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GRANSKNINGSUTLÅTANDE ENLIGT PBL 5:23  
 

Detaljplan för Närheten 1                                                 

Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

 

Granskningstid: 2021-10-27 till 2021-11-17  

 

Under granskningstiden har följande yttranden utan synpunkter på förslaget inkommit: 

 

2021-10-27 Bildningsförvaltningen  

 

2021-10-27 Länsstyrelsen Kronobergs län 

  

2021-10-29 Wexnet  

  

2021-10-29 A-fastigheter  

  

2021-10-29 Fastighetsägare 1  

  

2021-11-01 Fastighetsägare 2  

  

2021-11-01 Fastighetsägare 3  

  

2021-11-01 Fastighetsägare 4  

  

2021-11-01 Fastighetsägare 5  

  

2021-11-02 Lantmäteriet  

  

2021-11-05 Fastighetsägare 6  

  

2021-11-05 Fastighetsägare 7  

  

2021-11-09 Fastighetsägare 8  

  

2021-11-09 Fastighetsägare 9  

  

2021-11-10 Fastighetsägare 10  

  

2021-11-10 Fastighetsägare 11 

 

 

2021-11-11 E.ON Energidistribution AB  

  

2021-11-12 Fastighetsägare 12  

Johanna Lindqvist 
0477 441 00 

Johanna.lindqvis92@tingsryd.se 
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2021-11-12 Fastighetsägare 13 

  

2021-11-16 Polismyndigheten  

  

2021-11-16 Trafikverket  

  

Följande yttranden med synpunkter  

 

2021-10-28 

SSAM 

Vi önskar att ni byter ut texten om avfallshanteringen till nedanstå-

ende text: 

 

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 Tings-

ryd kommun". Båda dokumenten finns på www.ssam.se. 

  

Kommentar och åtgärd: Texten justeras i enlighet med ovan önskemål. 

  

2021-11-04 

Fastighetsägare 14 

Fastighetsägare 15 

Undrar när bygglovet för staket är klart? Vi hade möte den 23 au-

gusti med er angående planket. Det skulle ordnas så snabbt som 

möjligt enligt er. Och det skulle komma upp till hösten? Trist. 

 

Tycker fortfarande inte att det är okey med 2 plans hus mitt mot 

vårat på baksidan. Mycket trist. 2 plan mer insyn och mindre sol, lär 

bli mycket skugga och mycket insyn. Tycker det är så trist att se 

detta kravallstaket så fort man går ut på våran trädgård. 

 

Vi har vårat precis där på baksidan. Man måste visa lite hänsyn för 

människorna i Tingsryds kommun. Hade detta varit på framsidan då 

hade det inte varit så illa. 

  

Kommentar och åtgärd: Tingsrydsbostäder lämnade 2021-09-23 in en bygglovsansökan av-

seende plank i fastighetsgräns. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 

2021-11-22 att ge avslag eftersom åtgärden inte är förenlig med gäl-

lande detaljplan. 

 

Skuggstudien visar att förskolebyggnaden kommer att skugga bygg-

naden i den norra delen av fastigheten Närheten 2 under 

midvinter kl. 15.00, strax före solnedgången kl. 15.20. Utifrån detta 

har kommunen bedömt att påverkan är begränsad. 

 

Problematiken med insyn anses begränsad med anledning av bygg-

nadens användning och placering. Byggnaden kommer endast an-

vändas under dagtid på vardagar och hälften av rummen mot den 

östra sidan utgörs dessutom av vilorum. På eftermiddagar kommer 

barnen på andra plan i huvudsak vara tillsammans med barnen på 

första plan eller utomhus. I fastighetsgräns möjliggörs plank och i 

samband med projektering kan ytterligare åtgärder vidtas för att mi-

nimera eventuell insynsproblematik. 
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2021-11-16 

Fastighetsägare 16 

Skuggstudien baserar studien under 4 dagar av 365. Skuggan kom-

mer påverka mig en lång period innan midvinter och en lång period 

efter midvinter. Jag håller fortfarande inte med kommunens bedöm-

ning om liten och begränsad påverkan. I ert svar skriver ni att ni 

möjliggjort för plank. Byggarbeten har pågått sen mars och byggsta-

ket har ramlat åt båda håll ett antal gånger. Jag fick sist ta upp den 

själv eftersom den har legat ner två veckor och jag och mina grannar 

har stadgat den själva för att hålla den uppe. Jag har kontaktat om 

problemet flera gånger både byggansvariga och er, men ingenting 

händer. 

  

Kommentar och åtgärd: Skuggstudien är på en översiktlig nivå och redovisar en generell bild 

av skuggpåverkan under olika delar av året. Skuggstudien visar att 

förskolebyggnaden kommer att skugga byggnaden i den norra delen 

av fastigheten Närheten 2 under midvinter kl 15.00, strax före sol-

nedgången kl. 15.20. Kommunen står fast vid att påverkan är be-

gränsad. Skillnaden mellan en enplansbyggnad och en önskad två-

plansbyggnad är måttlig. 

 

Anledningen till att förskolan till viss del föreslås anläggas i två plan 

är för att hushålla med kommunens resurser. En tvåvåningsbyggnad 

ger såväl mindre produktionskostnader som mindre miljöpåverkan. 

Det innebär dessutom att mindre markyta behöver tas i anspråk. Ut-

byggnaden behöver inte ske på bekostnad av barnens friyta för ut-

omhusvistelse vilket innebär att de beslutade riktlinjerna för utom-

husmiljöer vid förskolor kan efterföljas. 

 

Enligt gällande detaljplan tillåts inte plank, till skillnad från förslag 

till ny detaljplan där plank tillåts i den östra fastighetsgränsen. 

Tingsrydsbostäder lämnade 2021-09-23 in en bygglovsansökan av-

seende plank i fastighetsgräns. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 

2021-11-22 att ge avslag eftersom åtgärden inte är förenlig med gäl-

lande detaljplan. 

 

Vi beklagar de problem som inträffat med det tillfälliga byggstaketet 

och skickar vidare yttrandet till Tingsrydsbostäder för information. 

  

2021-11-16 

Fastighetsägare 17 

Inledning 

Som boende intill fastigheten Närheten 1, motsätter jag mig byggan-

det av ”förskoleverksamhet i två plan”. 

 

Allmänt 

Som närmaste granne (en av de närmaste grannarna) till aktuella 

fastigheten Närheten 1, blir en eventuell förändring i detaljplanen 

väldigt markant förändring för min egna fastighet. Där det för ett år 

sedan var en obebyggd och oanvänd tomt, blir det nu förvandling till 

en tvåvånings förskola. Från en vildvuxen äng, till en byggnad som i 

markplan kanske ligger en meter över min egen bostad och sträcker 

sig 8-10 meter över min uteplats. Alla människor som skulle fått en 

liknande förändring intill sin egna fastighet skulle med stor sanno-

likhet, känna precis samma obehag och vemod, som jag känner. Alla 
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människor vill så klart se ”sin sol” över trädtopparna där borta på 

kvällen. Ingen människa vill att solen går ner, bakom en nybyggd 

tvåvånings förskola, innan man ens kommit hem från jobbet. 

 

Förändring i detaljplan 

Förslaget gäller att möjliggöra förskoleverksamhet i två plan. Vad är 

motivet till att driva förskola i två plan just här? I ett kvarter där det 

endast finns en plan, eller en och en halv plans villor. Hela kvarteret 

och dess omgivning symboliseras av Tingsryds slogan: ”Där livet är 

härligt”. Livet i Tingsryds kommun är förknippat med mindre tätor-

ter och en stor kommun, med stor glesbygd. Varför behöver man då 

bygga en tvåvånings förskola i ett villakvarter? I en glesbygd? Är 

det ont om byggbar mark? Nej, knappast. Tomten är väl tilltagen. Är 

det billigare eller med fördelaktigt att bygga en förskola i två vå-

ningar? Gällande byggkostnader är det möjligt att det är billigare i 

två plan. Men sedan driften och extra skydd vid trappor etc. gynnar 

det personalen? Tveksamt. 

 

Det finns en detaljplan för att alla intressenter (fastighetsägare, 

kommunen och företag) skall veta vad som gäller inom ett område. I 

detta aktuella område skulle en tvåvånings förskola helt förändra 

miljön. 

 

Det må hända att det känns i sin ordning att bygga på höjden i i cent-

rum i Tingsryd, de bildar som en ”stadsmiljö”. Men att bygga på 

höjden borta i den aktuella delen av Tingsryds centralort, där inte 

varje kvadratmeter är lika betydelsefull, det är ett felaktigt tänkande. 

 

Bygga i två plan 

Vad är motivet för att bygga i två plan? Mindre markyta? Ja, så 

klart! Men gäller knappast här! 

 

Billigare att bygga på höjden? Kan vara så om den övre hyresgästen 

vill betala högre hyra. Men i den aktuella byggnad/verksamheter är 

det enbart en nackdel att vara verksam på andra våningen. Att bygga 

i två plan med förskoleverksamhet skapar merarbetet för varje med-

arbetare som skall ha sin tjänst på ”andra våningen”. Det kan inte 

finnas något mervärde att förflytta så barn i hissar eller i stora trapp-

hus. Ingen fördel. Bara tyngre för personalen. 

 

Bygga i två plan, intill min bostad, min fastighet 

Vi har inte fått en helt detaljerad beskrivning om hur den aktuella 

tvåvåningsbyggnaden skall de ut gällande takutförande. Ej heller på 

vilka mått som gäller. Den förberedda markytan ger möjlighet för 

fler spekulationer. Kommer den aktuella byggnaden ligga lägre än 

den senaste byggnaden som uppfördes sommaren 2021? Ja, vi hop-

pas att den nya byggnaden skall ligga betydlig lägre. Skulle den nya 

aktuella byggnaden ligga i samma plan som våning ett, som den 

redan uppförda byggnaden, skulle del aktuella byggnaden vara belä-

gen betydligt högre än vid närmaste grannar har våra fastigheter. 

Byggnaden skulle också ligga betydligt högre än de intilliggande 
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naturområdet/skogen rakt norr om tomten. 

 

Vi grannar i öster (Östra Björkvägen 77 är min adress) har fått löfte 

om att ett plank på förskolans egna mark som vetter mot våra tom-

ter. Kommer förskolans markyta ligga betydligt lägre än vår tomt-

mark? Kommer planket enbart skydda en del av slänten mot vår nya 

granne, förskolan? 

 

Som kommuninvånare och skattebetalare och närmaste granne så 

anser jag att bygga en tvåvåningsförskola är helt felaktigt, på denna 

aktuella tomt. Detaljplan finns för alla berörda skall veta vad som 

gäller i närområdet. Här byggs inga tvåvåningshus med motivet att 

möjliggöra ”förskoleverksamhet i två plan”.  Tomten som helhet är 

så pass stor, inklusive den tidigare markytan/förskola, att det inte 

kan motiveras att bygga i två plan. 

 

För att motivera en byggnad i två våningar, för förskoleverksamhet, 

behövs betydligt bättre argument än de som hittills presenterats. 

  

Kommentar och åtgärd: Gällande detaljplan upprättades 1973 och tillåter användningen all-

mänt ändamål inom hela fastigheten Närheten 1. Det är en flexibel 

användning som innebär att i princip all typ av kommunal verksam-

het skulle kunna tillåtas inom fastigheten. Förutom ca 4,5 meter 

prickmark i fastighetsgräns och byggnation i ett plan regleras inte 

byggrätten närmre. Det är fastighetsköparens skyldighet att läsa på i 

gällande översiktsplan och detaljplan. 

 

Det är värt att förtydliga att förslag till ny detaljplan innebär att 

byggrätten begränsas med anledning av en större andel prickmark 

och en begränsad byggnadsarea. 

 

Anledningen till att förskolan till viss del föreslås anläggas i två plan 

är för att hushålla med kommunens resurser. En tvåvåningsbyggnad 

ger såväl mindre produktionskostnader som mindre miljöpåverkan. 

Det innebär dessutom att mindre markyta behöver tas i anspråk. Ut-

byggnaden behöver inte ske på bekostnad av barnens friyta för ut-

omhusvistelse vilket innebär att de beslutade riktlinjerna för utom-

husmiljöer vid förskolor kan efterföljas. 

 

Fastigheten är strategiskt placerad i Tingsryds samhälle med gång- 

och cykelavstånd för barnfamiljer. Närheten till förskolan Älvan är 

av särskild vikt då det möjliggör utbyte av personal i samband med 

personalfrånvaro. Skolgården nyttjas ofta av allmänheten utanför 

skoltid och ska förhoppningsvis fortsätta att göra det framöver. 

Skolgården kommer att utvecklas vilket kommer att vara till fördel 

för såväl verksamheten som allmänheten. Eftersom skolgården till 

viss del redan är färdigställd minimeras emellertid kostnaderna.  

 

Utbyggnadsförslaget har arbetats fram i samarbete mellan Tings-

rydsbostäder och Bildningsförvaltningen. Att byggnaden till viss del 

ska vara i två plan anses inte problematiskt. De äldre barnen kom-
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mer att vistas på andra plan medans de mindre barnen kommer att 

vistas på första plan. Att barnen behöver ta sig upp och ner från en 

trappa ska inte ses som ett hinder utan en möjlighet att röra på sig. 

Oavsett om byggnaden är i två plan eller ej behöver personalen för-

flytta sig inom byggnaden för att ta sig till personalrum och tillag-

ningskök. Genom att bygga i två plan blir det dock kortare avstånd 

och större chans till samverkan mellan olika avdelningar. Den enda 

nackdelen är att personal behöver förflytta sig från andra till första 

plan för att ta emot barn på morgonen. På eftermiddagen är det 

emellertid inga problem då barnen oftast är tillsammans på första 

plan eller utomhus i samband med hämtning. 

 

I bilaga 2 till detaljplanen redovisas byggnadens mått och placering. 

Taket utgörs av sadeltak och nockhöjden är 9,3 meter. Hela byggna-

den ska ligga i samma marknivå. Byggnadens exakta utformning 

och placering bestäms dock i bygglovsskedet.  

 

Enligt den skuggstudie som gjorts så ger inte föreslagen byggnad en 

stor skuggpåverkan. Skuggstudien visar att förskolebyggnaden 

kommer att skugga byggnaden i den norra delen av fastigheten När-

heten 2 under midvinter kl 15.00, strax före solnedgången kl. 15.20. 

Skillnaden mellan nu möjlig enplansbyggnad och en önskad två-

plansbyggnad är måttlig. Byggnation i två plan tillåts enligt gällande 

detaljplan i delar av området, bland annat på grannfastigheten När-

heten 2. 

 

Tingsrydsbostäder lämnade 2021-09-23 in en bygglovsansökan av-

seende plank i fastighetsgräns. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 

2021-11-22 att ge avslag eftersom åtgärden inte är förenlig med gäl-

lande detaljplan. 

  

Sammanfattning: 

 

Texten avseende avfallshantering kompletteras enligt SSAM öns-

kemål. I övrigt är inte plan- och genomförandebeskrivningen före-

mål för några ändringar. 

 

Plankarta 

 

Plankartan är inte föremål för några ändringar. 

Förslag till beslut: 

 

Teknik- och utvecklingsutskottet föreslås besluta att godkänna de-

taljplanen för Närheten 1 samt överlämna den till Kommunstyrelsen 

för antagande. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

2021-11-23 

 

Johanna Lindqvist         Camilla Norrman 

Planarkitekt                   Miljö- och byggchef 

 

  

 

 

 


