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Redogörelse av inkomna synpunkter för planeringsbesked enligt PBL 5:10 

Detaljplan för Dunshult 1:11      
Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

Samrådstid: 2020-10-02 till 2020-11-13 

Följande yttranden med synpunkter: 

Lantmäteriet 
2020-10-05 

Detaljplan för  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-08-
03) har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras

UTFART  
Området behöver tillförsäkras en vidare vägrätt på enskilda vägar. 
Detta bör undersökas i det fortsatta planarbetet.  

OSÄKER GRÄNS I ANSLUTNING TILL KVARTERSMARK  
I planförslaget har kvartersmark för bostadsändamål lagts ut i di-
rekt anslutning till gränsen mot Dunshult l: 11 och 1:43. Varken i 
grundkartan eller i registerkartan finns några inmätta gränspunkter 
angivna längs denna gräns. Lantmäteriet vill här påminna om att 
detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett annat läge. 
Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är 
att antingen en del av kvartersmarken ligger på grannfastigheten 
eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken och fram 
till fastighetsgränsen. 

Om gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som möjligt ut-
reda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befint-
liga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs 
det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När grän-
sens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fas-
tighetsgränsens rätta läge göras. 

För Lantmäteriet 

Madeleine Erixon 
0477 441 38 
madeleine.erixon@tingsryd.se 
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Kommentar och åtgärd: 

Sakägare 1 
2020-11-03 

Synpunkterna noteras och tas med inför framtida 
detaljplanearbete. Synpunkter som inte berör upphä-
vandet av strandskyddet kommer inte adresseras i sam-
band med planeringsbeskedsansökan, men kommer no-
teras och bearbetas i samband med att en plan- och ge-
nomförandebeskrivning tas fram och ska skickas ut för 
samråd. 

Vi, ägare till fastighet xx, har följande synpunkter på 
planeringsbeskedet: 

Åsneområdet är ett riksintresseområde med höga 
skyddsvärden och dispenser för strandskyddet bör 
noga övervägas. Sjön Åsnen ingår i Ramsarkon-
ventionen med anledning av sitt höga värde för 
fågellivet och Naturvårdsverket anser att strand-
skyddet inom Åsneområdet ska väga tungt för at 
bevara djur och växtliv. 

LIS planen för området är från 2012 och enligt 
kommunen delvis inaktuell och bör därför inte tas 
med i bedömningen. 

Fem nya attraktiva permanentbostäder planeras 
inom gällande strandskyddsområde med argu-
mentet att det är lämpligt för utvecklingen av 
landsbygden. De fem permanentbostäder plane-
ras ligga intill ett område med fritidshus vilket 
väsentligt ändrar områdets karaktär och påverkan 
på området. En hållbar landsbygdsutveckling sker, 
som vi ser det, när hela allmänheten långsiktigt sä-
kerställs fri tillgång till sina finaste och attraktivaste 
miljöer och stränder. 

Planen saknar alternativa lokaliseringar av de fem bostäderna, 
detta är olyckligt. 

Åsnenområdet nämns i miljökonse-
kvensbeskrivningen i den nya, ännu 
inte antagna översiktsplanen, som ett 
område där stor varsamhet vid bygg-
nation bör beaktas. 

Det nämns att en utredning bör göras av plane-
rade byggnationers påverkan. Denna utredning 



2022-05-09 3(10) 

Kommentar och åtgärd: 

finns inte nämnt i de handlingar som skickats till 
oss. 

Vidare är området enligt planbeskrivningen sankt. 
Det bör undersökas om området fungerar som en 
naturlig renande våtmark för områdets ytvatten. 

Vi saknar uppgifter om hur de 5 nya permanentbo-
städer kommer att påverka riksintresseområdet 
enligt 3 kap: MB, strandskyddet enligt 7 kap :MB 
samt om planen påverkar Ramsarkonventionen. 

Vi saknar uppgifter om hur den planerade gemen-
samma avloppsanläggning kommer att påverka mil-
jökvalitetsnormerna för Åsnens vatten. Åsnen klas-
sas nu som måttligt påverkat vad angår övergöd-
ning och kommunen är skyldig att säkra att vatten-
kvalitén förbättras och inte försämras. 

Att uppföra nya byggnader inom ett strandskyddat 
område är förbjudet enligt 7 kap 16§: MB och inget 
av det som finns i handlingarna tyder på att dispens 
kan ges. 

En naturvärdesinventering har utförts för området för att 
belysa vilka befintliga naturvärden som finns och hur 
dessa kan bevaras i detaljplanen. Den tillåtna byggnat-
ionen är medvetet placerad på platser där marknivån är 
högre inom området. Planeringsbeskedsansökan kom-
pletteras för att inkluderar naturvärdesinventeringsresul-
tat och naturvärdesinventeringen kommer bli en bilaga 
inför framtida detaljplanearbete.   

Motiveringen till vald lokalisering av bebyggelsen är 
närheten till stranden, vilket bidrar till att skapa mer 
attraktiva bostäder på landsbygden. Det finns en pro-
blematik i att för få bostäder byggds på landsbygden i 
kommunen, vilket leder till en avfolkning. Detta beror 
delvis på att den ekonomiska kostnaden för ny byggnat-
ion inte motsvarar värdet på nya färdigställda bostäder 
på landsbygden. 

Bebyggelsen sker inom ett område som enligt naturvär-
desinventeringen inte innehar ett högt naturvärde, sam-
tidigt som de områden som anses ha ett högre natur-
värde bevaras och strandskyddet kommer enligt detalj-
planen inte att upphävas inom dessa områden. Området 
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Sakägare 2 
2020-11-06 

Kommentar och åtgärd: 

detaljplaneläggs istället för friluftsliv där ingen fast be-
byggelse tillåts.  

Bebyggelsen sker också i anslutning till befintlig bebyg-
gelse, vilket medför att det finns vissa grundförutsätt-
ningar som väg och el utdraget i närområdet. En ut-
byggnation i strandnära läge som inte är i anslutning till 
befintlig bebyggelse skulle troligen inneha en betydligt 
mer orörd miljö och därför innebära en större påverkan 
på befintliga naturvärden. LIS-planen belyser att bebyg-
gelse i strandnära lägen främst ska ske där det redan 
finns en viss bebyggelse, som i detta fall där området 
har definierats som ett område lämpad för LIS för bo-
stadsbebyggelse.  

Synpunkterna noteras och tas med inför framtida 
detaljplanearbete. Synpunkter som inte berör upphä-
vandet av strandskyddet kommer inte adresseras i sam-
band med planeringsbeskedsansökan, men kommer no-
teras och bearbetas i samband med att en plan- och ge-
nomförandebeskrivning tas fram och ska skickas ut för 
samråd. 

Synpunkter 
1. Att dränering av fastigheten xx genom befintligt 

dikessystem inte äventyras. Se utdrag ur 
dikeshandlingar gällande skogsdikesmiljö 
förslag med skogsvårdsstyrelsen diarie-nummer 
70/81 (se bilaga 1)

2. Att inte xx berörs av eventuella av-
loppsanläggningar eller andra inskränkningar

Synpunkterna gällande befintliga dräneringsförutsätt-
ningar för xx och avloppsanläggning för xx noteras. 

Synpunkterna noteras och tas med inför framtida 
detaljplanearbete. Synpunkter som inte berör upphä-
vandet av strandskyddet kommer inte adresseras i sam-
band med planeringsbeskedsansökan, men kommer no-
teras och bearbetas i samband med att en plan- och ge-
nomförandebeskrivning tas fram och ska skickas ut för 
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Sakägare 3
2020-11-12 

Kommentar och åtgärd: 

November 

2022-05-09 

samråd. 

Det planeras byggande av 5 bostadshus anpassade för 
permanent boende.  
Vi bor utmed "den lilla bygatan," xx, som föreslås 
förstärkas.  
För oss som bor utmed denna väg är det ingen LITEN 
PÅVERKAN då vägen går mellan byggnader på  
det som en gång varit gårdsplan.  
Denna "lilla bygata" var säkert från början en "avstick-
are" som bara gick till vår gård. När sen tillgängligheten 
till samfälligheten vid sjön och några fritidshus skulle 
förbättras tog kommunen över  
av "vår väg." På den tiden innebar inte bil trafiken nå-
gon störning, det uppvägdes säkert av att få vägen  
underhållen av kommunen. Kommunens underhåll har 
skötts fram t.o.m. vår gårdsplan med sandning.  
Man kan då fråga sig om resten av vägen ner till all-
männingen är privat. Även på lantmäteriets kartor är  
vägen kraftigare markerad fram t.o.m. gårdsplanen, res-
ten är liksom vår skogsväg, svagare markerad. 

Att tänka sig byggtrafik och sedan boende i 5 hus blir 
stor negativ påverkan för oss.  
Använd istället vägen som går till Dunshult 1: 11, där 
har tidigare varit en väg med genomfart. Det är  
lämpligare att använda den vägen då det inte finns något 
permanentboende i den sträckningen. Dessutom tillhör 
marken Dunshult 1: 11  

Vi kommer undersöka vägtrafikförutsättningarna till och 
från planområdet närmre och beakta era synpunkter. 
Synpunkterna noteras och tas med inför framtida 
detaljplanearbete. Synpunkter som inte berör upphä-
vandet av strandskyddet kommer inte adresseras i sam-
band med planeringsbeskedsansökan, men kommer no-
teras och bearbetas i samband med att en plan- och ge-
nomförandebeskrivning tas fram och ska skickas ut för 
samråd. 
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E.ON Energidistribution
AB 2020-11-09

Kommentar och åtgärd: 

Smålands Ornitologiska 
Förening  
2020-11-12 

Yttrande över samråd av detaljplan Dunshult 1 :11, 
Tingsryds kommun. Dnr. MBN 2019-1075  

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 inga kab-
lar, se bifogad karta.

E.ON kan konstatera att en utbyggnad av fem nya bo-
städer kommer att kräva att ledningsnätet förstärks med
ny 10 kV jord kabel med tillhörande nätstation/stationer,
0,4 kV jord kablar och kabelskåp.

Synpunkterna noteras och tas med inför framtida 
detaljplanearbete. Synpunkter som inte berör upphä-
vandet av strandskyddet kommer inte adresseras i sam-
band med planeringsbeskedsansökan, men kommer no-
teras och bearbetas i samband med att en plan- och ge-
nomförandebeskrivning tas fram och ska skickas ut för 
samråd. 

Angående planeringsbesked för Dunshult 1:11 i 
Tingsryds kommun  

Föreningen är tacksam för möjligheten att yttra sig om den före-
slagna byggnationen vid Dunshult i Urshult. Föreningen anser inte 
att förslaget ska realiseras. Strandskyddet vid Åsnen får inte urhol-
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kas på något sätt utan måste få finnas kvar utan att dispenser ges. 

Åsnens fågelliv är högt värderat och sjön har därför blivit utsedd 
till ett RAMSAR-område. Den är tillsammans med Tåkern, Horn-
borgasjön, Sjaunja och 64 andra områden i Sverige ansedd som så 
viktig för landets fågelliv att den ska ha status som RAMSAR-
område. Tingsryds kommun borde vara stolta över att ha ett sådant 
område inom sina gränser.  

RAMSAR-konventionen innebär att inte några åtgärder får göras 
som försämrar för sjöns fåglar. Om möjligt ska åtgärder som för-
bättrar för fåglarna genomföras. Det utökade strandskyddet är en 
åtgärd för att leva upp till konventionen och undantag ska inte 
medges. 

Av sjöns fåglar är fiskgjuse och storlom uppmärksammade. Tyvärr 
går det inte bra för dem. För den förstnämnde har populationen 
under de senaste femton åren halverats, man vet inte med säkerhet 
varför. Samma utveckling gäller för storlommen som man dessu-
tom vet har mycket svaga häckningsresultat. Utöver dessa arter har 
vi en rad andra arter att ta hänsyn.  

Storskrake har kanske minskat mest av alla arter i Åsnen och små-
skrake har i det närmaste försvunnit.  
Lärkfalken häckar helst strandnära men är ändå svår att inventera. 
Samma sak gäller för drillsnäppa men det är troligt att den har 
minskat.  

Några arter har ökat vid sjön de senaste 45 åren. Dit hör grågåsen 
som i stort sett saknades på 70-talet. Havsörn häckar numera med 
några par vid sjön och storskarven etablerade sig vid sjön men är 
numera i stort sett försvunnen som häckfågel.  

Kommunen måste ta hänsyn till Åsnens fågelfauna vid sin plane-
ring. Det måste vara bättre för både de egna innevånarna och för 
besökande turister att sjön får behålla sina värden som fågelsjö. 

Planeringsbeskedsansökan kompletteras för att inkluderar natur-
värdesinventeringsresultat och naturvärdesinventeringen kommer 
bli en bilaga inför framtida detaljplanearbete 

Naturvärdesinventeringen redogör för att det i artportalen inte har 
hittats några rödlistade arter eller djur inom området, detta betyder 
inte att man kan uteslutas att det potentiellt kan finnas eller kan 
uppkomma rödlistade arter och djur inom området i framtiden. 
Utifrån inventeringen bedöms det högsta NV-klass värdet vara tre 
och för dessa områden kommer strandskyddet fortsatt att gälla en-
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ligt detaljplanen. Exploateringen sker inom områden där NV-
värdet är så pass lågt att det inte har getts ett värde.  

Motiveringen till vald lokalisering av bebyggelsen är 
närheten till stranden, vilket bidrar till att skapa mer 
attraktiva bostäder på landsbygden. Det finns en pro-
blematik i att för få bostäder byggds på landsbygden i 
kommunen, vilket leder till en avfolkning. Detta beror 
delvis på att den ekonomiska kostnaden för ny byggnat-
ion inte motsvarar värdet på nya färdigställda bostäder 
på landsbygden. 

Bebyggelsen sker inom ett område som enligt naturvär-
desinventeringen inte innehar ett högt naturvärde, sam-
tidigt som de områden som anses ha ett högre natur-
värde bevaras och strandskyddet kommer enligt detalj-
planen inte att upphävas inom dessa områden. Området 
detaljplaneläggs istället för friluftsliv där ingen fast be-
byggelse tillåts.  

Bebyggelsen sker också i anslutning till befintlig bebyg-
gelse, vilket medför att det finns vissa grundförutsätt-
ningar som väg och el utdraget i närområdet. En ut-
byggnation i strandnära läge som inte är i anslutning till 
befintlig bebyggelse skulle troligen inneha en betydligt 
mer orörd miljö och därför innebära en större påverkan 
på befintliga naturvärden. LIS-planen belyser att bebyg-
gelse i strandnära lägen främst ska ske där det redan 
finns en viss bebyggelse, som i detta fall där området 
har definierats som ett område lämpad för LIS för bo-
stadsbebyggelse.  
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Sammanfattning: Planeringsbeskedsansökan kompletteras för att inkluderar natur-
värdesinventeringsresultat och naturvärdesinventeringen kommer 
bli en bilaga inför framtida detaljplanearbete 

Motiveringen till vald lokalisering av bebyggelsen är 
närheten till stranden, vilket bidrar till att skapa mer 
attraktiva bostäder på landsbygden. Det finns en pro-
blematik i att för få bostäder byggds på landsbygden i 
kommunen, vilket leder till en avfolkning. Detta beror 
delvis på att den ekonomiska kostnaden för ny byggnat-
ion inte motsvarar värdet på nya färdigställda bostäder 
på landsbygden. 

Bebyggelsen sker inom ett område som enligt naturvär-
desinventeringen inte innehar ett högt naturvärde, sam-
tidigt som de områden som anses ha ett högre natur-
värde bevaras och strandskyddet kommer enligt detalj-
planen inte att upphävas inom dessa områden. Området 
detaljplaneläggs istället för friluftsliv där ingen fast be-
byggelse tillåts.  

Bebyggelsen sker också i anslutning till befintlig bebyg-
gelse, vilket medför att det finns vissa grundförutsätt-
ningar som väg och el utdraget i närområdet. En ut-
byggnation i strandnära läge som inte är i anslutning till 
befintlig bebyggelse skulle troligen inneha en betydligt 
mer orörd miljö och därför innebära en större påverkan 
på befintliga naturvärden. LIS-planen belyser att bebyg-
gelse i strandnära lägen främst ska ske där det redan 
finns en viss bebyggelse, som i detta fall där området 
har definierats som ett område lämpad för LIS för bo-
stadsbebyggelse.  

Synpunkter som inte berör upphävandet av strandskyd-
det kommer inte adresseras i samband med ansökan, 
men kommer noteras och bearbetas i samband med att 
en plan- och genomförandebeskrivning ska skickas ut på 
samråd. 
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Plankarta 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
2021-02-03 

Hjalmar Christensen 
Planarkitekt 

Camilla Norrman  
Miljö- och byggchef 


