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PLANBESKRIVNING 

Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar 

innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. 
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SYFTE OCH  

HUVUDDRAG 

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 10 frilig-

gande villor i Mårslycke. Detaljplanen utformas intill sjön Tiken och 

möjliggör för bostadsbebyggelse i ett strandnära läge intill Tingsryds 

tätort. Allmänhetens tillträde till strandlinjen säkerställs i detaljplanen 

samt bevarande av natur.  

 

PLANENS FÖR-

ENLIGHET MED 5 

KAP MB 

 

Enligt kapitel 5 miljöbalken ska kommuner och myndigheter säker-

ställa att uppställda miljökvalitetsnormer iakttas. Miljökvalitetsnor-

men för luft och vatten bedöms dock inte överskridas. 

 

PLANDATA 

 

 

Läge  Planområdet är beläget ca 3 km väst om Tingsryds tätort i ett strand-

nära läge intill sjön Tiken.  

 

Vy från planområdet, siktlinjer till sjön Tiken. 
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Ortofoto över planområdet 

 
 

Areal Planområdet omfattar ca 40 000 m2. 

 

Markägare 

 

Lagfaren ägare till fastigheten är Tingsryds kommun. 

TIDIGARE BE-

SLUT 

 

 

Översiktliga planer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planprogram 

Översiktsplan 2030 antagen 2018-09-03 redogör att det finns en brist 

på bostäder i kommunen. En särskild efterfrågan finns för att bygga 

bostäder i strandnära lägen för att få attraktiva boendemiljöer. Vid 

planläggning och byggnation i närheten av strandlinjen ska det tas 

hänsyn till natur- och friluftsmiljöer genom att integrera och bevara 

dessa områden i den nya bebyggelsemiljön. Om det utpekade områ-

det uppfyller kriterierna för byggnation och ger särskilt skäl för att 

upphäva strandskyddet avgörs i det enskilda ärendet.  

 

Översiktsplan 2030 redogör att det tematiska tillägget till översikts-

planen ”LIS-områden i Tingsryd” är i behov av att aktualiseras då 

kommunens ambition är att underlätta för byggnation i strandnära 

lägen. Översiktsplanen pekar ut Mårslycke som ett utredningsområde 

för bostäder samt ett LIS-område för bebyggelse.  

 

Den fördjupade översiktsplanen över Tingsryds tätort, antagen 2013-

06-27 redovisar att det huvudsakliga behovet av bostäder är villor, 

parhus eller radhus i centrumnära lägen. Fastigheten Mårslycke 1:29 

redogörs i den fördjupade översiktsplanen lämplig för bostadsut-

veckling. Den fördjupade översiktsplanen redogör att vid planlägg-

ning i Mårslycke ska hänsyn tas till skyddsavstånd mot bostäder, 

gödselhantering, natur- och kulturvärden samt rekreationsmöjlighet-

er. 

 

Planprogrammet för Mårslycke syftar till att ge struktur för utökning 
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LIS-planen 

av verksamheter, bebyggelse, vägnät och grönytor/friluftsliv i 

Mårslycke. Planprogrammet avses att möjliggöra för boendemiljöer i 

attraktiva natur- och vattennära lägen. Planområdet är utpekat som 

lämpligt för bostadskomplettering.   

 

LIS-planen för Tingsryds kommun vann laga kraft 2012-01-12 

och redovisar områden som anses ha förutsättningar för attraktiva 

bostadslägen i strandnära lägen och lämpliga för landsbygdsut-

veckling. LIS-planen kategoriserar LIS-områden utifrån kategori-

erna bebyggelse och rörligt friluftsliv. Planområdet är utpekat i 

LIS-planen som ett LIS-område för bebyggelse. 

LIS-planen 

Inom rödmarkerad linje på kartan redovisas LIS-områden för bebyg-

gelse. 

 

 
 

Detaljplaner Planområdets norra del omfattas av detaljplan 0763-P06/29 för 

Mårslycke 1:29. Övriga delar av planområdet är i dagsläget outbyggt 

och omfattas inte av någon detaljplan.  

 

Kommunala beslut 

 

 

 

Planförarande 

Teknik- och utvecklingsutskottet beslöt 2021-12-07 § 234 att ge 

Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan 

för del av fastigheten Mårslycke 1:29.  

 

Standardförfarande skall tillämpas då detaljplanen är förenlig med 

översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen.  

 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

 

Planbestämmelser 

 

 

 

 

Markanvändning 

GATA 

Användningen GATA ska tillämpas för att säkerställa att boende och 

besökare kan ta sig till och från de nya fastigheterna och gör därmed 

exploatering av planområdet möjlig att genomföra. I användningen 
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ingår det även komplement som krävs för att upprätta gatans funkt-

ion. Användningen gör även planområdet tillgängligt för allmänhet-

en. 

  

NATUR  

Användningen natur ska tillämpas för att bevara delar av planområ-

dets ursprungliga karaktär bestående av friväxande grönområden. 

Användningen tillämpas även som en bidragande skyddsåtgärd för att 

motverka spridning av allergener i planområdets sydvästra del. I 

planområdets östra del leder användningen av natur till att strandlin-

jen kan nyttjas till bland annat rekreation och lek och tillgängliggörs 

för allmänheten. Användningen säkerställer dagvattenhantering i 

planområdet genom bland annat en befintlig damm.  

 

W1- Vattenområde 

Användningen vattenområde ska tillämpas för att säkerställa att vat-

tenområdet inte riskerar störande ingrepp. Användningen leder till att 

områdets nuvarande karaktär kan bevaras samt främjar natur och 

växtliv.   

 

B- Bostäder  

Användningen bostäder ska tillämpas för att uppnå detaljplanens 

syfte med att möjliggöra för bostäder i planområdet. Bostadskom-

plement som exempelvis garage, förråd och växthus ingår i använd-

ningen.  

 

Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark  

DAMM 

Bestämmelsen ska tillämpas för att säkerställa att den befintliga 

dammen i planområdet bevaras. Dammen är en viktig för dagvatten-

hanteringen i planområdet.  

 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

f1- Endast friliggande villor  

Bestämmelsen ska tillämpas för att säkerställa att detaljplanen upp-

fyller planens syfte att möjliggöra för friliggande villor. Bostadstypen 

tillämpas för att planområdets karaktär ska samspela med de befint-

liga bostadskvarteren intill planområdet.  

 

e1- Största byggnadsarea är 30% av fastighetsarean inom egen-

skapsområdet 

Bestämmelsen ska tillämpas för att reglera byggnadsarean för bebyg-

gelse och att minimera hårdgjorda ytor samt anpassa bebyggelsen till 

planområdets omgivande karaktär, en småskalig och gles bebyggelse.   

 

d1- Största fastighetsstorlek är 1200 m2 

Bestämmelsen ska tillämpas för att områdets karaktär ska samspela 

med närliggande bebyggelse. Största fastighetsstorlek regleras till 

1200 m2 för att möjliggöra att 10 nya tomter kan rymmas inom plan-

området.  
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Mark och vegetation 

 

d2- Minsta fastighetsstorlek är 800 m2 

Bestämmelsen ska tillämpas för att områdets karaktär ska samspela 

med närliggande bebyggelse. Minsta fastighetsstorlek regleras till 

800 m2 för att möjliggöra att 10 nya tomter kan rymmas inom plan-

området och att tomterna inte står i kontrast till varandra.  

 

h1- Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 9,5 meter 

Bestämmelsen ska tillämpas för att säkerställa att nockhöjden för 

huvudbyggnad inte överstiger 9,5 meter. Bestämmelsen leder till att 

bebyggelsen smälter in i omgivande miljö samt säkerställer att riksin-

tresset för Försvarsmaktens lågflygningsområde inte påverkas.  

 

h2- Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 3,5 meter 

Bestämmelsen ska tillämpas för att säkerställa att nockhöjden för 

komplementbyggnad inte överstiger 3,5 meter för att styra områdets 

karaktär.  

 

b1- Minst 25% av fastighetsarean ska vara genomsläpplig för 

infiltration av dagvatten 

Planbestämmelsen ska tillämpas för att kunna upprätthålla dagvatten-

hantering på kvartersmark samt minska hårdgjorda ytor på kvarters-

mark.  

 

p1-Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighets-

gräns mot granne 

Bestämmelsen ska tillämpas för att säkerställa att huvudbyggnaden 

uppförs mot gata och att den nya bebyggelsen samspelar med plan-

områdets omgivande karaktär. 

 

p2- Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från fastig-

hetsgräns och minst 6 meter från gata  

Bestämmelsen ska tillämpas för att säkerställa att komplementbygg-

nader inte placeras föra nära fastighetsgräns och minst 6 meter från 

fastighetsgräns mot gata för att främja trafiksäkerheten.  

 

Marken får inte förses med byggnad 

Bestämmelsen ska tillämpas för att säkerställa att bebyggelse inte 

uppförs närmare än 6 meter från gata för att styra dess placering med 

hänsyn till områdets omgivande karaktär. Parkeringsplats är tillåtet 

att anordnas inom prickmarkerat område.  

 
Administrativ bestämmelse  

a1- Strandskyddet är upphävt 

För att detaljplanen ska kunna genomföras ska strandskyddet upphä-

vas inom de delar av planområdet byggnation av hus, vägar och g/c-

vägar kommer att ske.  

 

 

Planområdet utgörs mestadels av tät vegetation i form av lövskog och 

sly med inslag av sten/block. I västra delen av planområdet finns rik-

ligt med sten och block. Del av sjön Tiken är ingår i planområdet. 
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Marken längs strandlinjen består av öppen mark. Längs strandkanten 

finns en vandringsled. Inom planområdet finns även en uppsamlings-

damm för dagvatten. Lokalgatan Badvägen ligger delvis i planområ-

det och binder samman planområdets norra och södra del.  

 

Planområdets norra del berörs av fornåkrar, områden med fossil 

åkermark där bland annat röjningsrösen har påträffats.  

 

Topografin varierar mellan +126 mö.h och +134 mö.h.  

 

 

Sektion som visar planområdets höjdskillnad 

 

 
 

 

Geotekniska  

förhållanden 

- 

 

 

En geoteknisk undersökning har genomförts inom planområdet. 

Denna utvisar att marken mestadels består av morän med en jordmäk-

tighet av 5-10 m i de norra delarna och 3-5 m i de sydvästra delarna. 

Ett mindre parti intill sjön Tiken består av berg-i-dagen eller partier 

där moräntjockleken har en mäktighet av 0-3 m. Inslag av silt före-

kommer inom planområdet.  

 

Grundvattennivån har bedömts i den Markgeotekniska undersök-

ningsrapporten variera mellan 2-6 meter under befintlig marknivå.  

 

Radon 

 

Planområdet gränsar till område med känd radonförekomst enligt 

tidigare mätningar. Radonmätning ska genomföras. Vid nybyggna-

tion ska detta ske radonsäkert.  

 

Risk för skred/ 

höga vattenstånd 

 

Planområdet riskerar inte att drabbas av översvämning vid 100-års 

eller 200-års flöde enligt MSB:s hot- och riskkarta för översvämning.  

 

Förorenad mark 

 

I dagsläget finns ingen indikation på markföroreningar i området. 

Upptäcks föroreningar i samband med markarbeten ska arbetet avbry-

tas och marken undersökas. 

 

LIS-område 

 

Tingsryds kommuns översiktsplan redogör att nuvarande LIS-plan är 

i behov av att aktualiseras. LIS-planen redogör vilka landsbygdsom-

råden som är lämpliga för byggnation och ska vara ett stöd när 

strandskyddsärenden ska handläggas. I LIS-planen pekas planområ-

det ut som lämpligt för bebyggelse. Planområdet anses fortfarande 

vara aktuellt för bebyggelseutveckling då kommunen vill kunna er-
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bjuda attraktiva, sjönära boenden. Kommunen redogör även i över-

siktsplanen att förtätning i tätorten ska prioriteras där det finns kom-

munalt vatten och avlopp. Byggnation ska ske i närheten av befintlig 

bebyggelse för att möjliggöra samåkning och stärka underlag för kol-

lektivtrafik.  

 

Mårslycke 1:29 bedöms lämpligt för bostadsutveckling då planområ-

det är lokaliserat ca 3 km från Tingsryds tätort, är omgivet av befint-

lig bebyggelse och har tillgång till kommunalt vatten- och avlopp.  

 

Vindkraft 

 

Hela planområdet utpekas av kommunen som olämpligt område för 

vindkraft. 

 

Fornlämningar Planområdets norra del berörs av ett utpekat område för fossil åker-

mark. Övriga delar av planområdet berörs inte av någon fornlämning. 

Om fornlämningar påträffas i ett senare skede, i samband med mark-

arbeten inom området, skall arbetet, i enlighet med 2 kap 10 § kul-

turmiljölagen omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

 

Bebyggelse Inom planområdet finns det ingen bebyggelse i dagsläget. Detaljpla-

nen möjliggör för 10 friliggande villor.   

 

Offentlig och kom-

mersiell service 

 

Tingsryds tätort är lokaliserat ca 3 km från planområdet och är närm-

aste samhälle med offentlig och kommersiell service. I Tingsryds 

tätort finns livsmedelsbutiker, vårdcentral, äldreomsorg, förskolor 

och skolor. Fritidsaktiviteter som ishall, simhall, fotbollsplaner och 

bowlinghall finns även lokaliserat här. I nära anslutning till planom-

rådet är Tingsryds resort etablerat vilken erbjuder camping, restau-

rang, padelbanor, tennisbanor, lekplats och minigolf. Tingsryds rid- 

och körklubb är lokaliserat ca 500 m från planområdet.  

  

Tillgänglighet 

 

Planområdet omfattas av delvis svår terräng och höjdskillnader. Vid 

byggnation ska tomterna och byggnaderna vara tillgängliga och an-

vändbara för alla oavsett rörelse- eller orienteringsförmåga i så stor 

utsträckning som möjligt.  

 

Lek och rekreation 

 

 

Planområdet är idag outbyggt och består till stor del av skog. I detalj-

planen kommer det bland annat att planläggas för natur och strand-

kanten kommer vara tillgänglig för allmänheten. Planområdets ut-

formning och omgivande miljö bidrar till spontanlek och rekreat-

ionsmöjligheter i naturmiljö. I nära anslutning till planområdet finns 

cykelleder, stigar och badplats. 

 

Gator, trafik, parke-

ring 

Infart till planområdet sker via Badvägen som är beläget i planområ-

det och angör idag befintlig bebyggelse utanför planområdets gräns. 

En viss breddning av Badvägen kan komma att ske för att göra gatan 

mer framkomlig. Planområdet är idag obebyggt och en ny gata kom-

mer anläggas som ansluter vid Badvägen för att möjliggöra angöring 

vid tomterna. Den nya gatan kommer utformas med vändplats. Parke-

ring sker på kvartersmark och kommer att lösas på respektive fastig-

het.  
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Buller 

 

Planområdet ligger i nära anslutning till befintlig bebyggelse på Bad-

vägen samt några villor sydöst om området. I övrigt är planområdet 

omgivet av natur. Planområdet ligger inte i anslutning till någon bul-

lergenererande trafik eller verksamhet. Användningen i detaljplanen 

kommer inte medföra någon större påverkan på bullernivån. Den nya 

gatan kommer främst användas av de boende.  

 

Kollektivtrafik 

 

Närmaste busshållplats för lokalbussar är lokaliserad ca 1 km från 

planområdet. Tingsryds terminal är lokaliserad ca 2 km från planom-

rådet. Där avgår pendlingsbussar till bland annat Växjö och Ronneby.  

 

Servitut 

 

Området berörs av servitut vilka ska fortsätta gälla efter detaljplanens 

genomförande. 

 

Riksintresse 

 

Planområdet ligger inom riksintresse för försvarets militära del och 

omfattas av lågflygningsområde. Inga objekt tillåts uppföras över 20 

meter. Detaljplanen möjliggör för friliggande villor med en begrän-

sad nockhöjd på 9,5 meter vilket gör att försvarets riksintresse inte 

påverkas. 

 

Planområdets norra del berörs av ett utpekat område för fornåkrar. 

Området omfattas av fossil åkermark där röjningsrösen har påträffats. 

En utredning kommer att genomföras för att visa i vilken omfattning 

planområdet berörs av detta riksintresse. 

 

Planområdet är lokaliserat intill sjön Tiken som berörs av strand-

skyddet. Strandskyddet skyddar kusten, sjöar och vattendrag. Skyd-

det gäller normalt 100 meter från strandkanten. Naturvårdsverket 

redogör i handboken ”Strandskydd en vägledning för planering och 

prövning” att i områden som besitter höga skyddsvärden bör noga 

övervägas upphävandet av strandskyddet. Detaljplanens syfte måste 

väga tyngre än strandskyddet.  

 

Strandskydd För sjön Tiken gäller strandskyddet enligt 7 kap MB. Strandskyddet 

gäller 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Enligt 7 kap 

18§ MB kan Länsstyrelsen upphäva strandskyddet i enskilda fall, om 

det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose 

strandskyddets syften och 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 område 

som upphävandet eller dispensen avser: 

 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar bety-

delse 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 
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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. 

 

Allmänheten ska kunna passera mellan strandlinjen och de planerade 

byggnaderna, det är inte tillåtet att upphäva eller ge dispens från 

strandskyddet om en fri passage för allmänheten inte kan säkerställas. 

Detta gäller inte om användningen av området närmast strandlinjen 

måste ligga vid vattnet för sin funktion.   

 

För att detaljplanen ska kunna genomföras behöver strandskyddet 

upphävas i planområdet. Planområdet är ett utpekat LIS-område för 

bebyggelse i Tingsryds kommuns översiktsplan och utgör ett särskilt 

skäl till att upphäva strandskyddet. Bebyggelsen som föreslås i plan-

området anses vara förenlig med de skäl för dispens som finns för 

byggnation inom ett LIS-område. Exploatering inom det strandskyd-

dade området som föreslås att upphävas är begränsad till friliggande 

villor. Det kommer leda till att området tillgängliggörs ytterligare och 

behovet av strandnära villor i närheten av Tingsryd tillgodoses. Den 

nya bebyggelsen kommer att ligga i anslutning till befintlig bebyg-

gelse där strandskyddet är upphävt.  

 

För att säkerställa fri passage för allmänheten samt att växter och djur 

får tillgång till strandlinjen kommer användningsbestämmelsen NA-

TUR tillämpas närmast strandkanten.   

 

Den sammantagna bedömningen är att upphävandet av strandskyddet 

inom planområdet inte står i strid till strandskyddets syften. Strand-

kanten lämnas orörd och är tillgänglig för allmänheten, växter och 

djur. Allmänhetens möjligheter till rekreation och tillgång till natur 

säkerställs i detaljplanen. Ingreppen i naturmiljön är begränsade i 

planens genomförande.  

 

Skyddsavstånd 

 

I Boverket rapport 2011:6 ”Vägledning för planering för och invid 

djurhållning” redogörs det att rekommenderat skyddsavstånd är 50–
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Behovsbedömning 

100 meter till närmaste bebyggelse för att undvika spridning av aller-

gen i luften. Hästgårdens art och omfattning behöver tas i beaktande. 

Mängden av allergen som sprids ökar med antalet hästar, några få 

hästar ger oftast en obetydlig störning men tex en ridskola eller trav-

bana med många hästar ger en större spridning. Områdets topografi, 

vindförhållanden och vegetation påverkar spridningen av lukt, damm 

och hästallergen. Vegetation som skogspartier, läplantering och 

buskage utgör skydd mot allergener. Boverket redogör att hur omfat-

tande spridning av allergener är ska bedömas i varje enskilt fall där 

den lokala situationen tas i beaktandet.  

 

Väster om planområde finns det en mindre hästgård lokaliserad. Det 

bedrivs ingen ridskola på denna hästgård i nuläget. Detaljplanen sä-

kerställer att det är minst 50 meter till närmaste tomt. Bedömningen 

grundar sig i att planområdet är omgivet av naturmark med stora 

höjdskillnader i terrängen samt att antalet hästar är få.   

 

Kartor som visar rekommenderat skyddsavståndet till hästgården  

Karta 1 visar 50 m och karta 2 visar 100 m från hästgården 

 
 

Alla planer skall behovsbedömas huruvida betydande miljöpåverkan 

enl. 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 i planbe-

skrivningen – Undersökning om betydande miljöpåverkan. 

 

Ställningstagande  

och motivering 

Planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. En 

särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.  

 

 

KONSEKVENSER 

 

Miljökvalitetsnormer 

 

Tiken är recipient för planområdet. Enligt VISS (Vatteninformations-

system Sverige) visar miljökvalitetsnormen från 2021 att Tiken utvi-

Karta 1 Karta 2 
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sar en god ekologisk status och en god kemisk ytvattenstatus.  

 

Det aktuella planförslaget kommer inte att medföra överskridanden 

av gällande miljökvalitetsnormer avseende vatten- och luftförore-

ningar. Bebyggelsen som föreslås i planförslaget är småskalig och 

detaljplanen tillåter inte etablering av tillståndspliktig verksamhet 

som kan leda till spridning av föroreningar.  

 

Barnkonsekvenser 

 

En barnkonsekvensanalys har gjorts och finns som bilaga till detalj-

planen. En barnkonsekvensanalys är ett verktyg som används för att 

lyfta in barns och ungas perspektiv i den fysiska planeringen. Barn-

konsekvensanalysen baseras på barnkonventionen och de nationella 

målen om barns behov av utevistelse, fysisk aktivitet och lek som är 

avgörande för barns hälsa och utveckling.  

Den sammanfattande bedömningen är att planen medför främst posi-

tiva aspekter i ett barn- och ungdomsperspektiv men det finns nega-

tiva aspekter att ta i beaktandet. Planområdet är beläget i naturmiljö 

vilket uppmuntrar till spontanlek och vistelse utomhus. Barn som bor 

i området kommer ha tillgång till skola och fritidsaktiviteter på 1–3 

km avstånd vilket gör att äldre barn och ungdomar har möjlighet att 

transportera sig själva. Fler barn i Mårslycke ökar möjligheten för 

barn att hitta nya kamrater vilket bland annat kan leda till samåkning 

och sällskap till skola och aktiviteter. Planområdet ligger i anslutning 

till vatten vilket kan medföra en otrygg miljö för barn på grund av 

drunkningsrisk. Planförslaget medför dock en ökad aktivitet i områ-

det vilket leder till ökad övervakning.  

 

Planförslaget  

 

Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse i ett strandnära läge ca 

3 km från Tingsryds tätort. Planförslaget tar hänsyn till natur- och 

friluftsliv genom att strandlinjen tillgängliggörs för allmänheten och 

naturområden säkerställs i detaljplanen. Detaljplanen möjliggör för 

10 friliggande villor och medför inga större konsekvenser på natur- 

och kulturmiljön. Bebyggelsen regleras i detaljplanen gällande bland 

annat bostadshusens placering, höjd och byggnadsarea med hänsyn 

till planområdets och närområdets karaktär, riksintresset för För-

svarsmakten samt skyddsavståndet till hästgården. 
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Illustrationsplan över möjlig markanvändning enligt detaljplan.  
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3D- visualisering över planområdets möjliga markanvändning enligt detaljplan. 
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3D-visualisering över planområdet och dess omgivande miljö- hur ny bebyggelse möter 

befintlig bebyggelse. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sektion som visar hur planområdets höjdskillnad kan möjliggöra sjöutsikt för samtlig  

bebyggelse.  
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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 föreskrifter 

framgår i stället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtyd-

ligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

 

Handläggning 

 

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande 

enligt 5 kapitlet 6 § Plan- och bygglagen (PBL) 

 

Tidplan Beslut om samråd September 2022 

 Samråd Oktober 2022 

 Granskning Februari 2023 

 Antagande Maj 2023 

 Laga kraft 

 

Juni 2023 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen inkommer. 

 

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när erforderliga 

fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen föranleder sådana 

åtgärder. 

 

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens initiativ. 

Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren. 

 

Huvudmannaskap 

 

Fastighetsägaren är huvudman för kvartersmark.  

Tingsryds kommun är huvudman för gatumark och 

natur samt vatten- och avloppsledningar som ansluter 

till kvartersmark. Kommunen skall även vara huvud-

man för dagvattenledningar inom området. 

 

Avtal 

 

Planavtal har upprättats. 

 

ANSVARSFÖRDELNING OCH KONSEKVENSER 

 

I tabellen nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 

 

Ansvar 

 

Åtgärder och konsekvenser 

Kommunen 

 
• Upprätta och bekosta framtagandet av detalj-

plan 

• Ansvara för iordningsställande av allmän 

platsmark såsom gång- och cykelvägar, gator, 

grönområden, belysning. 

• Utbyggnad och omdragning av vatten- och av-

loppsledning samt dagvattenhantering. 
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• Ansökan om lantmäteriförrättning. 

• Beställa och bekosta erforderliga utredningar. 

 

Exploatörer inom 

tillkommande bostadskvarter  
• Ansökan om bygglov. 

• Uppförande av byggnader. 

 

E.ON Sverige AB 

 
• Ledningsrätt för allmänna ledningar. 

• Utbyggnad och omdragning av elnät på begä-

ran av kommun eller exploatör. 

• Säkerställande av anläggningen genom 

ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

 

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

gäran av kommun eller exploatör. 

• Eventuellt säkerställande av anläggningen 

genom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

 

Wexnet (fiber) • Utbyggnad av fibernät. 

• Eventuellt säkerställande av anläggningen 

genom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 

 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 

 

Fastighetsindelnings- 

bestämmelser 

 

Behov av fastighetsplan bedöms ej föreligga. 

 

Markförsörjning Förvärv av mark föreligger då marken ej ägs av ex-

ploatör (Tingsryds kommun äger marken).  

 

Fastighetsägare 

 

Berörda fastighetsägare framgår av till planen bifogad 

fastighetsförteckning. 

 

Fastighetsbildning, servitut mm 

 

Vid genomförandet av planen måste befintliga servi-

tut beaktas.  

 

Fastighet 

 
    

 

Åtgärder och konsekvenser 

Mårslycke 1:29 (Kommunen) •  Fastighetsbildning av nya tomter. 

•  Försäljning av nya tomter.  

• Utbyggnad av väg.  

• Del av fastigheten ska avstå allmän plats-

mark. 

• Tillhandahålla mark för och säkerställa all-

männyttiga ledningar såsom VA och el.  

 

Exploatör  • Köp av tomt. 

• Ansöka om bygglov. 

• Byggnation inom ny fastighet. 
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Mårslycke 1:17 • Ingen eller liten påverkan.  

Mårslycke 1:47 • Ingen eller liten påverkan. 

Mårslycke 1:84 • Ingen eller liten påverkan.  

Mårslycke 1:90 • Ingen eller liten påverkan.  

Mårslycke 1:91  • Ingen eller liten påverkan. Något utökad tra-

fikmängd.  

Mårslycke 1:93 • Ingen eller liten påverkan. Något utökad tra-

fikmängd.  

Mårslycke 1:94 • Ingen eller liten påverkan. Något utökad tra-

fikmängd.  

Mårslycke 1:95 

 
• Ingen eller liten påverkan. Något utökad tra-

fikmängd. 

Mårslycke 1:96 • Ingen eller liten påverkan. Något utökad tra-

fikmängd.  

Mårslycke 1:97 • Ingen eller liten påverkan. Något utökad tra-

fikmängd. 

Mårslycke 1:98 • Ingen eller liten påverkan. Något utökad tra-

fikmängd.  

Mårslycke 1:99 • Ingen eller liten påverkan.  

Mårslycke 1:100 • Ingen eller liten påverkan.  

Mårslycke 1:102 • Ingen eller liten påverkan. Något utökad tra-

fikmängd.  

 

EKONOMISKA ÅTGÄRDER 

 

Ekonomisk helhetsbedömning Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen 

visa om genomförandet av ny detaljplan är ekono-

miskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra,    

d v s att planvinst uppkommer. Genomförandet av 

planen medför kostnader för byggande av olika an-

läggningar mm. Vid en jämförelse mellan den vär-

deökning och de kostnader som detaljplanen medför 

samt de mervärden som uppkommer (genom att bl a 

lösa bostadsbrist och möjliggöra varierade bostads-

lösningar) samt bedömd kostnadstäckning för de 

kommunala investeringarna kan detaljplanen anses 

ekonomiskt lönsam ur ett kommunalt perspektiv.  

 

Kommunala investeringar Genomförandet av planen medför kostnader för 

kommunen när det gäller byggande och iordningstäl-

lande av gator och VA-nät med tillbehör samt plan-

kostnader. 

 

Gatukostnader Tingsryds kommun tar för närvarande inte ut gatu-

kostnadsersättning. 

  

Kommunala intäkter 

 

Planavgifter. Intäkterna kommer i huvudsak från för-

säljning av nybildade fastigheter och anslutningsav-

gifter för VA. 

 



 2022-10-20 19(21) 
 

TEKNISKA FRÅGOR 

 

Tekniska undersökningar 

 

Markgeoteknisk undersökning genomfördes 2022-01-

21. Radonmätning, trafikutredning och arkeologisk 

förundersökning ska genomföras hösten 2022. 

 

Vatten och avlopp  

 

 

 

 

 

Dagvatten 

Planområdet ligger inom kommunens verksamhets-

område för vatten- och avlopp. Vatten- och spillvat-

tenledningar skall anslutas till kommunens VA-nät. 

Uppsamlingsdamm med tillhörande uppsamlingsdi-

ken för dagvatten finns anlagda.  

 

Dagvattenhanteringen i planområdet sker via natur-

områdena, vattenområdet och dammen. Inom kvar-

tersmark ska dagvatten omhändertagas på varje fas-

tighet. En planbestämmelse reglerar att minst 25 % av 

markytan inom varje fastighet ska vara genomsläpplig 

för infiltration av dagvatten. 

 

Fjärrvärme 

 

Fjärrvärme finns inte i området.  

El 

 

E.ON Elnät Sverige AB är elnätsägare inom planom-

rådet. 

 

Bredband 

 

Optokabel finns framdraget till Badvägen. Wexnet 

ansvarar för bredbandsanslutning till hela planområ-

det.  

 

Avfall 

 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommu-

nens avfallsplan som blev antagen av kommunfull-

mäktige 2018-11-12 § 26. I ”Handbok för avfallsut-

rymmen” och ”Avfallsföreskrifter för Tingsryds 

kommun” finns det krav för hur utrymmen för sorte-

ring av avfall, transportvägar och vändplatser ska ut-

formas.  

 

Tekniska anläggningar Planområdet ligger inom kommunens verksamhets-

område för vatten och avlopp. Vatten- och spillvatten-

ledningar skall anslutas till kommunens VA-nät. Dag-

vatten kan anslutas till det kommunala dagvattennätet. 

Angöring kommer att ske från/till det allmänna gatu-

nätet. Parkering löses inom respektive fastighet. Det 

åligger exploatören att teckna avtal med ledningsha-

vare angående ledningsrätt alternativt flyttning av 

ledningar.  

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

 

Genomförandetid Genomförandetid upphör att gälla 10 år efter det att 

planen vunnit laga kraft. 
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Medverkande  

tjänstemän 

Birgitta Holgersson och Ebba Ryd, planförfattare, 

planteknik, genomförande, planadministration i sam-

arbete med tjänstemän inom kommunala enheter. 
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Bilaga 1: Planprocessen 

 

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

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

ny detaljplan.  

 

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

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

rande bestämmelser. Till plankartan ska det finnas en planbeskrivning som ska innehålla 

de uppgifter som behövs för att man ska kunna tolka, förstå och genomföra planen.  

 

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

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

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

sas i ett granskningsutlåtande. Vid begränsat förfarande finns inte granskningsskedet 

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

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

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

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

 

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt beroende på händelseutvecklingen 

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

väntas ta ungefär ett år.  

 

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

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

överklagas.   

 

  

 

 

 

 
      Utökat förfarande 

 

Skiss över planprocessen: 

Standardförfarande 


