
Datum: 2021-10-15 Ingen Berörs Kommentarer

Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor påv. ej

Miljö

Miljökvalitetsnormer    x      

Bedöms inte försämras avseende luft 

och vatten. Dagvattnet fördröjs innan det 

når sjön Tiken. Detaljplanen tydliggör 

med planbestämmelse att 

dagvattendamm ska anordnas inom 

användningsområdet för industri-

verksamhet inom Tingsryd 3:14.

Miljömål nationella och regionala    x

En dagvattendamm kommer ha en 

positiv påverkan på miljömålen, 

förhindrar övergödning och bidrar till 

levande sjöar och vattendrag. I detta fall 

sjön Tiken som är recipienten. 

Nuvarande lösning är ett flertal diken 

inom området.

Miljömål lokala    x Se ovan

Hållbar utveckling    x Se ovan

Riksintressen

Naturvård x

Rörligt friluftsliv x

Kulturmiljö x

Annat x

Riksväg 27 som är av riksintresse för 

Trafikverket bedöms inte påverkas av 

den nya detaljplanen. Tillståndspliktiga 

zonen säkerställs genom prickmark som 

medför att byggnation inte tillkommer 

närmare än 30 meter från vägen.

Kulturmiljö 

Fornminnen x

Kulturmiljöprogram x

Kulturhistorisk miljö x

Landskapsbild, stadsbild     x

Framtida byggnation sker inom norra 

delen av industriområdet. Området är 

avskärmat från kringliggande fastig-heter 

av vegetation.

Fysiska ingrepp, nya element     x

Området är redan ianspråktaget för 

industriverksamhet. Träd kommer att 

behöva fällas för att ge utrymme för 

expansionen.

Skala och sammanhang     x

Tillåten byggnadsskala är anpassad efter 

befintlig verksamhet.

Estetik, närmiljö      x

Området är redan ianspråktaget för 

industriverksamhet, men delar av 

området innehåller träd som kommer 

behöva fällas. Detaljplanen möjliggör en 

viss ökad bebyggelse av industri-

verksamhet i jämförelse med gällande 

detaljplan för fastigheten Tingsryd 3:14.

Annat

Naturmiljö

Växt o djurliv, hotade arter x

Naturreservat x

Natura 2000 x

Biotopskydd x

Kronobergs natur    x

Våtmarks-/sumpskogsinventering x

Ängs- o hagmarksinventering x

Nyckelbiotopsinventering x

Spridningskorridorer, grön- och 

vattensamband    x

Träd inom fastigheten Tingsryd 3:14 

kommer att behöva fällas. Samtidigt 

säkerställs ett bevarande av träd och 

vegetagtion genom naturområdet som 

tillkommer i detaljplanen.

Tillgänglighet, barriärer x

Aktivitet, lek, friluftsliv x

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Bilaga till detaljplan för Tingsryd 3:14

Negativ påverkan. Positiv påverkan.

Visuell miljö

Rekreation



Grönstruktur, parkmiljö, vattenmiljö    x

Påverkan på vatten

Strandskydd x

Grundvatten x

Ytvatten x

Dricksvattentäkt        x

Dagvatten     x

Dagvattnet fördröjs i dagvattendamm 

innan det når sjön Tiken. 

Annat

Markförhållanden/föroreningar

Markförhållanden, grundlägging, 

sättningar xxx

En geoteknisk markundersökning har 

utförts inom området. Området kommer 

inte påverkas negativt av de förändrade 

förhållandena i samband med 

genomförandet av detaljplanen. 

Förorenad mark x

Vatten x

Avrinningsområden x

Andra resurser x

Hushållning

Befintlig infrastruktur x

Bra hushållning med befintlig infra-

struktur och effektivare logistikarbete.

Markförhållanden x

En geoteknisk markundersökning har 

uttförts. 

Återvinning x

Ett område som tidigare var detalj-

planelagt för återvinning tas bort och 

ersätts med naturmark. Det finns dock 

fortsatt flera återvinningscentraler i nära 

anslutning till Tingsryds tätort. 

Återvinningen i kommunen har 

förbättrats i samband med införandet av 

fyrfack för hushållen.

Transport x

Goda transportmöjligheter till/från 

fastigheten. Planen möjliggör ett 

effektivare logistikarbete genom en ny 

utfart

Vatten        x

Andra resurser        x

Avfall

Under byggskedet x

Normalt alstrande av avfall vid 

nybyggnation

Avfallssortering x

Avfallssortering ska ske enligt Tingsryds 

kommuns avfallsplan

Hälsa, störningsrisker

Buller, vibrationer x

Nuvarande verksamhet alstrar buller. 

Avståndet mellan industritillverkning och 

närmaste bostad är cirka 100 meter. Det 

finns fysiska barrirärer som träd och 

annan vegetation mellan områdena som 

naturligt minskar bullernivåerna.

Luftkvalitet, utsläpp, allergier     x

Industrin alstrar inga direkta utsläpp från 

tillverkning av plastprodukter. Det är 

främst den tyngre fordonstrafiken som 

påverkar luftkvalitén. Den ökade 

expanderingen av verksamheten 

kommer innebära flera lastbils-

transporter till och från området. 

Mängden lastbilar är idag för-hållandevis 

låg och den ökade mängden trafik 

kommer inte innebära överskridande av 

miljökvalitets-normerna.

Lukt x

Nuvarande verksamhet genererar inga 

lukter.

Radon x Byggnad ska byggas radonskyddat.

Ljusförhållanden,ljussken, 

skuggeffekter     x

Byggnationen får ha en total höjd på 16 

meter. Ingen närliggande bebyggelse 

påverkas.

Strålning, elektromagnetiska fält x

Säkerhet



Trafikmiljö, GC-vägar, kollektivtrafik, 

olycksrisk x     

Befintlig busshållplats kan behöva flyttas 

eftersom en ny enkelriktad infart anläggs.

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

Området är utpekat för industriända-mål 

med möjligheter för en utökning  av 

verksamheten.

Gällande planer x

Pågående planläggning x

Mellankommunala intressen x

x

    

MKB behövs inte x

Handläggare:

Genomförandet ger viss men ej betydande miljöpåverkan

Tingsryds kommun

Planarkitekt 

Birgitta Holgersson

Sammanfattande bedömning

MKB behövs

Kommunens bedömning

Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan

Andra lokaliseringsalternativ bör utredas

Genomförandet ger betydande miljöpåverkan

Socialt perspektiv

Området är redan i anspråktaget för industri och nuvarande verksamhet alstrar vissa störningar i form av buller från lastbilstrafik. 
Bullerfaktorerna är små eftersom antalet lastbilar är av ett begränsat antal och kommer på vardagar mellan 7-16. Avstånd och 
fysiska barriärer mellan industri och bostadsområdena existerar och kommer att kvarstå i samband med genomförandet av 
detaljplanen. Tillverkningen av platsredskap medför ingen bullerpåverkan på omgivningen och den bidrar inte heller till 
luftföroreningar i form av utsläpp. Planen möjliggör ett effektivare logistikarbete och en säkrare trafikmiljö. Dagvattnet skall främst 
omhändertas lokalt och kommer fördröjas innan det når sjön Tiken. Miljökvalitetsnormerna anses därför inte påverkas negativt av 
detaljplanens genomförande. 


