kronobergs län. 
 
 
Granskningstid: 2020-01-17 till 2020-02-27 
 
 

 

Begärt anstånd med yttrande till den 2020-02-25 
 
Skogstyrelsen 

 

 
Under granskningstiden har följande yttranden utan synpunkter på förslaget inkommit: 
 
Lantmäteriet  
 
Fastighet Dångebo 3:43 
Fastighetsägare 1 
 
Fastighet Dångebo 3:43 
Fastighetsägare 2 
 
Fastighet Dångebo 1:33 
Fastighetsägare 3 
 
Fastighet Dångebo 1:33 
Fastighetsägare 4 
 
Wexnet 
 
Fastighet Sörengården 1:11 
Fastighetsägare 5 
 
 
Sörengården 1:20 
Fastighetsägare 6 
 
Dångebo 1:32 
Fastighetsägare 7 
 
Fastighet Dångebo 3:11 
Fastighetsägare 8 

2020-02-01 
 
2020-02-04 
 
 
2020-02-04 
 
 
2020-02-04 
 
 
2020-02-05 
 
 
2020-02-09 
 
2020-02-09 
 
 
2020-02-12 
 
 
2020-02-16 
 
 
2020-02-25 
 

Hjalmar Christensen 
0477 441 38 

Hjalmar.christensen@tingsryd.se 
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Följande yttranden med synpunkter  
                   
EON 
2021-02-15 

Yttrande över granskning av detaljplan för Dångebo 1 :31 och 
Dångebo 1 :7, Tingsryds kommun, Kronobergs län. Dnr: MBN-
2019-1097  
 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna hand-
lingar i ovan rubricerat ärenden och har följande synpunkter. 
E.ON noterar kommunens kommentarer i samrådsredogörelsen om 
att exploatören har intresse av att flytta luftledningen på sin bekost-
nad och därmed läggs inget I-område ut i plankartan. E.ON förutsät-
ter att man inte gör avkall på Elsäkerhetsverkets starkströmsföre-
skrifter (ELSÄK-FS 2008:1 och 2010:1) så länge luftledningen finns 
kvar.  
 
Viket innebär att en luftledning för lågspänning får enligt 6 kap. 5 § 
ELSÄK-FS 2008:1 och 2010:1 vara framdragen över eller invid 
byggnad under förutsättning att den endast med särskilda hjälpmedel 
kan nås från fönster, balkonger eller tak. (avstånd minst 2,5 meter).  
För övrigt noterar vi att våra andra synpunkter har blivit tillgodo-
sedda och har inget ytterligare att erinra över planförslaget. 

 
 
Kommentar och åtgärd: 

 
 
Synpunkten noteras och medför ingen ändring i detaljplanens ut-
formning. 

 
Länsstyrelsen 
2020-02-15 

 
FÖRSLAG TILL DETALJ PLAN FÖR DÅNGEBO l :31 MED  
FLERA I TINGSRYDS KOMMUN  
Granskningshandling 2021-01-27 - 2021-02-17  
 
LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER  
Länsstyrelsen har 2020-11-10 lämnat samrådsyttrande i ärendet.  
 
Länsstyrelsen kan konstatera att kommunen har tagit hänsyn till in-
komna synpunkter och bland annat gjort ändringar i förslaget med 
anledning av höga kulturvärden.  
 
Vi påminner om att hänsyn ska tas vid genomförande av detaljpla-
nen for att säkerställa att skyddsvärda träd och nyckelbiotop inte 
skadas.  
 
Länsstyrelsen har inga invändningar avseende de frågor som kan 
vara överprövningsgrundande enligt 11 kap. 10 § PBL.  
 
GOD BEBYGGD MILJÖ OCH KULTURHISTORISKA VÄRDEN  
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen har arbetat om planför-
slaget och tagit hänsyn till våra synpunkter angående platsens stora 
kulturhistoriska värden.  
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Bebyggelsens tillåtna byggnadshöjd har anpassats i planen och 
prick. marken har utökats betydligt runt mangårdsbyggnaden och 
torpet, vilket är tänkt att skydda dess kulturhistoriska värden och 
gårdens öppna karaktär. Lokalisering och utformning av tilltänkt 
bebyggelse har preciserats genom utpekade egenskapsområden med 
högsta tillåten exploateringsgrad, samt med bestämmelser som re-
glerar både utformning och omfattning av nytillkommande bebyg-
gelse.  
 
Sammantaget anser vi att kommunen nu väl tar hänsyn till kulturhi-
storiska värden på platsen.  
 
DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET  
I granskningsyttrandet har planarkitekt Marina Martinsson beslutat.  
I beredning av ärendet har även företrädare för sakområdena natur-
skydd, kulturmiljö samt vatten medverkat 

 
 
 
Kommentar och åtgärd: 

 
 
 
Synpunkten gällande hänsynstagandet i samband med genomföran-
det noteras och vidarebefordras till Södra Sandsjös hembygdsför-
ening.  

 
Skogsstyrelsen 
2021-02-24 
 

 
Yttrande om granskning angående ny detaljplan för Dångebo  
1:31 och Dångebo 1:7  
 
Sammanfattning  
Skogsstyrelsen har i sin hantering av remisserna och förfrågningarna 
runt rubricerad detaljplan missat att hävda villkoren i det tecknade  
naturvårdsavtalet med diarienummer SK 153–2001. Skogsstyrelsen 
kommer därför inte att kräva att villkoren uppfylls utan en omför-
handling kommer att ske med markägarna så att gränsen för områ-
desskyddet flyttas till gränsen för detaljplanen. 
 
 
Naturvårdsavtalets villkor  
Naturvårdsavtalet är tecknat mellan Skogsstyrelsen och markägaren,  
Oseenska stiftelsen, i september 2001 och gäller i 50 år. Bilaga 2 till 
avtalet beskriver naturvärden, målbilder för området och lämpliga 
naturvårdande  
skötselåtgärder. Villkoren i det ingångna avtalet är inskrivna som en  
nyttjanderätt i fastighetsregistret och är inte förenliga med en detalj-
planelagd byggrätt.  
 
I avtalet förbinder sig markägaren att under avtalsperioden avstå 
från: 

• all form av avverkning som inte syftar till att uppfylla de må-
len och riktlinjer som anges i avtalet och i bilaga 2 till detta.  

• avverkning och uttag i någon form av grov död ved utöver 
vad som anges i bilaga 2.  

• transporter eller annan verksamhet som kan vålla skador på 
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mark eller vegetation. 
 
Enligt avtalet är målet för den naturvårdsinriktade skötseln att 

• bevara områdets karaktär av ädellövdominerad lövlund, samt 
ett mindre område med löväng. Både i lunden och på 
lövängen skall finnas ett stort inslag av naturvärdesträd. 

• bevara och gynna utvecklingen av grova lövträd. 
• bevara och gynna utvecklingen av död ved. 
• bevara hamlade träd samt i anslutning till inägan även ny-

hamla. 
• bevara bäckar, källor och kärr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar och åtgärd: 

Beskrivning av   Skogsstyrelsens handläggning   av   ärendet 
Skogsstyrelsen har vid tre tidigare tillfällen erbjudits möjligheten att 
yttra sig om naturvårdsavtalets villkor. Första förfrågan kom direkt 
från markägaren, Oseenska stiftelsen, i november 2019. Andra för-
frågan kom från Tingsryds kommun, i samband med utformningen 
av detaljplanen innan samråd, i mars 2020. Den tredje förfrågan 
kom i samband med att detaljplanen gick ut för samråd i oktober 
2020.  

Vid samtliga tre tillfällen har Skogsstyrelsen svarat att                                 man inte tar 
ställning i ärendet. I efterhand har det konstaterats att det var fel av 
Skogsstyrelsen att svara så. Skogsstyrelsen borde ha hävdat villko-
ren i naturvårdsavtalet och begärt att detaljplanens utbredning inte 
tog marken i naturvårdsavtalet i anspråk eller krävt kompensation 
för den skada som den föreslagna detaljplanen innebär för Skogssty-
relsen. I och med att processen med detaljplanen nu gått så långt, 
och med det skapat mycket arbete och kostnader, anser Skogsstyrel-
sen att de nedlagda ekonomiska värdet överstiger det förlorade na-
turvärdet för den delen av naturvårdsavtalet som nu hamnar i detalj-
planen. Därför kommer inte Skogsstyrelsen att hävda villkoren i det 
detaljplanelagda området av naturvårdsavtalet utan istället omför-
handla avtalets gräns med markägaren så gränsen i framtiden kom-
mer att gå i kanten av den antagna detaljplanen. 

I detta ärende har Jenny Malmhäll Frisk, Distriktschef, beslutat och 
Catarina Welin, Skogskonsulent, varit föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också Erik Sollander, Skogspolitisk strateg, 
och Johan Åberg, Processförvaltare områdesskydd, deltagit. 
 
 
 
 
Tingsryds kommun är tacksam för att Skogsstyrelsen hanterar den 
uppkommande situationen på detta sätt. Det underlättar den kom-
mande processen med detaljplanen, tack!  

 
Yttranden utom granskningstiden har inkommit från: 
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Sammanfattning:  
 

Inga synpunkter har kommit in som kräver att förslaget ändras. Där-
för görs heller inga ändringar och detaljplanen kan 

Plankarta 
 

 
 
Förslag till beslut: 
 

 
Teknik- och utvecklingsutskottet föreslås besluta att godkänna de-
taljplanen för Dångebo 1:31 med flera, och överlämna den till kom-
munstyrelsen för antagande. Kommunstyrelsen bör anta detaljplanen 
förutsatt att avtalet om ersättningskrav för rivningsförbud har teck-
nats med sökande. 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
2021-03-01 
 
Hjalmar Christensen 
Planarkitekt 

Camilla Norrman  
Miljö- och byggchef 
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