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SYFTE OCH  
HUVUDDRAG 

PLANENS FÖRENLIG-
HET MED 5 KAP MB 

PLANDATA 

Läge 

Areal 

Markägare 

Sökande 

TIDIGARE BESLUT 

Översiktliga planer 

LIS-planen 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnationen av fem  
bostadshus i ett strandnära läge. Detaljplanen utformas på ett sätt 
som säkerställer djur- och växtlivets samt allmänhetens  
tillgång till strandlinjen.  

Enligt kapitel 5 miljöbalken ska kommuner och myndigheter 
säkerställa att uppställda miljökvalitetsnormer iakttas.  
Miljökvalitetsnormen för luft och vatten bedöms dock inte  
överskridas. 

Planområdet är beläget ca 3 km nordväst om tätorten Urshult vid 
Åsnen. 

Planområdet omfattar ca 36 500 m2. 

Lagfaren ägare till fastigheten är fastighetsägare 1 och 
fastighetsägare 2. 

Sökande för detaljplanen är Smålands Fastighetsbyrå AB. 

Översiktsplan 2030 redogör för att kommunen behöver aktuali-
sera gällande LIS-plan, eftersom kommunen har som inställning 
att underlätta byggnation i fler strandnära lägen. Översiktsplanen 
lyfter vikten av att kunna bygga i strandnära lägen för att få at-
traktiva boendemiljöer som efterfrågas av blivande och nuvarande 
kommuninvånare.   

Vid planläggning och byggnation i strandnära lägen ska det sam-
tidigt tas stor hänsyn till natur- och friluftsmiljöer. Miljöerna ska i 
den utsträckning det är möjligt bevaras eller integreras i bebyg-
gelsemiljön. Den slutgiltiga bedömningen av hur de utpekade 
områdena uppfyller kriterierna för landsbygdsutveckling och sär-
skilt skäl för att upphäva strandskyddet görs i det enskilda ären-
det. 

LIS-planen för Tingsryd kommun vann laga kraft 2012 och redo-
gör för ett antal områden som anses lämpliga för landsbygdsut-
veckling i strandnära lägen. LIS-planen kategoriserar LIS-
områden utifrån kategorierna bebyggelse och för rörligt friluftsliv. 
I detta fall ligger denna del av Dunshult 1:11 inom LIS-område 
för bebyggelse.  
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Planeringsbesked 

Utpekat LIS-område för bebyggelse inom rödmarkerat område 

Länsstyrelsen lämnade ett positivt planeringsbesked på Tingsryds 
kommuns ansökan om planeringsbesked den 30 april 2021. Följande 
är Länsstyrelsens redogörelse för det positiva planbeskedet: 

Tingsryds kommun har i det pågående arbetet med detaljplan för del 
av fastigheten Dunshult 1: 11, begärt ett planeringsbesked från  
länsstyrelsen. Syftet med begäran är att få besked om den planerade  
bebyggelsen strider mot ingripandegrund enligt 11 kap. 10 § punkt 1 
och 5 i plan- och bygglagen (PBL). Ingripandegrunden avser i det 
aktuella fallet strandskyddet som gäller för sjön Åsnen.  

Åsnen har utvidgat strandskydd 200 m upp på land, 100 m ut i  
vattnet. Sjön är ett internationellt våtmarksområde (ramsarområde) 
och stränderna är av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 
miljöbalken 3 kap. 6 § samt geografiskt utpekat riksintresse enligt 
miljöbalken 4 kap Åsnenområdet. 

BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ 

Länsstyrelsen konstaterar att strandskyddet kan upphävas inom  
området. Det finns särskilt skäl enligt 7 kap miljöbalken 18 d § då 
området ingår i kommunens LIS- plan. Enligt underlaget framgår att 
kommunen har gjort anpassningar utifrån den upprättade  
naturvärdesinventeringen.  

Länsstyrelsen vill här vara tydlig med att dessa anpassningar är en 
förutsättning för genomförandet utifrån strandskyddets syfte enligt 7 
kap 13 § men också utifrån områdets läge inom ramsarområdet, inom 

Planområdet 
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riksintressena för naturvård och friluftsliv, samt att Åsnenområdet är 
ett riksintresse av nationell betydelse enligt 4 kap miljöbalken. 

I den kommande detaljplanen är det angeläget att en tillräckligt stor 
fri passage kan anordnas längs samtliga strandlinjer och att  
strandskyddet ligger kvar i den fria passagen. Det nu redovisade  
föreslaget med upphävt strandskydd och kvartersmark på den östra 
sidan är inte ok.  

Tomternas storlek bör justeras enligt Naturvårdsverkets riktlinje om 
max 2000 m2 inom strandskyddat område. Länsstyrelsen anser att 
w1 området kan preciseras och göras mindre med en gemensam 
brygga. Det finns annars risk för ”smygprivatisering” mellan  
bostadsfastigheter och vattnet om alla ska ha egen brygga. Den fria 
passagen ska vara både för människor och som en korridor för  
växt- och djurlivet. 

Detaljplaner För området finns ingen gällande detaljplan men i nära anslutning till 
planområdet gäller byggnadsplanen 07-URS-903 från 1952. För  
resterande del av fastigheten Dunshult 1:11, som inte ingår i den 
kommande detaljplanen, gäller byggnadsplanen från 1952. I ett första 
skede var syftet att byggnadsplanen 07-URS-903 även skulle gälla 
planområdet men det exkluderades sedan. Anledningen till  
exkluderingen framgår inte i beskrivningen av byggnadsplan. 

Kommunala beslut Dåvarande Plan- och näringslivsutskottet beslutade 2019 § 74 att ge 
ett positivt planbesked och gav Miljö- och byggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för del av fastigheten Dunshult 1:11. 

Teknik och utvecklingsutskottet beslutade 2021-03-16 § 57 att an-
söka om planeringsbesked hos Länsstyrelsen gällande upphävandet 
av strandskyddet för sjön Åsnen enligt 5 kap. 10 § PBL. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Planbestämmelser B - Kvartersmark för bostäder 
Egenskapsbestämmelse f1 – Tomt ska utformas med ett avstånd 
till strandkanten på 25 meter. 

Syftet med bestämmelsen är att tydliggöra att en fri passage ska 
lämnas mellan de nya bostäderna och strandlinjen.   

Egenskapsbestämmelse f2 –   Endast friliggande hus. 

Syftet med bestämmelsen är att bevara den nuvarande utformning-
en i området där husen är friliggande. En mer gles bebyggelse med 
mellanrum mellan husen gör att området inte upplevs som ianspråk-
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taget för allmänheten i samma utsträckning. Tomtavgränsningen för 
varje enskilt hus blir också tydligare. Det ska vara enkelt att avgöra 
var allmänheten kan röra sig i området. 

Egenskapsbestämmelse e2 220 – Största byggnadsarea är angivet i 
m2 per tomt.  

Syftet med bestämmelsen är att reglera en byggnadsarea som möj-
liggör byggnation av både hus och komplementbyggnader som ex-
empelvis garage. Bostäderna ska vara anpassade för permanentbo-
ende och behöver därför en högre byggnadsarea än om de enbart 
var tänkta för säsongsvistelse.  

Egenskapsbestämmelse d1 2000 – Största tomtstorlek i m2 . 

Planbestämmelsen syftar till att reglera tomternas storlek i enlighet 
med Naturvårdsverkets riktlinjer om max 2000 m2 inom strand-
skyddat område.  

Egenskapsbestämmelse totalhöjd – Högsta totalhöjd angivet 
värde i meter 

Den högsta totalhöjden är satt till 9,5 meter. Detta motsvarar cirka 2 
våningar. Anledningen till att totalhöjden är reglerad istället för 
våningsantal är baserat på Boverkets rekommendationer om hur 
höjd och våningsantal bäst regleras på ett tydligt sätt.  

Egenskapsbestämmelse b1 – Minst 20% av markytan inom kvar-
tersmarken ska vara genomsläpplig för infiltration av dagvatten. 

Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra för en god hantering av 
dagvatten  inom planområdet.   

Egenskapsbestämmelse marken får inte förses med byggnad 

Plankartan innehar en del prickmark som syftar till att begränsa 
bebyggelsen på de delar av användningen för bostäder som gränsar 
till gatan. Prickmarken sträcker sig 4,5 meter från fastighetsgränsen 
för att utgöra ett skäligt skyddsavstånd.  

Administrativ bestämmelse a1 – Strandskyddet är upphävt 

Inom kvartersmarken för bostäder är strandskyddet upphävt. 

NATUR1 – Allmän plats för Naturområde 
Den allmänna platsmarken för Natur innebär att användningen tillå-
ter friväxande grönområden som hjälper till att bevara områdets 
ursprungliga utformning och utseende. Naturområdet bidrar också 
till att förhålla den planerade bebyggelsen till de befintliga grönom-
råden som finns på platsen.  

Egenskapsbestämmelse infiltr8 – Markytan får hårdgöras maxi-
malt till en andel av 20%. 

Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra för en god hantering av 
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dagvatten. 

Egenskapsbestämmelse damm – På grund av områdets naturliga 
förutsättningar får en damm anläggas för att bidra till områdets na-
turkvalitéer. Djupet är satt till 3,0 meter eller enligt platsens förut-
sättningar. Detta eftersom det ska vara möjligt att anpassa dammen 
efter områdets naturliga kvalitéer.  

Administrativ bestämmelse a4 - Marklov krävs även för fällning 
av träd med en brösthöjdsdiameter på 40 centimeter (diametern 
mäts på 130 centimeter över marken.)  

Inom området redovisar naturvärdesinventeringen att det finns äldre 
träd inom området som bör bevaras. Samtidigt redogör naturvär-
desinventeringen för att det växer en del gran i planområdet och 
bestämmelsen bör inte utformas på ett sätt som försvårar en rens-
ning inom friluftsområdet på gran. Gran kan annars som trädslag 
komma att dominera och hämma det befintliga naturvärdet i fri-
luftsområdet.   

Administrativ bestämmelse a5  - Strandskyddet är upphävt. 

Strandskyddet är upphävt i syfte att kunna anlägga gemensamhets-
anläggningar i form av avloppsanläggning, fördröjningsmagasin för 
dagvatten samt en eventuell damm.  

Administrativ bestämmelse g2 – Markreservat för gemensamhets-
anläggning-avlopp.  

Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra avloppshantering inom 
planområdet.  

W- Vattenområden
Vattenområde. Strandskyddet är inte upphävt. 

W1 – Vattenområde för flytande bryggor 
Längs strandkanten från de övriga fastigheterna i Dunshultområdet 
finns det mindre bad- och båtbryggor. För att möjliggöra för mindre 
bryggor inom planområdet tillåts bryggor med en maxlängd på tolv 
meter ut i sjön. Det får max angöras två friliggande bryggor inom 
området. Detta för att säkerställa att bryggorna inte privatiseras och 
att det anläggs en brygga för respektive bostadshus.  

Administrativ bestämmelse a1 - Strandskyddet är upphävt 

Bestämmelsen gäller för den del av vattenområdet som möjliggör 
för flytbryggor. I resterande del av vattenområdet ligger strand-
skyddet kvar. 

GATA1 – Användningsbestämmelse gata 
En användningsbestämmelse för gata har ritats ut i planen för att 
säkerställa att boende och besökare kan ta sig till och från de nya 
fastigheterna. Då planområdet utgörs av en stor andel naturmark 
säkerställer bestämmelsen att gatans påverkan på naturmarken blir 
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tydlig inför framtida exploatering.  

Administrativ bestämmelse a5 – Strandskyddet är upphävt.  

Inom användningsområdet för gata är strandskyddet upphävt. 

Planområdet utgörs av blandskog med olika trädslag och i olika åld-
rar, men området är dominerat av gran och björk. Området har också 
tall och al samt även ek, asp och bok. Vissa delar främst i norr och 
längs med stranden är äldre skog som saknar spår av skogsbruk, me-
dan övriga delar mestadels är yngre skog (ca 30 år) som röjts eller 
gallrats igenom. I dessa delar finns enstaka äldre träd, mest björk 
kvarstående från tidigare skogsbestånd. 

Strandzonen är stenig/blockig och likartad överallt med sparsam ve-
getation i vattenlinjen. Innanför stenarna längs stranden växer bland 
annat pors och blåtåtel. Ytligt berg finns i norr på uddarna och delvis 
i östra kanten. Övriga delar är mera låglänta. Ett djupt dike genomlö-
per området från söder mot norr ungefär i mitten. 

Inom planområdet finns stora delar naturmark som har villkorats 
med bestämmelsen a4- marklov krävs även för fällning av träd med 
en brösthöjdsdiameter på 40 centimeter (diametern mäts på höjden 
130 centimeter över marken). Marklov bör endast ges utifall trädet är 
sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Om det blir aktuellt att ta ner trädet 
bör stubben bevaras. Den kan utgöra en intressant lekmiljö samtidigt 
som den kan vara en värdefull livsmiljö för växter och djur.  

Planområdet har stora höjdvariationer och kvartersmarken för bostä-
der är placerade för att följa områdets naturliga höjdkurvor i syfte att 
minska detaljplanens påverkan på området.  

 Naturvärdesinventering 
En naturvärdesinventering har gjorts för planområdet. Området 
omfattar cirka 3 ha och fältarbetet utför-des 18 nov 2020. 
Naturvärdesbedömningen är utförd enligt Svensk Standard (SS 
199000:2014) och utgår från ett områdes artvärde och biotopvärde. 
Naturvärdesinventeringen bifogas detaljplanen som underlag. 



2022-06-30 8(25) 

Enligt standarden skall inventeringen uppmärksamma områden 
större än 10 m2 eller linjeformade objekt med en längd av 50 m 
eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. I normalfallet redovisas 
vid en naturvärdesinventering endast objekt med NV-klass 1 – 3. 
NV-klass 4 har lagts till enligt standarden eftersom det finns områ-
den som bedömts ha NV-klass 4 som värde. 

Följande åtta områden har naturvärdesinventeringen pekat ut som 
innehar ett värde enligt skalan.  
1. Aspdunge – NV-klass 4
2. Grandunge – NV-klass 3
3. Alkärr - NV-klass 4
4. Blandskog - NV-klass 3
5. Blandskog - NV-klass 4
6. Strandskog - NV-klass 4
7. Blandskog - NV-klass 4
8. Två äldre ädellövträd - NV-klass 4

Skiss över de utpekade områdena från naturvärdesinventeringen: 
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Områdets betydelse för rörligt friluftsliv 

Områden som besöks flitigt av allmänheten får spår av detta genom 
olika typer av slitage och lämningar. Några sådana spår sågs inte 
vid besöket. Det betyder inte att området saknar betydelse för rör-
ligt friluftsliv. Detta tar sig olika uttryck och varierar över tid. Det 
är angeläget att området även framöver kan besökas med sina något 
ovanliga naturtyper även om dessa är små till ytan. Samtidigt kan 
sägas att delar med hällmark generellt är slitagekänsliga. Betydel-
sen för biologisk mångfald är sannolikt större än betydelsen för 
rörligt friluftsliv. 

Naturvärdesinventeringens förslag till detaljplan 

Det är angeläget att de biologiska värden som hittats vid invente-
ringen i de norra delarna kan bevaras och att övriga värden kan in-
tegreras i detaljplanen. Att tillåta bryggor inom den norra delen av 
området för friluftsliv skulle äventyra värden genom omvandling 
och markslitage. Även den östra stranden har en del värden både i 
norra och södra delen, men dessa bedöms kunna vara kvar även om 
bryggor tillåts inom området. 

Ett övervägande som också bör göras är om den norra delen skall 
vara med i det detaljplanelagda området. Ett skäl till detta är att 
skogsmark inom detaljplan faller utanför skogslagstiftningen och 
därmed inte omfattas av skogsvårdslagens generella hänsynskrav. 
Detta och de krav på skötsel eller icke-skötsel som de utpekade 
områdena kräver för att vidmakthålla eller utveckla sina biologiska 
värden gör att områdena skulle kunna läggas utanför detaljplanen. 
Det skulle i så fall gälla för områdena 2, 3, 4, och 5. Övriga delar 
bör kunna hanteras väl inom detaljplanen. 
Marken inom planområdet består enligt SGU:s GIS-data främst av 
berg men också i viss mån morän. Området bedöms därför ha goda 
grundförutsättningar för framtida bebyggelse. 
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Geotekniska förhållanden 

Radon 

Marken utgörs främst av berg men också av morän. Förhållandena 
utgör goda grundförhållanden för föreslagen byggnation.  

Planområdet ligger inte inom område med känd radonförekomst. 
Ingen mätning har gjorts i samband med planarbetet. Byggnader bör 
uppföras radonsäkert.  

Risk för skred/ 
höga vattenstånd 

Enligt MSB: s hot och riskkarta för översvämning för 100-års och 
200-års flöde finns det risk för översvämning inom delar av planom-
rådet. Byggrätten som detaljplanen tillåter är placerade på ett sätt
som medför att husen inte kommer byggas inom dessa områden. Det
är området detaljplanelagt för natur som kan komma att översväm-
mas vid kraftiga skyfall.

Förorenad mark I dagsläget finns ingen indikation på markföroreningar i området. 
Upptäcks föroreningar i samband med markarbeten ska arbetet av-
brytas och marken undersökas. 

LIS-område Tingsryds kommuns översiktsplan redovisar LIS-planen som delvis 
inaktuell. Planområdet anses dock uppfylla kriteriet för landsbygds-
utveckling varför området anses vara fortsatt lämpligt för planlägg-
ning av bostäder. Dunshult är en del av det samhällsgeografiska stråk 
där varje ort utgör en viktig nod, vilket ger samhället goda utveckl-
ingsmöjligheter för boende. Området är även till viss del redan ian-
språktaget av befintlig bebyggelse och planförslaget klargör att hän-
syn ska tas till områdets strandområden. Den sammantagna analysen 
är därmed att Dunshult har mycket goda förutsättningar att utvecklas 
till ett attraktivt boende i strandnära läge.  

Vindkraft Hela planområdet utpekas av kommunen som olämpligt område för 
vindkraft. 

Fornlämningar Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Om fornläm-
ningar hittas i ett senare skede, i samband med markarbeten inom områ-
det, skall arbetet, i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen, omedel-
bart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.  

Bebyggelse Planområdet är i dagsläget obebyggt. I samband med genomförandet 
av detaljplanen kommer fem bostadshus att byggas, med en tillåten 
byggnadsarea på 220 kvm vardera. Totalt kan området bebyggas med 
en byggnadsarea på cirka 1 300 kvm. 

Offentlig och kommersiell 
service 

Urshult, ca 3 km bort, är närmaste större samhälle med utbud av of-
fentlig service. Här finns förskolor, skolor och livsmedelsbutiker. I 
Urshult finns också tillgång till fritidsaktiviteter i form av bland an-
nat motionsspår och padelbana.  

Lek och rekreation Området kommer fortsatt bestå av mycket skog och strandkanten 
kommer vara tillgänglig för allmänheten. Områdets naturliga ut-
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formning bidrar till spännande och upplevelserika miljöer.  
 

Gator, trafik, parkering Infarten till det nya planområdet kommer ske på södra delen av plan-
området. Vald infart anses vara lämplig då planförslaget innebär en 
begränsad trafikpåverkan.  
I området runtomkring planområdet finns det kulturmiljöer i form av 
stenmurar. En omdragning av vägen riskerar att leda till onödig på-
verkan på dessa värden.  
Parkering löses inom respektive fastighet.  
 

Buller 
 

Området ligger i anslutning till viss befintlig bebyggelse av fri-
stående hus. På grund av områdets lokalisering på landsbygden finns 
ingen bullergenererande trafik eller verksamhet i anslutning till om-
rådet. Användningen inom detaljplanen kommer inte medföra att nya 
bullerkällor uppstår som skulle kunna komma att påverka kringlig-
gande bostäder. Av denna anledning görs ingen närmre bullerutred-
ning.  

 
Kollektivtrafik 
 

 
Närmaste kollektivtrafik finns i Urshult, ca 3 kilometer från planom-
rådet.  

 
Servitut och gemensam-
hetsanläggningar 
 

 
Vid genomförandet av planen måste befintliga servitut beaktas. Ge-
mensamhetsanläggningen, DUNSHULT GA:2 som avser utfartsväg 
kommer att behöva utökas för att inkludera de nya bostadstomterna. 
Gemensamhetsanläggningen, Dunshult GA:4, avser dricksvatten-
brunn för befintliga fastigheter väster om det nu aktuella området.   
 

Riksintresse 
 

Inom området gäller riksintresse för naturvård och friluftsliv i enlig-
het med 3 kap 6 § miljöbalken. Naturvårdsverkets handbok ”Strand-
skydd – en vägledning för planering och prövning” redogör för att 
inom områden med höga skyddsvärden bör man ge dispenser för 
strandskyddet återhållsamt och upphävandet av strandskyddet bör 
noga övervägas. Planens syfte måste väga tyngre än strandskyddet.   
 
Sjön Åsnen, som planområdet ligger vid, har som helhet listats från 
år 1975 som värdefull sjö/våtmark i den internationella Våtmarks-
konventionen (även kallad Ramsarkonventionen). Skälet till att ge 
området denna status är dess betydelse som häcknings- och rastplats 
för fåglar. Genom att placera området på Ramsarlistan förbinder sig 
Sverige bland annat att planera för och genomföra åtgärder som 
främjar bevarandet av området och speciellt dess fågelliv samt bed-
riva tillsyn.  
En fågelinventering har beställts och ska bifogas som en bilaga till 
planen. En allmän fågelinventering förläggs under den huvudsakliga 
häckningsperioden (april-juli) och bör omfatta minst två besök förde-
lade över perioden, för att täcka in så många arter som möjligt. Då 
detaljplanen skickas på samråd innan fågelinventeringen är färdig-
ställd kommer fågelinventeringen att bifogas som bilaga till gransk-
ningen.   
 

Strandskydd För sjön Åsnen gäller strandskydd enligt 7 kap MB. Strandskyddet 
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gäller 200 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Enligt 7 kap 
18§ MB får länsstyrelsen förordna att ett strandskyddsområde som 
avses ingå i detaljplanen inte längre ska vara omfattat av skydd, om 
det finns särskilda skäl.  
 
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av 
eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det om-
råde som upphävandet eller dispensen avser: 
 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar be-
tydelse för strandskyddets syften, 

 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan ex-

ploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgning-

en inte kan genomföras utanför området, 
 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt in-
tresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller  

 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angelä-

get intresse. 
 
Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen, ett så kallat LIS-område, kan du få dispens om det 
du vill göra: 
 

1. bidrar till utvecklingen av landsbygden 
 

2. är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning 
till befintliga bostadshus. 

 
Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska 
dock inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen 
och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för all-
mänheten och bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Detta 
gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen 
är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anlägg-
ningarnas funktion.   
För planens genomförande föreslås strandskyddet att upphävas inom 
området betecknat med W1 samt inom kvartersmark, gata och natur-
mark. Detta för att möjliggöra anläggandet av gemensamhetsanlägg-
ningar som krävs för planen genomförande. I den fria passagen i norr 
samt en del naturmark i söder ska strandskyddet ligga kvar.   
 
Ett särskilt skäl som kan åberopas för att upphäva strandskyddet är 
att området är utpekat som ett LIS-område för bebyggelse i över-
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siktsplanen. Bebyggelsen som möjliggörs inom planområdet anses 
vara förenlig med de skäl som krävs för att få dispens för byggnation 
inom LIS-område. Exploateringen av det område som strandskyddet 
föreslås upphävas inom är begränsad samtidigt som föreslagen ex-
ploatering bidrar till att området tillgängliggörs och att dess attrakti-
vitet förstärks. Detta skapar förutsättningar för en mer levande lands-
bygd och en förlängd turistsäsong.  
 
I planen säkerställs allmänhetens liksom växt- och djurlivets tillgång 
till strandområdet. Användningsområdena för bostäder och gata 
kommer inte exploateras ända fram till strandlinjen. Istället kommer 
en fri passage på ca 25 meter anläggas som lämnar strandkanten 
oexploaterad. Detta gör att planen säkerställer allmänhetens liksom 
växt- och djurlivets tillgång till strandområdet.  
 
Inom större delen av planområdet ställs krav på marklov vid fällning 
av träd vilket gör att intrånget i strandmiljön begränsas och att goda 
livsvillkor kan bevaras för växter och djur.  
 
Den sammantagna bedömningen är att allmänhetens möjligheter till 
motion, rekreation och naturupplevelser i skog eller sjönära områden 
kan garanteras i och med planförslaget. Upphävandet av strandskyd-
det inom nämnda användningsområden anses inte stå i strid med 
strandskyddets syfte. Inga större ingrepp i naturmiljön längs strand-
kanten eller i vattnet är aktuella och därför bedöms påverkan på växt- 
och djurlivet bli liten. Om några åtgärder blir aktuella som kan strida 
mot strandskyddsbestämmelserna ska strandskyddsdispens sökas.  
 

Behovsbedömning Alla planer skall behovsbedömas huruvida betydande miljöpåverkan 
enligt MB 6 kap § 11 föreligger. Planens karaktär är utgångspunkt 
för bedömningen och den görs utifrån MKB-förordningens bilaga 2 
och 4. Ett dokument med bedömning av miljöpåverkan bifogas plan-
beskrivningen. 
 

Ställningstagande  
och motivering 

Naturvärdesinventeringen redogör för att två områden innehar vär-
dena NV-klass 3. Inom dessa områden får marken användas för na-
tur. Träd som innehar ett högre naturvärde får heller inte fällas utan 
marklov. Planförslaget kommer inte innebära en betydande miljöpå-
verkan och en särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver därför 
inte upprättas. 
 

KONSEKVENSER 
 
Miljökvalitetsnormer 
 

Åsnen är recipient för planområdet. Enligt VISS (Vatteninformat-
ionssystem Sverige) utvisar sjön Åsnen under förvaltningscykel 3 
(2017–2021) måttlig ekologisk status och god kemisk status, förutom 
för kvicksilver och bromerad difenyleter. God ekologisk status ska 
uppnås till år 2033 enligt gällande förvaltningscykel. Det aktuella 
detaljplaneförslaget medför inte att statusen i Åsnen kommer att för-
sämras, eftersom förslaget innebär en marginell förändring i jämfö-
relse med nuvarande förhållanden. Majoriteten av skogen och vege-
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tationen kommer att kvarstå.  
 
Det aktuella planförslaget kommer inte att medföra överskridanden 
av gällande miljökvalitetsnormer avseende vatten- och luftförore-
ningar. 
 

Barnkonsekvenser 
 

En barnkonsekvensanalys har gjorts och finns med som bilaga till 
detaljplanen. En barnkonsekvensanalys är ett verktyg som används 
för att på ett systematiskt sätt lyfta in barns och ungas perspektiv för 
att kunna tillgodose deras bästa i förändringar av den fysiska miljön. 
Barnkonsekvensanalysen tar utgångspunkt i barnkonventionen och 
nationella mål om barns behov av utevistelse, fysisk aktivitet och lek 
som är avgörande för barns hälsa och utveckling.  

Den sammanfattade bedömningen för detaljplanen är att planförsla-
get både är positivt och negativt utifrån ett barn- och ungdomsper-
spektiv. Barn som kan komma att bo i området kommer att vara 
beroende av att bli skjutsade till både skola och fritidsaktiviteter. 
Med fler barn inom Dunshultsområdet skapas dock större möjlig-
heter att hitta kamrater i närområdet, och möjligheterna till samåk-
ning till       olika aktiviteter främjas.  

Skog och vatten är fina, spännande och utvecklande lek- och vistel-
semiljöer för barn i olika åldrar. De kan dock uppleves som otrygga 
med hänvisning till den säkerhetsrisk de kan utgöra för barn och 
ungdomar.  
 

Planförslaget  
 

Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse i strandnära läge. För-
slaget är utformat för att ta hänsyn till de riksintressen som gäller för 
natur- och friluftsliv samt strandskydd. Förslaget i sig får inga större 
konsekvenser eftersom det totalt möjliggörs för 5 bostadshus vars 
placering baseras på naturvärdesinventeringens rekommendationer 
för att minsta möjliga påverkan på naturvärdena i området.   
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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. Genomförandebeskrivning-
en förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 
 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Handläggning 
 

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande 
enligt 5 kapitlet 6 § Plan- och bygglagen (PBL) 
 

Tidplan Beslut om samråd Augusti 2022 
 Samråd September 2022 
 Granskning December 2022 
 Antagande Mars 2023 
 Laga kraft 

 
April 2023 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen in-
kommer. 
 
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 
 

Inom planområdet är det enskilt huvudmannaskap. 
Skälet är att det inte är av kommunalt intresse att för-
valta den allmänna platsmarken för den planerade be-
byggelsen eftersom det är en begränsad exploatering 
från en privat intressent.  
 

Avtal 
 

Planavtal har upprättats.  

ANSVARSFÖRDELNING OCH KONSEKVENSER 
I tabellen nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 
 
Ansvar 
 

Åtgärder och konsekvenser 

Kommunen 
 

• Upprätta detaljplan 
 

Exploatörer  • Bekosta detaljplan.  
• Anlägga gata.  
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• Uppförande av byggnader. 
• Ansöka om och bekosta kostnader för lantmäte-

riförrättning för avstyckning och anläggningsåt-
gärd.  

• Anlägga gemensamhetsanläggning för avlopp. 
• Anlägga damm.   

E.ON Sverige 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 begä-
ran av kommun eller exploatör. 

• Eventuellt säkerställande av anläggningen ge-
nom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

Dunshult 1:11  • Minskad fastighetsstorlek  
Dunshult 1:27 • En mindre utökad mängd trafik på gemensam-

hetsanläggningen Dunshult ga:2.  
Dunshult 1:29 • En mindre utökad mängd trafik på gemensam-

hetsanläggningen Dunshult ga:2.  
Dunshult 1:30 • En mindre utökad mängd trafik på gemensam-

hetsanläggningen Dunshult ga:2.  
Dunshult 1:34  • En mindre utökad mängd trafik på gemensam-

hetsanläggningen Dunshult ga:2.  
Dunshult 1:36 • En mindre utökad mängd trafik på gemensam-

hetsanläggningen Dunshult ga:2. 
Dunshult 1:37 • En mindre utökad mängd trafik på gemensam-

hetsanläggningen Dunshult ga:2. 
Dunshult 1:38 • En mindre utökad mängd trafik på gemensam-

hetsanläggningen Dunshult ga:2. 
Dunshult 1:39 • En mindre utökad mängd trafik på gemensam-

hetsanläggningen Dunshult ga:2.  
Dunshult 1:40 • En mindre utökad mängd trafik på gemensam-

hetsanläggningen Dunshult ga:2.  
Dunshult 1:41 • En mindre utökad mängd trafik på gemensam-

hetsanläggningen Dunshult ga:2. 
Dunshult 1:42   • En mindre utökad mängd trafik på gemensam-

hetsanläggningen Dunshult ga:2.  
Dunshult 1:43 • En mindre utökad mängd trafik på gemensam-

hetsanläggningen Dunshult ga:2. 
Dunshult 1:45 • En mindre utökad mängd trafik på gemensam-

hetsanläggningen Dunshult ga:2. 
Dunshult 1:46 • En mindre utökad mängd trafik på gemensam-

hetsanläggningen Dunshult ga:2. 
Dunshult 1:47 • En mindre utökad mängd trafik på gemensam-

hetsanläggningen Dunshult ga:2. 
Dunshult 1:48 • En mindre utökad mängd trafik på gemensam-

hetsanläggningen Dunshult ga:2.  
Dunshult 1:49 • En mindre utökad mängd trafik på gemensam-

hetsanläggningen Dunshult ga:2.  
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Dunshult 1:50 • En mindre utökad mängd trafik på gemensam-

hetsanläggningen Dunshult ga:2 
Dunshult 1:53 • En mindre utökad mängd trafik på gemensam-

hetsanläggningen Dunshult ga:2.  
Dunshult 2:2 • En mindre utökad mängd trafik på gemensam-

hetsanläggningen Dunshult ga:2. 
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 
 
Gemensamhetsanläggning  
 
 
 
Fastighetsgränser 
 

Exploatören ansöker om anläggningsåtgärd för att utöka 
gemensamhetsanläggningen Dunshult ga:2 så att de nya 
tomterna även kommer att ingå i denna.  
 
Under planeringsbeskedet inkom ett yttrande från 
Lantmäteriet angående oklara fastighetsgränser då plan-
förslaget lagts ut i direkt anslutning till Dunshult 1:43. 
Yttrandet har beaktats och extra uppmärksamhet har 
getts vid framtagandet av grundkarta och fastighetsför-
teckning.   
 

Markförsörjning och fastig-
hetsreglering 

Den aktör som initierat detaljplanen är ännu inte ägare 
till marken. Avtal om försäljning har upprättats och är 
beroende av att detaljplanen vinner laga kraft. Därefter 
kommer planområdet att avstyckas från Dunshult 1:11. 
Detaljplanen ger möjlighet att i framtiden avstycka de 
fem tomtplatserna så att dessa bildar egna fastigheter.  
  

Fastighetsägare 
 

Berörda fastighetsägare framgår av till planen bifogad 
fastighetsförteckning. 
 

Fastighetsbildning, servitut 
mm 
 

Vid genomförandet av planen måste befintliga servitut 
beaktas. Gemensamhetsanläggningen, Dunshult ga:2, 
som avser utfartsväg kommer att behöva utökas för att 
inkludera de nya bostadstomterna. Gemensamhetsan-
läggning, Dunshult ga:4, avser dricksvattenbrunn för 
befintliga fastigheter väster om det nu aktuella området. 
 

  
 

EKONOMISKA ÅTGÄRDER 
 
Kommunala investeringar Genomförandet av planen medför inga kostnader för 

kommunen.  
 

Gatukostnader 
 

Inom detaljplanen råder enskilt huvudmannaskap.  

  
  
Kommunala intäkter 
 

Planavgifter.  
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TEKNISKA FRÅGOR 
 
Tekniska undersökningar 
 

Behov av geoteknisk undersökning på planområdet 
förekommer inte.   
 

Vatten och avlopp Gemensamt avlopp skall anordnas där de tillkommande 
fem husen delar på det. En egenskapsbestämmelse för 
gemensamhetsanläggning har lagts ut på naturmark.   
 

Fjärrvärme 
 

Fjärrvärme finns inte i området.  

Dagvatten Dagvattenhanteringen ska ske genom lokalt omhänder-
tagande inom kvartersmarken. En planbestämmelse har 
lagts ut som reglerar att minst 20% av markytan inom 
kvartersmarken ska vara genomsläpplig för infiltration 
av dagvatten.  
 

El 
 

E.ON Elnät Sverige AB är elnätsägare inom planområ-
det. 
 

Bredband 
 

Optokabel finns framdraget till Dunshult 1:11. 
 
 

Avfall 
 

SSAM (Södra Smålands Avfall och Miljö) har i upp-
drag att hantera avfall i kommunen. Avfallshanteringen 
kommer ske i enlighet med kommunens avfallsplan 
som blev antagen av Kommunfullmäktige 2018-11-12 § 
26. Utrymmen för sortering av avfall, transportvägar 
samt vändplatser etc. ska följa ”Handbok för avfallsut-
rymmen” och ”Avfallsföreskrifter för Tingsryds kom-
mun. 
 

  
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 
Genomförandetid Genomförandetid upphör att gälla 5 år efter det att pla-

nen vunnit laga kraft. 
 

Medverkande  
tjänstemän 

Madeleine Erixon, planförfattare, planteknik, genomfö-
rande, planadministration i samarbete med tjänstemän 
inom kommunala enheter. 
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Miljö                     

Miljökvalitetsnormer             x     

Planområdet kommer att bibehålla en 
majoritet av skogen och vegetationen. 
En mycket liten del av området kom-
mer bebyggas och en väg kommer att 
förlängas för att göra det möjlig att ta 
sig till och från området. Miljökvali-
tetsnormerna kommer inte påverkas. 
Åsnen som är recipent för dagvatten 
kommer inte att få en försämrad 
status på grund av detaljplaneförsla-
get, eftersom förslaget innebär en 
marginell förändring i jämförelse med 
nuvarande förhållanden. 

Miljömål nationella och regionala     x             

En liten påverkan på miljön kan upp-
stå eftersom förslaget medför en viss 
ökad mänsklig aktivitet i området. 
Samtidigt är förslaget utformat utifrån  
naturvärdesinventeringen och har 
tagit hänsyn till de naturvärden som 
finns i området. 

Miljömål lokala     x             Se ovan. 

Hållbar utveckling     x             

En liten påverkan på miljön kan upp-
stå eftersom förslaget medför en viss 
ökad mänsklig aktivitet i området. 
Behovet av bostäder i attraktiva 
områden på landsbygden är dock 
också en väsentlig del i en hållbar 
utveckling.  

Riksintressen                     

Naturvård               x     

Rörligt friluftsliv         x         

Genom att detaljplanelägga området 
och förlänga befintlig väg görs områ-
det mer tillgängligt för allmänheten. 
Detaljplanen utformas på ett sätt som 
medför att människor har tillgång till 
strandlinjen. 

Kulturmiljö               x     

Annat               x     

Kulturmiljö                      

Fornminnen               x     
Kulturmiljöprogram               x     

Kulturhistorisk miljö               x     
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Visuell miljö 

Landskapsbild, stadsbild             x     
 I det stora hela kommer området att 
behålla sin nuvarande utformning.  

Fysiska ingrepp, nya element                     
Skala och sammanhang                     
Estetik, närmiljö                     

Annat                     

Naturmiljö                     

Växt o djurliv, hotade arter     x             

De naturliga miljöerna vid strandlinjen 
kommer bevaras med hjälp av en fri 
passage som sträcker sig 25 meter 
från strandlinjen. Denna yta planläggs 
som naturmark och ingen bostadsbe-
byggelse tillåts. Allmänhetens tillgång 
till strandlinjen kommer förbättras 
vilket kan komma att påverka växt- 
och djurlivet i viss mån. Inga större 
ingrepp tillåts dock i naturmiljön längs 
strandlinjen eller i vattnet och därför 
bedöms påverkan på växt- och djurli-
vet bli liten.  
Då planområdet ligger inom ett RAM-
SAR-område har en fågelinventering 
beställts. Fågelinventeringen kommer 
ske under den huvudsakliga häck-
ningsperioden (april-juli) och kommer 
bifogas som en bilaga till planen 
under granskningen.   

Naturreservat     x              Se ovan. 
Natura 2000     x              Se ovan. 
Biotopskydd     x              Se ovan. 
Kronobergs natur     x         x    Se ovan. 
Våtmarks-/sumpskogsinventering               x     
Ängs- o hagmarksinventering               x     
Nyckelbiotopsinventering               x     

Spridningskorridorer, grön- och 
vattensamband     x              Se ovan.  

Rekreation 

Tillgänglighet, barriärer         x         

Området kommer tillgängliggöras mer 
än tidigare, vilket gör att allmänheten 
får tillträde till strandlinjen. Dock är 
delar av strandlinjens geologiska 
utformning utformad på ett sätt som 
gör att den kan vara svår att röra sig 
igenom.  

Aktivitet, lek, friluftsliv         x         Se ovan. 

Grönstruktur, parkmiljö, vattenmiljö         x         

 I samband med att området blir mer 
tillgängligt kommer det finnas möjlig-
het att bada inom den östra delen av 
planområdet. Två friliggande bryggor 
möjliggörs genom detaljplanen.  
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Påverkan på vatten                     

Strandskydd     x             

För planens genomförande föreslås 
strandskyddet att upphävas inom 
användningsområdet W1 samt inom 
kvartersmark för bostäder och allmän 
plats för gata och natur. I resterande 
delar av planområdet föreslås strand-
skyddet ligga kvar vilket säkerställer 
allmänhetens tillgång till strandlinjen. 
Eftersom inga större ingrepp tillås i 
vattnet blir den negativa påverkan på 
växt- och djurlivet också begränsad.  

Grundvatten               x     
Ytvatten               x     
Dricksvattentäkt               x     
Dagvatten               x     

Annat               x     

Markförhållanden/föroreningar                     

Markförhållanden, grundläggande 
förutsättningar               x     

Förorenad mark               x     
Vatten             x       
Avrinningsområden             x       

Andra resurser             x       

Hushållning                     

Befintlig infrastruktur       x           

Bebyggelsen sker i närheten av 
nuvarande bostadsbebyggelse och 
befintlig vägstruktur kan därför sam-
nyttjas. 

Markförhållanden             x       
Återvinning             x       
Transport             x       
Vatten             x       

Andra resurser             x       

Avfall                     

Under byggskedet             x     
Hantering av avfall skall ske i enlighet 
med kommunens avfallsplan. 

Avfallssortering             x     
Hantering av avfall skall ske i enlighet 
med kommunens avfallsplan. 

Hälsa, störningsrisker                     

Buller, vibrationer             x     
Den framtida användningen kommer 
ha minimal ljudpåverkan.  

Luftkvalitet, utsläpp, allergier             x       
Lukt             x       
Radon               x     

Ljusförhållanden, ljussken, skuggef-
fekter               x     

Strålning, elektromagnetiska fält               x     
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Säkerhet                     

Trafikmiljö, GC-vägar, kollektivtrafik, 
olycksrisk               x     
Farligt gods               x     
Explosion               x     

Översvämning     x             

Enligt MSB: s hot- och riskkarta för 
översvämning gällande 100-års och 
200-års flöde finns det risk för över-
svämning inom delar av planområdet. 
Byggrätten som detaljplanen tillåter är 
placerad på ett sätt som medför att 
husen inte kommer byggas inom 
dessa områden.  Vid kraftigt skyfall 
finns det i framtiden risk för att delar 
av området  som är detaljplanelagt för 
friluftsliv kan komma att översväm-
mas. Bostadsbebyggelsen kommer 
inte att påverkas.  

Ras o skred               x     

Trygghet               x     

Socialt perspektiv 

Tillgänglighetvid funktionsnedsät-
ting.             x     

Området innehar en del träd och 
annan vegetation samt inslag av berg 
i terrängen som medför att området 
inte är särskilt tillgängligt. Det är svårt 
att avgöra om den ökade tillgänglig-
heten som genomförandet av planen 
medför även kommer innebära en 
större tillgänglighet för funktionsned-
satta. Genomförandet av planen 
kommer i alla fall inte förvärra förut-
sättningarna.  

Segregation/Integration             x       

Barnperspektivet     x             Tillgängligheten till naturen förbättras. 

Övriga planeringsarbeten                     

Framtida exploatering   x               

Attraktiva bostäder möjliggörs i 
strandnära lägen på landsbygden. 
Kommunen har som mål att det ska 
byggas 100 nya bostäder i kommu-
nen till 2024.  

Översiktsplan x                 

Översiktsplanens intuitioner att möj-
liggöra bostadsbebyggelse i strand-
nära lägen på ett sätt som inte häm-
mar natur eller allmänhetens rätt till 
strandkanten upprätthålls.  

Gällande planer               x     
Pågående planläggning               x     

Mellankommunala intressen               x     
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Sammanfattande bedömning 
 
  

 

                      

                      

                      
                      

                      

                      

  

  

Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan X   Handläggare: 

Genomförandet ger viss men ej betydande miljöpåverkan   
 

Madeleine  
Erixon Genomförandet ger betydande miljöpåverkan    

Andra lokaliseringsalternativ bör utredas    Planarkitekt 

MKB behövs inte X 
MKB  
behövs    

Tingsryds  
kommun 
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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 


	Åsnen är recipient för planområdet. Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) utvisar sjön Åsnen under förvaltningscykel 3 (2017–2021) måttlig ekologisk status och god kemisk status, förutom för kvicksilver och bromerad difenyleter. God ekologisk status ska uppnås till år 2033 enligt gällande förvaltningscykel. Det aktuella detaljplaneförslaget medför inte att statusen i Åsnen kommer att försämras, eftersom förslaget innebär en marginell förändring i jämförelse med nuvarande förhållanden. Majoriteten av skogen och vegetationen kommer att kvarstå. 
	Det aktuella planförslaget kommer inte att medföra överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende vatten- och luftföroreningar.

