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DETALJPLAN för NÄRHETEN 1 

Tingsryds tätort, 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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Områdets läge 
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SYFTE OCH  

HUVUDDRAG 

 

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av 

förskola i två plan för att tillmötesgå det ökade beho-

vet av förskoleplatser i Tingsryds tätort. 

 

PLANENS FÖRENLIG-

HET MED 5 KAP MB 

 

Enligt kapitel 5 miljöbalken ska kommuner och myn-

digheter säkerställa att uppställda miljökvalitetsnormer 

iakttas. Miljökvalitetsnormen för vatten- och luftför-

oreningar bedöms inte överskridas genom det presen-

terade planförslaget. Närmare redogörelse finns i 

stycket ”Konsekvenser” för miljökvalitetsnormerna. 

 

PLANDATA 

 

 

Läge  Planområdet är beläget i Tingsryds tätort. 

 

Areal Planområdet omfattar ca 11 461 m2. 

 

Markägare 

 

Lagfaren ägare till fastigheten är Tingsryds kommun. 

 

TIDIGARE BESLUT 

 

 

Översiktliga planer I gällande översiktsplan antagen 2018-09-03 § 97 re-

dovisas inte markanvändningen inom planområdet. 

Planen bedöms därmed inte strida mot gällande över-

siktsplan. 

  

Detaljplaner Gällande detaljplan för fastigheten är 07-TIK-856, 

antagen 1973-03-29 § 46. Denna detaljplan medger 

användningen A - Område för allmänt ändamål. En 

våning tillåts. 

 

Kommunala beslut 

 

Teknik- och utvecklingsutskottet beslöt 2021-04-13 § 

80 att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag 

att upprätta förslag till ny detaljplan för Närheten 1.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

 

Planbestämmelser 

 

Fastigheten planläggs med användningsbestämmelsen 

S1 – Förskola. 

 

Största tillåtna byggnadsarea är 16 % av fastighetsa-

rean inom användningsområdet.  

 

Marken utmed Östra Björkvägen förses med prick-

mark på 6 meter vilket innebär att marken inte får för-

ses med byggnad. I öster förses marken med 10 meters 

prickmark och egenskapsbestämmelsen plank, vilket 

innebär att marken inte får förses med byggnad med 

undantag för plank med en totalhöjd på två meter. I 

väster och norr finns prickmark på 4,5 meter. 
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Högsta tillåtna totalhöjd är 12 meter vilket möjliggör 

byggnation i två plan inklusive ventilation etc. 

 

En bestämmelse har lagts in som innebär att minst 20 

% av markytan inom kvartersmarken ska vara genom-

släpplig för infiltration av dagvatten. 

 

I den södra delen av planområdet finns en större ek. En 

bestämmelse har lagts in som medför att det krävs 

marklov för fällning av detta träd. 

 

Den administrativa bestämmelsen u1 redogör för att 

det finns markreservat för allmännyttiga underjordiska 

ledningar i kvartersmarken. Området förses även med 

prickmark. 

 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner 

laga kraft. 

 

Mark och vegetation 

 

Inom planområdet finns befintliga byggnader som an-

vänds för förskoleverksamheten. Byggnaderna utgörs 

av en äldre förskolebyggnad och en tillfällig paviljong. 

En del av den nya förskolebyggnaden finns även på 

plats och togs i bruk i juni 2021. 

 

Övrig yta används som skolgård och parkering.  

  

Geotekniska  

förhållanden 

 

Marken utgörs av morän vilket innebär att det är goda 

grundförhållande för föreslagen byggnation. I sam-

band med byggnation av etapp ett gjordes en geotek-

nisk utredning. Kommunen bedömer därför att det inte 

behöver göras någon geoteknisk utredning inom ra-

marna för detaljplanen. 

 

Radon 

 

Norconsult AB har gjort radonmätningar i mark inom 

fastigheten. Resultatet visar på normalradonvärden. 

Rekommendationen är därmed att uppföra radon-

skyddat byggande. Exploatören ansvarar för att grund-

läggningssättet anpassas till aktuella radonvärden. 

 

Risk för skred/ 

höga vattenstånd 

 

Planområdet ligger inte inom område med risk för 

skred/höga vattenstånd. 

Förorenad mark 

 

Det finns inga kända föroreningar inom området. Upp-

täcks föroreningar i samband med markarbeten ska 

arbetet avbrytas och marken undersökas. 

 

LIS-område 

 

Planområdet ligger utanför LIS-områden. 

Vindkraft 

 

Hela planområdet utpekas av kommunen som olämp-

ligt område för vindkraft. 
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Fornlämningar Inom planområdet finns inga registrerade fornläm-

ningar. Om fornlämningar hittas i ett senare skede, i 

samband med markarbeten inom området, skall arbe-

tet, i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen, ome-

delbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

 

Bebyggelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom kvartersmarken finns en befintlig förskola samt 

tillhörande parkering och skolgård. Byggnaden är inte 

anpassad efter gällande krav och är i behov av upp-

rustning. Kommunen har därmed beslutat att riva 

byggnaden för att skapa utrymme för en ny.  

 

Inom området finns även en paviljong med tillfälligt 

bygglov som kommer att flyttas till en annan kommu-

nal verksamhet. 

 

Eftersom gällande detaljplan inte tillåter en byggnad i 

två plan har byggnationen av den nya förskolebyggna-

den delats upp i etapper. För att täcka det akuta beho-

vet och slippa köpa in tillfälliga moduler har byggnat-

ion påbörjats. Bygglov har beviljats för etapp ett och 

en del av den nya förskolan är därmed på plats. Innan 

bygglov kan sökas för nästa etapp behöver planen änd-

ras. 

 

 
Ungefärlig illustration över den nya förskolan. Bild hämtad från Flexators hem-

sida. 

 

Den nya förskolebyggnaden ska delvis vara byggd i 

två plan och är ca 1117 kvm. Byggnaden ska ha sadel-

tak och nockhöjden är ca 9,3 meter. Utöver denna 

byggnad ska det även finnas ett förråd på ca 40 kvm, 

soprum på ca 40 kvm samt två utesovtak på ca 20 kvm 

vardera. Föreslagen byggnation skapar utrymme för 

maximalt 144 barn. 
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Grönstruktur 

 
Situationsplan över den nya förskolebyggnaden och trafiklösning. (Se 

även bilaga 2). 

 

Den totala byggnadsarean för föreslagen byggnation är 

1237 kvm vilket medför att det är möjligt att bygga ca 

596 kvm till. Det innebär att det finns plats för ca 79 

barn till för att möta eventuella framtida utvecklings-

behov. Utgångspunkten har varit att varje barn behö-

ver en inomhusyta på 7,5 kvm. Exploateringsgraden 

har begränsats för att säkerställa en tillräcklig friyta för 

utomhusvistelse inom fastigheten. 

 

I byggnaden ska det finnas mottagningskök. Tillag-

ningskök ska kunna anläggas vid behov. 

 

Till detaljplanen bifogas en skuggstudie (se bilaga 3). 

Studien visar att ingen större skuggpåverkan kommer 

att ske för fastigheten Närheten 2 i samband med före-

slagen byggnation. Viss påverkan kommer att ske på 

delar av utomhusmiljön under midsommar kl 18.00 

och under vårdagsjämning kl. 18.00. Den norra delen 

av byggnaden kommer även bli föremål för skugga 

under midvinter kl. 15.00 strax före solnedgång. Den 

negativa påverkan anses därmed begränsad. 

 

Förskolan omges av en skolgård med lekplats, gräs, 

buskar och träd. Strax norr om planområdet finns ett 

grönområde som är planlagt som allmän plats för park 

och plantering. Eftersom Tingsryds tätort är omgiven 

av skog finns naturen nära till hands. 

 

I den södra delen av planområdet finns en större ek. 

Marklov för fällning av detta träd krävs. Marklov bör 

endast ges utifall trädet är sjukt eller utgör en säker-

hetsrisk. Om det blir aktuellt att ta ner trädet bör stub-

ben bevaras. Den kan utgöra en intressant lekmiljö 

samtidigt som den kan vara en värdefull livsmiljö för 

växter och djur. Trädfällning bör även kompenseras 

genom plantering av nya träd inom fastigheten. 
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Uppnår detta träd definitionen av särskilt skyddsvärt 

träd behöver samråd ske med länsstyrelsen, enligt 12 

kap 6 § miljöbalken, vid avverkning, toppkapning eller 

annan kraftig beskärning. 

 

Enligt Naturvårdsverket ska särskilt skyddsvärda 

träd vara naturligt förekommande träd enligt föl-

jande definition: 

 

• Jätteträd: Levande eller döda träd som är 

grövre än en meter i diameter på det smal-

aste stället under brösthöjd. 

• Mycket gamla träd: Levande eller död gran, 

tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Öv-

riga trädslag som är äldre än 140 år. 

• Grova hålträd: Levande eller döda träd som 

är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd 

med utvecklad hålighet i huvudstammen. 

 

Offentlig service/ 

Kommersiell service 

I Tingsryds tätort finns ett varierat utbud av både of-

fentlig och kommersiell service. 

 

Tillgänglighet 

 

Kvartersmarken är lätt att angöra från Östra Björkvä-

gen. Nära till bra kommunikationer och service. 

  

Inom planen ska byggnader uppfylla de krav på till-

gänglighet som PBL och PBF ställer om tillgänglighet 

för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsför-

måga. 

 

Lek och rekreation 

 

Lekplatser och lekytor tillhörande den befintliga för-

skolan finns inom planområdet. Här finns även träd 

och buskar som kan ge skugga under varma dagar.  

 

Grönområdet strax norr om planområdet ger även möj-

lighet till rekreation och spontanlek. Här finns också 

en lekplats samt yta för bollek.  

 

I anslutning till förskolor ska det finnas tillräckliga 

ytor för utomhusvistelse. Tingsryds kommun har be-

slutade riktlinjer kring detta och förskolor bör ha 40 

kvm utemiljö/barn med en total yta som inte understi-

ger 3000 kvm. Det finns givetvis även andra faktorer 

så som vegetation, topografi, lekutrustning mm som 

påverkar kvalitén på utemiljön. Om de rekommende-

rade ytorna inte nås är det desto viktigare att kvaliteten 

är högre. I samband med bygglovsprövning ska doku-

mentet ”Utemiljöer vid förskolor i Tingsryds kommun 

- råd och riktlinjer” vara ett stöd. Friytor för utomhus-

vistelse ska enligt plan- och bygglagen prioriteras 
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framför parkering om det inte finns tillräckliga ut-

rymmen för båda. 

 

Om 144 förskolebarn är placerade på förskolan enligt 

utbyggnadsplanerna bör det finnas en friyta på minst 

5760 kvm. Tillräckliga ytor bedöms tillgodoses i plan-

förslaget eftersom det återstår en friyta på 7 934 kvm. I 

beräkningen har 1237 kvm avsatts för byggnader och 

2300 kvm till parkering/vägområde. 

 

Planen skapar utrymme för ytterligare utbyggnad vid 

behov. Det innebär att det finns plats för ca 79 barn till 

för att möta eventuella framtida utvecklingsbehov. 

Rekommendationen om att den totala friytan inte ska 

understiga 3000 kvm uppnås då den hamnar på 6628 

kvm men det blir bara ca 30 kvm friyta/barn. I beräk-

ningen har 1833 kvm avsatts för byggnader och 2800 

kvm för parkering/vägområde. En slutgiltig bedöm-

ning av friytans omfattning och utformning görs i 

bygglovsskedet. 

 

Med tanke på att det även finns tillgång till ytor strax 

utanför planområdet finns det förutsättningar för en 

varierande och inspirerande utomhusmiljö.  

 

Detaljplanen ställer inga krav på hur förskolegården 

ska anläggas. Den exakta utformningen och placering-

en av utemiljön redovisas i bygglovsskedet. Den fria 

leken är dock tänkt att ske söder om den nya förskolan. 

Väster och öster om den nya byggnaden kommer det 

finnas så kallade gömda ytor som ska vara avgränsade 

med staket och användas för riktade aktiviteter. T.ex. 

lek för de minsta barnen. Här är även lämpligt att an-

lägga utesovtak. Nyplantering av gräs och växter 

kommer att göras inom området. 

 

Gator, trafik, parkering Befintlig infart nyttjas till fastigheten. 

 

Vägen inom planområdet utformas på ett trafiksäkert 

sätt. I väster och norr ska det finnas parkeringsplatser 

samt cykelställ för såväl personal som föräldrar. Trafi-

ken är väl separerad från skolgården. 

 

Sophämtning och matleveranser sker i anslutning till 

vändplatsen i nordväst för att minimera störningar för 

de boende i öst. Vändplatsen i nordöst ska främst nytt-

jas av räddningsfordon. 

 

Buller 

 

 

Enligt Boverkets rekommendationer bör den ekviva-

lenta bullernivån 50 dBA samt den maximala bullerni-

vån 70 dBA underskridas på delar av förskolgården 
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som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk 

verksamhet. Planområdet ligger inte nära någon väg 

eller andra bullerkällor med hög trafikmängd. Den 

bullerkälla som kan påverka planområdet är Östra 

Björkvägen. Den används framförallt av boende i när-

området. 

 

En översiktlig beräkning av nuvarande bullersituation 

har gjorts utifrån Boverkets beräkningsmetod ”Hur 

mycket bullrar vägtrafiken” och uppgifter från den 

nationella vägdatabasen. Som ingående värden har 

hastigheten 40 km/h och 250 fordon/dygn använts. 

Den ekvivalenta ljudnivån vid planområdets gräns 

beräknas bli 51 dB(A) Leq 30 meter från vägmitt. 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på bedöms därmed 

klaras. 

 

Kommunen har valt att inte ta fram någon prognos för 

år 2040. Närområdet är bebyggt och det föreslås inga 

drastiska förändringar som innebär en ökning av 

dygnstrafiken. Med utgångspunkt från forsk-

ning/framtagande av nya motorer/fordon och dess till-

behör som bl.a. däck samt nya typer av vägbeläggning 

bedöms bullerpåverkan inte öka i framtiden då antalet 

transporter inom området troligen inte kommer att öka 

i någon större utsträckning. 

 

I samband med byggnation kommer det att uppstå bul-

ler från maskiner och byggtrafik. Eftersom det enbart 

är tillfälliga störningar bedöms den negativa påverkan 

begränsad.  

 

Kollektivtrafik 

 

I Tingsryd finns regional kollektivtrafik. 

Servitut 

 

Inga kända servitut finns inom planområdet. Servitut 

ska upprättas för de allmännyttiga ledningar som är 

markerade med u-område. 

  

Riksintresse 

 

Planområdet ligger inom riksintresse för försvaret. De 

riksintressen som berörs är: 

 

• Lågflygningsområde med påverkansområde 

• MSA-område 

• Påverkansområde väderradar 

 

Någon påverkan på riksintresset blir det inte då det rör 

sig om låg byggnation. 

 

Strandskydd Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

 

Behovsbedömning Alla planer skall innehålla en undersökning om bety-
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dande miljöpåverkan som redogör för huruvida bety-

dande miljöpåverkan enl. MB 6 kap § 11 föreligger. 

Ett dokument med bedömning av miljöpåverkan bifo-

gas plan- och genomförandebeskrivningen. 

 

Ställningstagande  

och motivering 

Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande 

miljöpåverkan då planen inte tillåter någon tillstånds-

pliktig verksamhet som kan förorsaka spridningar av 

föroreningar till recipienten. Genom att utnyttja fastig-

heten till fullo kan kommunen hushålla med resurser 

för mark och bemöta det ökade behovet av förskole-

platser. Genom att ställa krav på att minst 20 % av 

markytan ska vara genomsläpplig kan dagvatten om-

händertas lokalt. Detta i kombination med en begrän-

sad exploateringsgrad säkerställer en god utomhus-

miljö. 

KONSEKVENSER 

 

Miljökvalitetsnormer 

 

Planområdet tillhör avrinningsområdet Bräkneån: Ti-

ken – Ygden men det är enbart Tiken som utgör recipi-

ent. Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) 

uppnår Tiken inte god status avseende PFOS, 

kvicksilver och PBDE. 

 

Kommunala ledningar för bortförsel av dagvatten 

finns i anslutning till planområdet. Dagvattenhante-

ringen bör, i den utsträckning det är möjligt, ske ge-

nom lokalt omhändertagande inom kvartersmarken 

innan dagvattnet leds till det kommunala nätet. Detta i 

syfte att minska sårbarheten vid eventuella extrema 

nederbördsmängder och för att minska påverkan på 

vattenkvalitén i recipienten.  

Inom planområdet är inriktningen att dagvattnet i 

första hand ska renas lokalt med hjälp av genomsläpp-

liga ytor och vegetation. För att säkerställa att dagvat-

ten kan omhändertas lokalt ställer detaljplanen krav på 

att minst 20 % av markytan inom kvartersmark ska 

vara genomsläpplig för infiltration av dagvatten. Med 

anledning av områdets användning finns en stor del 

gräsytor och växtlighet. Parkeringsplatserna ska vara 

gräsarmerade och är därmed också till viss del genom-

släppliga för infiltration av dagvatten.  

 

Övriga lösningar för att kunna omhänderta dagvattnet 

lokalt är att utforma de gröna ytorna för att kunna ta  

hand om dagvatten. Ytan ska luta bort från eventuellt 

tillkommande byggnader. Enkla infiltrationsytor skap-

as genom att stuprörets utkastare leder ut vattnet via 

betongplattor till en gräs- eller planteringsyta. Regn-

bäddar kan utformas upphöjda för att hantera tak-

dagvatten men kan också vara nersänkta och då ges 
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möjlighet att även hantera markvatten. 

 

Planförslaget kommer inte att medföra att miljökvali-

tetsnormer avseende vatten- och luftföroreningar för-

sämras eftersom det finns förutsättningar för att han-

tera dagvattnet inom planområdet. Planen tillåter heller 

ingen tillståndspliktig verksamhet som kan förorsaka 

spridning av föroreningar till recipienten. 

 

Barnkonsekvenser 

 

Planen skapar förutsättningar för att tillgodose det 

ökade behovet av förskoleplatser i Tingsryds tätort.  

 

Planen säkerställer även att det finns en tillräckligt stor 

yta för utomhusvistelse för barnen. 

 

Verksamheten är lätt att ta sig till via gång, cykel eller 

kollektivtrafik. Trafiken inom området är väl avskild 

från skolgården. 

 

Skolgården kan även nyttjas av barn utanför skoltid. 

 

Planförslaget  

 

 

 

Detaljplanen innebär att byggrätten begränsas med 

anledning av att exploateringsgraden till skillnad från i 

gällande detaljplan regleras. Planen tillåter endast an-

vändningen förskola till skillnad från gällande detalj-

plan som tillåter användningen allmänt ändamål. Pla-

nen tillåter dock, till skillnad från tidigare, byggnation 

i två plan. Planen säkerställer att eventuell påverkan på 

grannarna i öst minimeras genom att förlägga en utö-

kad prickmark på 10 meter utmed fastighetsgränsen. 

Fastigheten belastas med markreservat för allmännyt-

tiga underjordiska ledningar.  

 

Tingsryds kommun bedömer att genomförandet av 

denna plan inte innebär betydande miljöpåverkan. 

 

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. Genomförandebeskriv-

ningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

 

Handläggning 

 

Detaljplanen handläggs med begränsat förfarande en-

ligt 5 kapitlet 6 § Plan- och bygglagen (PBL) 
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Tidplan Beslut om samråd Augusti 2021 

 Samråd September 2021 

 Granskning 

Antagande 

Laga kraft 

November 

December 2021 

Januari 2022 

 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen 

inkommer. 

 

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.  

Tingsryds kommun är huvudman för gatumark och 

natur samt vatten- och avloppsledningar som ansluter 

till kvartersmark. Kommunen skall även vara huvud-

man för dagvattenledningar inom området. 

 

Avtal 

 

Planavtal har upprättats. Något exploateringsavtal är 

inte aktuellt att upprätta eftersom det inte tillkommer 

allmän platsmark och eftersom förutsättningarna vad 

gäller befintlig allmän platsmark inte förändras.  

 

ANSVARSFÖRDELNING OCH KONSEKVENSER 

 

I tabellen nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 

 

Ansvar 

 

Åtgärder och konsekvenser 

Kommunen 

 
• Upprätta detaljplan. 

• Utbyggnad och omdragning av vatten- och av-

loppsledning samt dagvattenhantering. 

• Upprätta servitut för allmännyttiga ledningar. 

Fastighetsägare  

 
• Sanering av eventuella markföroreningar. 

• Geoteknisk utredning och undersökning vid 

behov. 

• Bekosta eventuell flytt, utbyggnad eller om-

dragning av ledningar inom fastigheten och 

hålla marken tillgänglig för reparation och un-

derhåll av desamma. 

E.ON Energidistribution AB 

 
• Utbyggnad eller omdragning av elnät på begä-

ran av kommun eller exploatör. 

• Eventuellt säkerställande av anläggningen ge-

nom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

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

gäran av kommun eller exploatör. 
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• Eventuellt säkerställande av anläggningen ge-

nom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

 

Aktuell bredbandsaktör för 

området/Fiber  

 

• Upprätta, underhålla och utveckla stamnät. 

• Vid behov säkerställa anläggningen genom 

ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 

  

Markförsörjning Inga fastighetsrättsliga åtgärder bedöms behövas för 

planens genomförande. 

  

Fastighetsägare 

 

Berörda fastighetsägare framgår av till planen bifogad 

fastighetsförteckning. 

 

Fastighetsbildning, servitut 

mm 

Servitut ska upprättas för de allmännyttiga ledningar 

som omfattas av u-område. 

 

Fastighet Åtgärder och konsekvenser 

 

Närheten 1 • Begränsad användning. Möjlighet till byggnat-

ion i två plan. Begränsad exploateringsgrad. 

Belastas av markreservat för allmännyttiga un-

derjordiska ledningar. 

Närheten 2 • Prickmarken på fastigheten Närheten 1 utökas 

från 4,5 meter till 10 meter i fastighetsgräns. 

Plank möjliggörs i fastighetsgräns.  

Tingsryd 13:1  • Ingen eller liten påverkan. 

Norreport 1  • Ingen eller liten påverkan. 

Norreport 2 • Ingen eller liten påverkan. 

Norräng 3  • Ingen eller liten påverkan. 

Norräng 2  • Ingen eller liten påverkan. 

Norräng 1 • Ingen eller liten påverkan. 

Norrby 2  • Ingen eller liten påverkan. 

Norrby 1  • Ingen eller liten påverkan. 

Nattugglan 4  • Ingen eller liten påverkan. 

Nattskärran 5  • Ingen eller liten påverkan. 

Nattskärran 4  • Ingen eller liten påverkan. 

Nötväckan 5  • Ingen eller liten påverkan. 

Nötväckan 4 • Ingen eller liten påverkan. 

 

EKONOMISKA ÅTGÄRDER 

 

Gatukostnader Tingsryds kommun tar ut och beräknar gatukostnader i 

enlighet med 24–32 § kap 6. PBL.  

  

Kommunala intäkter 

 

Planavgifter. 



 2021-11-23 13(16) 
 

TEKNISKA FRÅGOR 

 

Tekniska undersökningar 

 

Behov av geoteknisk undersökning i samband med 

planarbetet föreligger inte. 

 

Vatten och avlopp Vatten och avlopp är anslutet till det befintliga VA-

nätet.  

 

Fjärrvärme 

 

Fjärrvärme är anslutet till planområdet. 

Dagvatten Dagvattenhanteringen bör, i den utsträckning det är 

möjligt, ske genom lokalt omhändertagande inom 

kvartersmarken innan dagvattnet leds till det kommu-

nala nätet.  

 

El 

 

E.ON Energidistribution AB är elnätsägare inom plan-

området. 

 

Bredband 

 

Optokabel finns till planområdet. 

Avfall 

 

SSAM AB vill verka för att avfallshantering inom 

planområdet ska utformas så det främjar ett hållbart 

cirkulärt samhälle. Utrymmen för sortering av avfall, 

transportvägar samt vändplatser etc. ska följa 

"Handbok för avfallsutrymmen" och 

"Avfallsföreskrifter för Tingsryd kommun". Båda 

dokumenten finns på www.ssam.se. 

 

Tekniska anläggningar Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsom-

råde för vatten och avlopp. Vatten- och spillvattenled-

ningar är anslutna till kommunens VA-nät. Dagvatten 

är anslutet till det kommunala dagvattennätet. Angö-

ring kommer att ske från/till det allmänna vägnätet. 

Parkering löses inom fastigheten. Det åligger exploatö-

ren att teckna avtal med ledningshavaren angående 

ledningsrätt alternativt flytt av ledningar. 

  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

 

Genomförandetid Genomförandetid upphör att gälla 5 år efter det att 

planen vunnit laga kraft. 

 

Medverkande  

tjänstemän 

Johanna Lindqvist, planförfattare, planteknik, genom-

förande, planadministration i samarbete med tjänste-

män inom kommunala enheter. 

 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

2021-11-23 

 

Johanna Lindqvist 
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Planarkitekt 

  

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

 

Datum: 2021-07-12 Ingen Berörs Kommentarer

Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor påv. ej

Miljö

Miljökvalitetsnormer x

Bedöms inte försämras avseende luft 

och vatten. Dagvattnet kan 

omhändertas lokalt. Ingen 

tillståndspliktig verksamhet tillåts.

Miljömål nationella och regionala x

Genom att möjliggöra för f ler 

förskoleplatser på en strategisk plats 

uppfylls målet "God bebyggd miljö". 

Att begränsa explaoteringsgraden 

och kräva marklov för fällning av träd  

bidrar även till att målet uppfylls.

Miljömål lokala x Se ovan.

Hållbar utveckling x Se ovan.

Riksintressen

Naturvård x

Rörligt friluftsliv x

Kulturmiljö x

Annat x

Riksintresse för totalförsvaret berörs 

ej pga låg byggnation.

Kulturmiljö 

Fornminnen x

Kulturmiljöprogram x

Kulturhistorisk miljö x

Landskapsbild, stadsbild x Byggnation i två plan tillåts.

Fysiska ingrepp, nya element x Området är redan ianspråktaget

Skala och sammanhang x

Skalan är anpassad till 

omkringliggande bebyggelse.

Estetik, närmiljö x Området är redan ianspråktaget.

Annat x

Explaoteringsgraden begränsas till 

skillnad från tidigare.

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

Tillgänglighet, barriärer x

Aktivitet, lek, friluftsliv x

Planen säkerställer att det f inns 

tillräckligt med yta för utomhusvistelse 

genom att begränsa 

exploateringsgraden.

Grönstruktur, parkmiljö, vattenmiljö x Marklov krävs för fällning av träd.

Påverkan på vatten

Strandskydd x

Grundvatten x

Ytvatten x

Dricksvattentäkt x

Dagvatten x

Dagvatten kan omhändertas lokalt. 

Ingen tillståndspliktig verksamhet tillåts 

som kan förorsaka spridning av 

föroreningar.

Annat

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Bilaga till detaljplan för Närheten 1

Negativ påverkan. Positiv påverkan.

Visuell miljö

Rekreation
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Markförhållanden/föroreningar

Markförhållanden, grundlägging, 

sättningar x

Goda markförhållande för föreslagen 

byggnation.

Förorenad mark x

Vatten x

Avrinningsområden x

Andra resurser

Hushållning

Befintlig infrastruktur x Hushåller med befintlig infrastruktur.

Markförhållanden x

Hushåller med mark genom att till 

skillnad från tidigare utnyttja hela 

fastigheten och möjliggöra byggnation 

i två plan.

Återvinning x Möjligheten för återvinning är god.

Transport x

Goda förbindelser till/från fastigheten. 

Befintlig infart nyttjas.

Vatten x Hushåller med kommunalt vatten.

Andra resurser

Avfall

Under byggskedet Normalt alstrande av avfall.

Avfallssortering

Avfallssortering ska ske enligt 

Tingsryds kommuns avfallsplan

Hälsa, störningsrisker

Buller, vibrationer x

Viss bullerstörning i samband med 

byggnation.

Luftkvalitet, utsläpp, allergier x

Lukt x

Radon x Byggnation ska uppföras radonsäker.

Ljusförhållanden,ljussken, 

skuggeffekter x

Viss skuggpåverkan på 

grannfastigheten under midvinter.

Strålning, elektromagnetiska fält x

Säkerhet

Trafikmiljö, GC-vägar, kollektivtrafik, 

olycksrisk

Goda förbindelser och trafiksäker 

milljö. 

Farligt gods x

Explosion x

Översvämning x

Ras o skred x

Trygghet x

Tillgänglighetvid funktionsnedsättn. x

Byggnation ska uppfylla PBL 

bestämmelser.

Segregation/Integration x

Barnperspektivet x

Tillmötesgår ett utökat behov av 

förskoleplatser. Säkerställer tillräcklig 

yta för utomhusvistelse. God variation 

i utomhusmiljön. Byggnaden förläggs 

så att det är möjligt att ha god uppsikt 

över barnen.

Övriga planeringsarbeten

Framtida exploatering x

Översiktsplan x

Gällande planer x

Pågående planläggning x Nissan 11 m.fl.

Mellankommunala intressen x

x

MKB behövs inte x Tingsryds kommun

Planförslaget bedöms inte inneböra någon betydande miljöpåverkan då planen inte tillåter någon tillståndspliktig verksamhet som kan 

förorsaka spridningar av föreoreningar till recipienten. Genom att utnyttja fastigheten till fullo kan kommunen hushålla med resurser för mark. 

Genom en begränsad explaoteringsgrad säkerställs att dagvatten kan omhändertas lokalt liksom en tillräcklig yta för utomhusvistelse.

Sammanfattande bedömning

Planarkitekt

Johanna Lindqvist

MKB behövs

Kommunens bedömning

Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan

Genomförandet ger viss men ej betydande miljöpåverkan

Genomförandet ger betydande miljöpåverkan

Andra lokaliseringsalternativ bör utredas

Handläggare:

Socialt perspektiv
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Bilaga 1: Planprocessen 

 

Planprocessen inleds när en begäran från en intressent om att få göra eller ändra en de-

taljplan inkommer till kommunen. Kommunen kan också ta initiativet att själv göra en 

ny detaljplan.  

 

Planhandlingar upprättas och skickas ut på samråd. Under samrådsskedet ska kommu-

nen redovisa ett förslag till detaljplan. Förslaget ska bestå av en plankarta med tillhö-

rande 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.  

 

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse vilket är en sammanställning av in-

komna synpunkter under samrådet. När eventuella justeringar efter samrådet har gjorts 

ställs planen ut för granskning under minst 3 veckor. Resultatet av granskningen redovi-

sas i ett granskningsutlåtande. Vid begränsat förfarande finns inte granskningsskedet 

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

relsen. Planer av mer komplicerad karaktär antas av Kommunfullmäktige efter godkän-

nande i Kommunstyrelsen. Kommunen har valt att utgå från standardförfarande i samt-

liga planer för att därefter kunna utöka eller begränsa antalet steg i planprocessen. 

 

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt beroende på händelseutvecklingen 

under processens gång. En detaljplan vars arbete flyter på relativt obehindrat kan för-

väntas ta ungefär ett år.  

 

Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor från den dag då beslutet om antagande har till-

kännagivits på kommunens anslagstavla. När planen vunnit laga kraft kan planen inte 

överklagas.   

 

  

 

 

 

 
      Utökat förfarande 

 

Skiss över planprocessen: 

Standardförfarande 


