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SAMRÅDSREDOGÖRELSE ENLIGT PBL 5:17  
 

 

Detaljplan för Närheten 1                                                

Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

 

Samrådstid: 2021-09-01 – 2021-09-26  

 

Under samrådstiden har följande yttranden utan synpunkter på förslaget inkommit: 

 

2021-09-02 Wexnet 

  

2021-09-06 Tekniska avdelningen 

  

2021-09-07 Sakägare 1 

  

2021-09-07 Försvarsmakten 

  

2021-09-08 Bildningsnämnden 

  

2021-09-09 Sakägare 2 

  

2021-09-09 Sakägare 3 

  

2021-09-09 Sakägare 4 

  

2021-09-09 Sakägare 5 

  

2021-09-09 Sakägare 6 

  

2021-09-10 Sakägare 7 

  

2021-09-10 Sakägare 8 

  

2021-09-10 Sakägare 9 

  

2021-09-13 Sakägare 10 

  

2021-09-14 Sakägare 11 

  

2021-09-20 Sakägare 12 

  

2021-09-20 Sakägare 13 

  

 
0477-441 00 

Johanna.lindqvist2@tingsryd.se 
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2021-09-22 Trafikverket 

  

2021-09-22 Sakägare 15 

  

Efter samrådstiden har följande yttranden utan synpunkter inkommit: 

  

2021-09-28 Sakägare 16 

  

2021-10-12 Sakägare 22 

  

Under samrådstiden har följande yttranden med synpunkter inkommit: 

 

2021-09-02 

Telia Skanova 

Yttrande  

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområ-

det. 

  

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga telean-

läggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kost-

nader som uppkommer i samband med flyttning. 

 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda tele-

kablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att det 

part som initierar åtgärder även bekostar den.  

 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att 

infogas på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se 

 

Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 

 

För ledningssamordning kontakta forvaltning-

teliacompany@teliacompany.se 

  

Kommentar och åtgärd: I genomförandebeskrivningen står att fastighetsägaren ska bekosta 

eventuell flytt, utbyggnad eller omdragning av ledningar inom fas-

tigheten och hålla marken tillgänglig för reparation och underhåll 

av desamma. 

 

Övriga synpunkter noteras- 

  

2021-09-09 

Sakägare 17 

Yttrande 

Vad händer med pulkabacken? Väldigt populär samlingsplats för 

barnen runt omkring när det fanns, alltid många här och åkte. 

  

Kommentar och åtgärd: Bildningsförvaltningen ansvarar för projektering av den nya för-

skolegården och har planer på att anlägga en ny pulkabacke inom 

området. Pulkabacken kommer att kunna nyttjas av allmänheten 

under kvällar och helger.  

 

Synpunkten skickas vidare till bildningsförvaltningen för känne-

dom. 

  



 2021-10-05 3(9) 
 

2021-09-09 

Sakägare 18 

Yttrande  

Vill gärna ha pulkabacken som var här innan. Gärna pulkabacke 

som ligger utanför inhägnaden till dagis så att alla kan nyttja det 

vilken tid som helst. Var en väldigt omtyckt samlingspunkt för 

barn och vuxna. 

 

Kommentar och åtgärd: 

 

Bildningsförvaltningen ansvarar för projektering av den nya för-

skolegården och har planer på att anlägga en ny pulkabacke inom 

området. Pulkabacken kommer att kunna nyttjas av allmänheten 

under kvällar och helger.  

 

Synpunkten skickas vidare till bildningsförvaltningen för känne-

dom. 

  

2021-09-10 

Lantmäteriet 

Yttrande 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-07-

12) har följande noterats:  

 

Delar av planen som bör förbättras  

 

PLANKARTA  

Lantmäteriet noterar att komplementbyggnader är delvis belägna 

på prickmark. Om inte grundkartan är korrekt bör det åtgärdas. 

  

Kommentar och åtgärd: De komplementbyggnader som helt eller delvis står på prickmark 

kommer att flyttas i samband med planens genomförande.  

  

2021-09-17  

Sakägare 19 

Yttrande 

Tycker det är tråkigt att det blir 2 plan mitt i ett bostadsområde. 

Tycker det räcker med en plans. 

  

Kommentar och åtgärd: I Tingsryds tätort finns ett flertal byggnader i två plan eller mer. 

Föreslagen byggnation bedöms därför passa in i nuvarande 

bebyggelsestruktur. Genom att möjliggöra en byggnad i två plan 

kan kommunen hushålla med mark. Fler barn kan rymmas inom 

förskolan utan att det behöver ske på bekostnad av utemiljön. 

Samtidigt bedömmer bildningsförvaltningen att antalet barn i 

förslaget är rimligt för att kunna bedriva en förskoleverksamhet av 

god kvalitet. 

  

2021-09-17 Yttrande 

Sakägare 20 Vi tycker det är tråkigt att det skall byggas 2 plan hus mitt i mot 

oss. En plans okey för min del. Tycker det är synd att så många 

barn skall behöva vara på ett ställe. Så många barn mitt inne i ett 

bostadsområde. Varför inte dela upp barnen på olika platser. 

 

Kommentar och åtgärd:  

 

I Tingsryds tätort finns ett flertal byggnader i två plan eller mer. 

Föreslagen byggnation bedöms därför passa in i nuvarande 

bebyggelsestruktur. Genom att möjliggöra en byggnad i två plan 

kan kommunen hushålla med mark. Fler barn kan rymmas inom 

förskolan utan att det behöver ske på bekostnad av utemiljön. 
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Bildningsförvaltningen bedömer även att antalet barn i föreslaget 

är rimligt för att kunna bedriva en förskoleverksamhet av god 

kvalitet. 

  

2021-09-20 

EON Sverige 

Yttrande 

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 serviskabel, se bifogad karta.  

 

Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete 

påbörjas. Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via vår 

kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: 

www.eon.se/privaUkundservice/skyddaledningar-och-djur/grava-

nara-ledning.html  

 

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som 

staket eller plank inte utan ledningsägarens medgivande och 

lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 

markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande 

upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att 

reparation och underhåll försvåras.  

 

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så 

som flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar 

bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 

genomförandebeskrivningen. 

  

Kommentar och åtgärd: I genomförandebeskrivningen står att fastighetsägaren ska bekosta 

eventuell flytt, utbyggnad eller omdragning av ledningar inom fas-

tigheten och hålla marken tillgänglig för reparation och underhåll 

av desamma. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

  

2021-09-21 

Sakägare 21 

Yttrande 

Jag bor på Ötra Björkvägen xx och det är norra delen av Närheten 

2. Enlig skuggstudien som kommunen presenterar på sin hemsida 

kommer fasigheten påverkas av skugga från den nya byggnaden 

under stora eller hela delen av vinterhalvåret. Däför jag jag inte 

hålla med om slutsatsen som presenteras – att påverkan är liten 

eftersom för min enskilda fall blir det mycket stor. 

 

Jag kommer även få insyn året om från fönstret på andra planet 

som jag kan inte kan skydda mig ifrån på något sätt.  

 

Med det kommer jag till slutsatsats att för mig personligen kommer 

det innebära stora försämringar. 

  

Kommentar och åtgärd: Skuggstudien visar att förskolebyggnaden kommer att skugga 

byggnaden i den norra delen av fastigheten Närheten 2 under 
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midvinter kl 15.00, strax före solnedgången kl. 15.20. Utifrån detta 

har kommunen bedömt att påverkan är begränsad.  

 

Kommunen har bemött kritiken kring insyn genom att möjliggöra 

plank i fastighetsgräns samt förlägga byggnaden på ett sätt som 

innebär minimal påverkan för grannarna i öst. 

 

På våning två, i den östra delen, kommer det att finnas fyra rum 

varav två rum utgör vilrum. Dessa rum nyttjas inte i lika stor 

utsträckning och kan till viss del minimera problematiken med 

insyn.  

 

I samband med projektering av skolgården kommer även frågan 

kring insyn hanteras. Genom exempelvis plantering av träd kan 

konsekvenserna minimeras. 

 

Synpunkerna skickas vidare till bildningsförvaltningen för 

kännedom. 

  

2021-09-24 

SSAM 

Yttrande 

Vi önskar att ni byter ut texten om avfallshanteringen till 

nedanstående text: 

 

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. 

  

Kommentar och åtgärd: Texten justeras i enlighet med önskemål. 

  

2021-09-23 

Länsstyrelsen i Krono-

berg 

SAMRÅD ENLIGT 5 KAP 11 § PLAN- OCH BYGGLAGEN 

(PBL)  

 

FÖRSLAG TILL DETALJ PLAN FÖR NÄRHETEN l I 

TINGSRYDS KOMMUN  

Refererat till samrådshandlingar upprättade 2021-07-12  

 

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  

Planområdet är beläget i Tingsryds tätort och omfattar drygt 1, 1 

hektar mark. Syftet är att möjliggöra byggnation av förskola i två 

plan.  

 

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR  

Enligt 11 kap. l O § plan- och bygg lagen (PBL)  

 

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN 

(MB)  

Planområdet ligger inom riksintresse för försvaret 

(lågflygningsområde med påverkansområde, MSA-område samt 
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påverkansområde väderradar)  

 

Länsstyrelsen bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte 

påverkar riksintresset.  

 

GEOTEKNIK  

Kommunen behöver förtydliga geotekniken och skriva en 

bedömning av grundläggningsförhållandena som motiv till att 

geoteknisk undersökning inte behövs.  

 

BULLER  

Kommunen behöver redovisa hur man har kommit fram till att 

trafikbuller ska beräknas på 250 fordon per dygn. I 

planhandlingarna är det otydligt vad uppgiften grundas på och om 

siffran är en nulägesbeskrivning eller en prognos. 

 

Beskrivning av trafik- och bullersituationen bör ha utgångspunkt i 

prognos för 2040 års trafik.  

 

MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN 

(MB) 

Kommunen anger att ”planförslaget inte kommer att medföra att 

miljökvalitetsnormer avseende vatten- och luftföroreningar 

försämras eftersom det finns förutsättningar för att hantera 

dagvattnet inom planområdet”. Samtidigt står det att dagvatten är 

kopplat till det kommunala dagvattennätet och att recipienten är 

sjön Tiken.  

 

Länsstyrelsen anser att dagvattenhanteringen och motiveringen till 

att recipienternas status inte försämras med fördel kan förtydligas.  

 

Vi vill också upplysa om att planområdet ligger inom 

avrinningsområdet till vattenförekomsten Bräkneån: Tiken – 

Ygden. Kommunen behöver förtydliga om även denna förekomst 

utgör recipient. 

 

Det anges också i planhandlingarna att Tiken har god kemisk 

status, med undantag från kvicksilver och PBDE. Enligt VISS 

uppnår dock Tiken ej god status avseende PFOS, kvicksilver och 

PBDE. 

 

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) 

Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i 

Miljöbedömnings-förordningen (2017:966), kommit fram till att ett 

genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra någon 

betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning har 

därmed inte upprättats. 

 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.  
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FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 

(MB) 

Enligt länsstyrelsens dokumentation (EBH-stödet) finns det ingen 

förorenad mark inom planområdet. 

 

Enligt 10 kap. 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, 

oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten 

och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. 

 

FORNMINNEN ENLIGT 2 KAP KULTURMILJÖLAGEN 

(KML) 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt 

kulturmiljöregistret. Särskild arkeologisk utredning (KML 2 kap. 

11 §) krävs inte, men om fornlämningar påträffas i samband med 

schaktning och liknande ska arbetet avbrytas omedelbart och 

Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål. 

 

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN  

Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 

 

KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIGARE 

PLANLÄGGNING 

Det föreslagna området finns inte särskilt redovisat i kommunens 

gällande översiktsplan, antagen år 2018.  

 

Gällande detaljplan för området är antagen år 1973 och medger 

allmänt ändamål i en våning. 

 

PLANFÖRSLAGET 

Det anges i planhandlingarna att det finns en skyddsvärd ek och att 

det krävs marklov för att fälla träd.  

 

Länsstyrelsen påpekar att det behöver markeras med 

egenskapsgräns och bestämmelse på plankartan inom vilket 

område/vilka träd som berörs. 

 

BARNPERSPEKTIV 

Barnkonventionen blev svensk lag år 2020. Länsstyrelsen vill 

uppmärksamma om att det är av stor vikt att i ett tidigt skede ta 

upp barnperspektivet i planeringen för att säkerställa en attraktiv, 

stimulerande och trygg boende- och livsmiljö.  

 

Enligt 8 kap. 9 § PBL ska friytor prioriteras framför parkering om 

det inte finns tillräckliga utrymmen för båda.  

 

DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET 

Beslutet har fattats av planarkitekt Eleonore Björnberg med 

planarkitekt Marina Martinsson som föredragande. 
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Kommentar och åtgärd: ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR  

Geoteknik 

I samband med byggnation av etapp ett gjordes en geoteknisk 

utredning som visade på goda grundförhållande för föreslagen 

byggnation. Kommunen bedömer därför att det inte behöver göras 

någon geoteknisk utredning inom ramarna för detaljplanen. 

  

Buller 

Texten kring buller ändras för att förtydliga att det är en översiktlig 

beräkning av nuvarande bullersituation som gjorts. Enlig NVDB är 

det en årlig dygnstrafik på maximalt 250 fordon. 

 

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 

forskning/framtagande av nya motorer/fordon och dess tillbehör 

som bl.a. däck samt nya typer av vägbeläggning bedöms bullerpå-

verkan inte öka i framtiden då antalet transporter inom området 

troligen inte kommer att öka i någon större utsträckning. 

 

MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP 

MILJÖBALKEN (MB) 

Texten ändras för att förtydliga att Planområdet tillhör avrinnings-

området Bräkneån: Tiken – Ygden men det är enbart Tiken som 

utgör recipient. Texten ändras även för att förtydliga att Tiken inte 

uppnår god status avseende PFOS, kvicksilver och PBDE. 

 

Texten kring dagvatten förtydligas. Kommunala ledningar för bort-

försel av dagvatten finns i anslutning till planområdet. Dagvatten-

hanteringen bör, i den utsträckning det är möjligt, ske genom lokalt 

omhändertagande inom kvartersmarken innan dagvattnet leds till 

det kommunala nätet. Detta i syfte att minska sårbarheten vid even-

tuella 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 genomsläppliga ytor och vegetation. För 

att säkerställa att dagvatten kan omhändertas lokalt ställer detalj-

planen 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 genomsläppliga 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 infilt-

rationsytor skapas genom att stuprörets utkastare leder ut vattnet 

via betongplattor till en gräs- eller planteringsyta. Regnbäddar kan 

utformas upphöjda för att hantera takdagvatten men kan också vara 

nersänkta och då ges möjlighet att även hantera markvatten. 
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Planförslaget kommer inte att medföra att miljökvalitetsnormer 

avseende vatten- och luftföroreningar försämras eftersom det finns 

förutsättningar för att hantera dagvattnet inom planområdet. Planen 

tillåter heller ingen tillståndspliktig verksamhet som kan förorsaka 

spridning av föroreningar till recipienten. 

 

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN  

PLANFÖRSLAGET 

I plankartan finns en egenskapsgräns och bestämmelse avseende 

marklov för fällning av träd. 

 

Plankartan förtydligas dock. 

 

Banperspektivet 

I texten förtydligas att enligt 8 kap. 9 § PBL ska friytor prioriteras 

framför parkering om det inte finns tillräckliga utrymmen för båda.  

  

Sammanfattning 

 

Under samrådet inkom totalt 30 yttranden varav 10 hade syn-

punkter på förslaget.  

 

Synpunkterna har föranlett några mindre ändringar i plan- och ge-

nomförandebeskrivningen. Texten kring avfall, geoteknik, buller 

och dagvattenhantering utvecklas i enlighet med SSAM och Läns-

styrelsens önskemål. 

 

Synpunkterna från grannarna i öster skickas vidare till Bildnings-

förvaltningen och Tingsrydsbostäder för kännedom inför bygglov 

och projektering av förskolegården. 

 

Plankarta 

 

 

Plankartan är inte föremål för några ändringar. 

 

Förslag till beslut: 

 

 

Teknik- och utvecklingsutskottet föreslås godkänna ändringar och 

tillägg på detaljplanen samt skicka ut planen på granskning. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

2021-10-05 

 

Johanna Lindqvist                                                                      Camilla Norrman 

Planarkitekt                                                                                Miljö- och byggchef 

                                    

 

 


