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F Ö R O R D

Tingsryds kommun – där livet är härligt!

FOTO: EVA PALMÉR

En kommun måste kunna möta 
alla de utmaningar som dagens 
samhälle ställer oss inför. Den 
nya översiktsplanen ska ge en 
samlad bild av vilken riktning 
kommunen behöver ta för att 
möta dessa utmaningar, men 
också ge en tydlig bild av 
vilken utveckling kommunen 
eftersträvar. 

Med översiktsplanen tar vi 
ytterligare ett kliv mot ett mer ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt hållbart samhälle. En utveckling som ger våra 
barn och barnbarn möjlighet att leva i ett samhälle med 
hög kvalitet och med miljön i fokus. Tingsryds kommun 
fortsätter med arbetet att utvecklas till en offensiv och 
modern landsbygdskommun där vi samtidigt varsamt 
bevarar vårt varierade landskap, upprätthåller en miljö-
vänlig attityd och värdesätter goda traditioner. Modern 
teknik i harmoni med en hållbar miljö, där särskild vikt 
läggs vid den biologiska mångfalden och alla de riks-
intressen som finns i vår vackra kommun.

Vi vill arbeta för att vår kommun ska ha en stabil ut-
veckling och att många ska se fördelarna med att bo och 
leva här. Bostadsbyggande är ett prioriterat utvecklings-
område, liksom en väl utvecklad infrastruktur. Bra vägar, 
goda kommunikationer och tillgång till bredband ska 
göra det möjligt att driva företag och utveckla entrepre-
nörskap i Tingsryds kommun. Näringslivet är samhällets 
livsnerv.

Att uppleva trygghet i livet och leva i harmoni med 
sin omgivning är viktigt för medborgarna. Kommunens 
basverksamhet ska präglas av god kvalitet för alla, 
särskilt våra barn och äldre. Det är viktig att brukarna 
upplever sig nöjda med den service som erbjuds för skat-
temedlen.

Tingsryd är en kommun där livspusslet går att få ihop 
på lång sikt, ett samhälle som bygger på hållbarhet. Här 
finns alla förutsättningar som behövs för att livet ska vara 
härligt!

Kommunstyrelsens ordförande 
Mikael Jeansson



5

Till grund för Översiktsplan 2016 ligger Vision 2030. Det 
innebär att tidsramen för de viljeriktningar som redogörs 
i översiktsplanen sträcker sig över kommande 15 år. Pla-
nen är en språngbräda in i framtiden och en guide för att 
hantera kommande utmaningar för Tingsryds kommun. 

Översiktsplanens övergripande syfte är att skapa 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommun utifrån 
en helhetssyn på ekologiska, sociala och ekonomiska fak-
torer. En fysisk struktur som bidrar till jämlik hälsa för 
alla ska skapas och ett samhälle med god miljö ska kunna 
överlämnas till kommande generationer. 

Tingsryd är en relativt liten kommun men har många 
möjligheter att fortsätta utvecklas. Företagsamheten är 
hög och med ett bra företagsklimat, rikt föreningsliv och 
närhet till större städer är möjligheterna många. Under 
hela 1900-talet har befolkningsutvecklingen i kommu-
nen varit vikande. Förutsättningar för en stabilisering av 
befolkningsstrukturen möjliggörs bland annat genom en 
god översiktlig planering där kommunens värden förank-
ras. I takt med teknikens utveckling kommer också nya 
möjligheter för landsbygdskommuner som Tingsryd.

Översiktsplan 2016 innehåller elva fokusområden för 
långsiktig hållbarhet och utveckling i Tingsryds kom-
mun. De utmaningar som utkristalliserats under förarbe-
tet med översiktsplanen har legat till grund för dokumen-
tet. Fokusområdena utgår från vision 2030, analyserar 
problem och förbättringsområden, uttrycker kommunens 
viljeriktning och utvalda viktiga punkter inom respektive 
område. 

Fokusområden

God miljö innebär att kommunen är en ekologisk hållbar 
kommun med en god miljö att verka och leva i, det goda 
livet tar upp trygghet och tillgänglighet och en kom-
mun där barn och unga syns betyder att barnperspektivet 
involverats i planeringen. Konkurrenskraftig utbildnings-
nivå och attraktivt företagsklimat handlar om att alla 
medborgare erbjuds goda utbildningsmöjligheter och 
att kompetensbehovet inom arbetslivet är tillgodosedd. 
Kommunen har ett varierat utbud av attraktiva boende-
miljöer vilket behandlas i boende och inflyttning. Att 
kommunikationer och infrastruktur är väl fungerande och 
bra beskrivs i infrastrukturavsnittet och att förenings- och 
kulturliv har utökats och stärkts till 2030 diskuteras i ett 
levande förenings- och kulturliv. Rika upplevelser inne-
bär att kommunen har en väl utvecklad besöksnäring  
under ständig tillväxt och att ekologiska och kultur-
historiskt värdefulla områden har ett långsiktigt skydd 
behandlas i värna om naturvärden och naturresurser.  
Naturvärden och naturresurser har också tillvaratagits 

och utvecklas på ett hållbart sätt. I avsnittet vatten är 
visionen att kommunens vatten har hög kvalitet och höga 
ekologiska värden. Kommunen ska ha en fortsatt god 
förmåga att hantera allvarliga händelser vilket behandlas 
i avsnittet förebygga risker och hot. 

Mellankommunala frågor, riksintressen  
och framtida användning

Avslutningsvis redovisas hur kommunen ställer sig i 
mellankommunala frågor, de riksintressen som berör 
Tingsryds kommun samt frågor som rör mark- och vat-
tenanvändning.

Fördjupade översiktsplaner finns och kommer att 
arbetas fram över utpekade områden i kommunen och 
tillämpade översiktsplaner kompletterar översiktsplanen 
med teman som berör hela kommunen.

Sammanfattning

S A M M A N F A T T N I N G

FOTO: ALEXANDER MAHMOUD
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V A D  ä R  E N  Ö V E R S I K T S P L A N

Vad är en översiktsplan? 

Vision 2030

Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och modern landsbygdskommun,  

mitt i en stark tillväxtregion med geografisk närhet till Europa. 

Här finns engagerade medborgare, ett aktivt näringsliv, ett rikt föreningsliv  

och närhet till mänskliga möten.

FOTO: JÖRGEN WIKLUND/SCANDINAV BILDBYRÅ
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V A D  ä R  E N  Ö V E R S I K T S P L A N ?

Alla kommuner ska enligt Plan- och Bygglagen (PBL 
2010:900) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. 

Det övergripande syftet med Översiktsplan 2016 är 
att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar kom-
mun utifrån en helhetssyn på ekologiska, sociala och 
ekonomiska faktorer. Vi ska skapa en fysisk struktur som 
bidrar till att uppnå målen om en god och jämlik hälsa för 
alla och vi ska också lämna över ett samhälle med en god 
miljö till kommande generationer.

Tingsryds kommuns översiktsplan antas av kommun-
fullmäktige men är inte juridiskt bindande. Översikts-
planen är vägledande för statliga myndigheters beslut i 
tillståndsprövningar och skyddsförordningar med mera. 
Den ska ligga till grund för beslut inom den kommunala 
verksamheten, exempelvis i bygglovs- och planärenden.

Översiktsplanen utgår från Vision 2030 och tanken är 
att översiktsplanen ska sammanfatta de viktigaste poli-
tiska viljeinriktningarna och bilda en gemensam platt-
form för kommunens organisation för att kunna uppnå 
visionen.  

På sidorna 14–42 beskrivs de elva viktigaste fokus-
områdena för att uppnå en önskad framtida utveckling. 
För varje fokusområde belyses visioner, strategier och 
politiska viljeinriktningar för hur frågor ska hanteras 
vidare i den fysiska planeringen. 

Fördjupade översiktsplaner

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) ger en mer 
detaljerad redovisning av kommunens avsikter för ett 
visst geografiskt område eller en speciell sakfråga. Den 
fördjupade översiktsplanen ger också ett bredare besluts-
underlag. 
 

Översiktsplanen finns på tingsryd.se

På Tingsryds kommuns hemsida, tingsryd.se, finns en 
sida med fördjupad information om översiktsplanen.  Här 
finns bland annat antagna fördjupade översiktsplaner, 
länkar till strategiska styrdokument och handlingsplaner 
samt anteckningar från informations- och samrådsmöten. 
Även en digital karta med information om exempelvis 
vägar, vattenleder, riksintressen och industrionråden finns 
på denna sida.

§Planläggning ska med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mel-
lankommunala och regionala förhållanden främja 
(PBL kap. 2 § 3):

1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tillta-
lande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är till-
gänglig och användbar för alla samhällsgrupper,

3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, 
energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i 
övrigt, och

4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv kon- 
kurrens.

Av översiktsplanen ska framgå (PBL kap. 3 § 5):

1. grunddragen i fråga om den avsedda användning-
en av mark- och vattenområden,

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras,

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade 
riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnor-
mer,

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att 
ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med 
relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program av betydelse för en hållbar utveckling 
inom kommunen, och

5. sådana områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen som avses i kap. 7 § 18 första 
stycket miljöbalken.
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V A D  S T Y R  E N  Ö V E R S I K T S P L A N

Vad styr en översiktsplan?

§

Styrdokument

Plan- och bygglagen, miljöbalken samt ett flertal utred-
ningar, program och fördjupningar ligger  till grund för 
Tingsryds kommuns översiktsplan. 

Nationella och regionala styrdokument
• Naturvårdsverkets författningssamling 2004

• Buller i planeringen 2008

• Regeringskansliet – Precisering av miljökvalitetsmålet 
”Frisk luft”

• Gröna Kronoberg 2025, regional utvecklingsstrategi 
för Kronobergs län (2015).

Kommunala styrdokument
• Vision 2030

• Tillgänglighetsplan 2006*

• Tingsryds kommuns omvärldsanalys 2014

• Befolkningsprognos för Tingsryd kommun 2014–2038

• Attraktivitetsplan 2011–2014

• Identifiering av förorenade områden i Kronobergs län 
2006

• Trafiksäkerhetsprogram 2007*

• Avfallsplan 2014 

• Kollektivtrafikplan 2014 

• Vindkraftsplan 2011*

• LIS-områden i Tingsryds kommun 2011*

• Handlingsprogram för extraordinära händelser 2013

• Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till 
skydd mot olyckor 2013

• VA-plan

• Energiplan

• Miljömålsprogram

§
Miljöbalken(1998:808)

Bestämmelserna i miljöbalken (MB) syftar till att 
främja en hållbar utveckling som innebär att nuva-
rande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger 
på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är 
förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

Mljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormerna infördes i samband med att 
miljöbalken trädde i kraft 1999. Systemet med miljö-
kvalitetsnormer regleras framförallt i 5 kap miljöbal-
ken. Miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande och 
ska tillämpas vid planering och planläggning som 
exempelvis vid detaljplanering. I översiktsplanen ska 
det redovisas hur kommunen tänker följa gällande 
miljökvalitetsnormer. 

* Ska revideras under mandatperioden.

FOTO: HANS RUNESSON
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Kommunens process för översiktsplanen 2016 startade 
med att elva fokusområden definierades. Visioner, stra-
tegier och viljeinriktningar för dessa områden togs sedan 
fram i syfte att främja en hållbar utveckling. 

Processen har präglats av öppenhet och medborgarna 
har under ett flertal tillfällen fått möjlighet att ta del av 
och komma med synpunkter på översiktsplanen. Dessa 
synpunkter har sedan vägts samman och bearbetats för att 
kunna ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Efter medborgardialogerna upprättades ett förslag till 
översiktsplan som förankrades politiskt och presentera-
des i olika dialogformer. 

Ett så kallat samråd ger medborgarna ytterligare 
möjlighet att komma med synpunkter på innehåll och dis-
kutera föreslagna viljeinriktningar. Olika samhällsintres-
sen vägs mot varandra och prioriteringar görs.

Därefter ställs sedan översiktsplanen ut igen för en ny 
granskning, där medborgarna åter bjuds in för att kunna 
ge sina synpunkter. Efter denna sista granskning antas 
slutligen översiktsplanen  av fullmäktige. 

Medborgardialog

Ambitionen i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 
för Tingsryds kommun är att arbetet ska vara öppet för så 

många som möjligt att medverka i och att så många som 
möjligt ska vara delaktiga i det slutliga resultatet. Ju fler 
som är delaktiga desto bättre blir både slutresultatet och 
det genomslag som planen kommer få. Kommunen utgår 
från grundprinciperna enligt 3D, Dialog – Delaktighet – 
Demokrati.

De styrkor som kommit fram under arbetet med över-
siktsplan 2016 är främst närheten till miljön, det genuina 
i att ha skog, vatten och tystnaden alldeles runt knuten. 
De svagheter som lyfts upp av många är att kollektivtra-
fiken och bredbandsnätet behöver byggas ut. Flera menar 
att Tingsryds kommun har stora möjligheter i framtiden. 
Det som främst pekas ut är den ökande turismen och att 
det finns ett stort utbud av olika aktiviteter; fiske, ridning, 
bada, vandra, möjlighet till att ha en lugn semester eller 
ekosemester. Teknikens framsteg ökar möjligheten att 
kunna studera på distans och därmed stanna kvar i kom-
munen. Det finns också en önskan om att kunna ta del av 
kommande infrastruktursatsningar i samband med den 
planerade höghastighetsjärnvägen. Ett av målen är att öka 
människors möjligheter att kunna bo kvar i sin hemort 
och istället pendla till utbildning eller arbete. 

Processen  

MEDBORGARDIALOG

Framtagande fokusområden
SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE ÖP16

P R O C E S S E N

FOTO: ALEXANDER MAHMOUD
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T I N G S R Y D S  K O M M U N  I D A G

Inom Tingsryds kommun finns det en närhet till grund-
service i form av skola, affär samt barn- och äldreom-
sorg. Med ett rikt föreningsliv, bra företagsklimat och 
närheten till större städer är möjligheterna många. Inom 
en timmes radie bor nästan 300 000 människor och på 
bara två timmar når man en av Europas tillväxtregioner, 
Öresundsregionen.

Tingsryd är en stor geografisk kommun men målet är 
att arbeta utifrån en helhet. 

Tingsryds kommun har som målsättning att ordna 
samverkanslösningar mellan företag, förvaltningar och 
myndigheter i syfte att för framtiden säkra servicen inom 
kommunen. 

Kommunen arbetar med att ta fram fördjupade 
översiktsplaner över kommunens tätorter. De fördjupade 
översiktsplanerna för Tingsryd och Ryd är färdiga och 
kommunen planerar att ta fram fördjupade översikts-
planer för övriga tätorter med ett invånarantal över 200 
personer.*

* SCB: definition av en tätort är att invånarantalet  
är minst 200 personer.

Tingsryds kommun idag 

KOMMUNENS LANDAREAL CIRKA 1 050 KM2 

Skog 77 % 
Jordbruksmark 7 %

SKOLOR PER TÄTORT 2016-02-05

 Förskoleklass Skolår 1–3   Skolår 4–6   Skolår 7–9
Tingsryd                    30           135 155 305
Ryd                            23 72 80 --
Urshult                       18 64 49 --
Väckelsång                17 49 56 --
Konga                         9 34 -- --
Linneryd                      12 28 51 --
Rävemåla                    6 16          -- --
Fristående skola, Ryd    92
Totalt antal elever     115 398 391 397

SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE  
 
Totalt 194 platser

ANTAL LÄGENHETER I KOMMUNAL REGI I 

Flerfamiljshus 750 69 %
Småhus 335 31 %

GYMNASIEPROGRAM  
SOM STARTADE 2015

Wasaskolan

Barn- och fritid
Ekonomi
Industritekniska 
Lärlingsutbildning
Naturvetenskap 
Samhällsvetenskap 
Teknik 
Vård- och omsorg
Gymnasiesärskola

Academy of  
Music and Business

IDROTT , FRITID OCH KULTUR (2015) 

Idrottsplatser 9
Gymnastikhallar 4
Badhus 1
Bangolf 2
Bollhall 1
Bowlinghall 1
Ishall 1
Sporthallar 4
Simhall med gym 1
Elljusspår 5

Ridhus 1
Travbana 1 609 m  1
Kanotled 2
Skjutbanor 3
Småbåtshamnar      2
Friluftsbad 1
Tennisbanor 14
Badplatser  13
Vandringsled 2
Cykelled 16

Camping 15
Hotell/B&B 12
Vandrarhem/stugby  10
Fiskevårdsområde 23
Bibliotek 7
Fritidsgårdar   4
Folkets Hus 3
Bygdegårdar 7
Lekplatser   26

TOTAL KOMMUNAL SKATTESATS 2015

Kommunen    21,07 % 
Landstinget 11,60 %
Totalt 32,67 %

GATU- OCH VÄGNÄT

Gator detaljplanelagt område 80 km
Enskilda vägar 542 km  
Privata utfartsvägar  180 km
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I Tingsryds kommun bor över en tredjedel av invånarna 
utanför tätbebyggt område. Befolkningstätheten är cirka 
tolv invånare per kvadratkilometer. 

I takt med urbaniseringen har befolkningsutveck-
lingen i kommunen varit vikande under hela nitton-
hundratalet. På femtiotalen bodde det 18 000 invånare, 
i kommunen varav endast cirka 25 procent var bosatta 
i tätorter. Den 1 januari 2016 fanns det 12 260 invånare 
i kommunen, cirka 37,6 procent var vid denna tidpunkt 
bosatta i tätorter.   

Jämfört med riket har Tingsryd en högre andel invå-
nare över 65 år. Stora förändringar i demografin har skett 
under de senaste 10–15 åren då åldersgruppen 0–18 år 
successivt har minskat medan antalet äldre har ökat.  

Under de senaste fem åren har det skett en marginell 
befolkningsökning. 

Prognos från  och med 2015 visar 
• en stabilisering av de nya lägre nivåerna i samtliga 

åldersklasser

• en successiv viss förbättring av födelseunderskottet

• en svag positiv befolkningsutveckling i Väckelsång, 
Tingsryd och Urshult

Befolkning

INVÅNARANTAL 1/1 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 12 231  12 235 12 141 12 156 12 198 12 260

STÖRSTA NÄRINGSGRENAR (SYSSELSÄTTNING 2013)

Näringsgren Antal %
Vård och omsorg, sociala tjänster   1 263 23,4
Tillverkning och utvinning 1 208  22,0 
Handel  604 10,5 
Jordbruk, skogsbruk och fiske 439 8,3 
Utbildning 439 8,3
Byggverksamhet 385 7,3
Kulturella och personliga tjänster m.m. 220 4,0
Övrigt 879 16,2 

ANTAL PERSONER SOM SITTER I EN STYRELSE  
ELLER ÄGER ETT BOLAG

15,2 % av den arbetsföra befolkningen

INPENDLING (DAGBEFOLKNING 2014) 

1 441 personer

UTPENDLING (NATTBEFOLKNING 2014)

1 650 personer

Vertikala staplar visar antal invånare 
 i olika åldrar i ett års klasser.

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I TINGSRYDS KOMMUN ÅR 2013

B E F O L K N I N G

ANTAL FÖRETAG, 2015 
AB, EF, HB, KB, ekonomisk förening

Fler än 50 anställda  8 
10–49 anställda  43 
0–10 anställda  958

FOTO: STEPHAN BERGLUND/SCANDINAV BILDBYRÅ
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U T M A N I N G A R  O C H  M Ö J L I G H E T E R

Utmaningar och möjligheter

Världen omkring förändras ständigt och samhället ställs 
allt oftare inför nya utmaningar samtidigt som andra möj-
ligheter öppnas. Kommuner och regioner arbetar konti-
nuerligt med att identifiera kommande trender och hitta 
strategier för att fortsätta utvecklas. En liten kommun 
har små möjligheter att påverka omvärlden och globala 
trender som urbanisering, klimatförändring med mera. 
Tingsryd är en del av en större helhet och bör dra nytta av 
den utvecklingspotential som finns inom södra Sverige. 
Tingsryds kommun medverkar i flera samarbeten inom 
länet och över länsgränserna. 

Omvärldsanalyser hjälper till att utöka planerings-
horisonten och skapa beredskap för att möta framtida 
utmaningar, ändra prioriteringar och omfördela resurser. 
Kommunen hämtar kunskaper utifrån omvärldsbevak-
ningar från OECD, EU, svenska myndigheter och av 
andra kommuner, men gör också egna omvärldsanalyser. 

De utmaningar som utkristalliserats har legat till 
grund för den strategiska översiksplanen och för att nå 
Vision 2030.  

• Klimat- och miljöförändringar 

• Jämlikhet och jämställdhet

• Livsstil och hälsa 

• Mångfald och invandring

• Arbetsmarknad och strukturomvandling 

• Mobilitet och kommunikation

• Individualisering och samhällsengagemang

• Gränsöverskridande samverkan

• Utbildning och kunskapssamhälle

• Dagsbefolkning och turistnäring

Länkar: OECD Territorial Reviews Småland och Blekinge; Regional 
Utvecklingsstrategi Kronoberg, Tingsryds kommuns omvärldsanalys 
ÅR 2013

FOTO: ALEXANDER MAHMOUD
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M O D I P S A M U S  C U P T A S  R E  M A I O

1. God miljö

2. Det goda livet

3. En kommun där barn och unga syns

4. Konkurrenskraftig utbildningsnivå och  
 attraktivt företagsklimat

5. Boende och inflyttning

6. Infrastruktur

7. Ett levande förenings- och kulturliv

8. Rika upplevelser

9. Värna om naturvärden och naturresurser

10. Vatten

11. Förebygga risker och hot 

E L V A  F O K U S O M R Å D E N

F Ö R  L Å N G S I K T I G  H Å L L B A R H E T 

O C H  U T V E C K L I N G
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Kvalitetsmål för vår miljö i Sverige har antagits av sta-
ten. Det övergripande målet är att vi till nästa generation 
ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöpro-
blemen är lösta. Dessa nationella mål är indelade i tretton 
olika delmål. Länsstyrelsen har tagit fram ett regionalt 
miljömålsprogram för år 2013–2020 som länets kommu-
ner ska uppfylla. De regionala miljömålen har delats in i 
tre områden:

• Klimat och energi

• Hälsoperspektiv i miljöarbetet 

• Det hållbara landskapet

För att de nationella övergripande målen ska uppnås ska 
ett antal åtgärder ha genomförts inom respektive område.
Arbetet med miljömålen är en viktig utgångspunkt för 
Tingsryds kommuns översiktsplan och för utvecklingen 
av ett långsiktigt hållbart samhälle.  

Klimat och energi

Tingsryds kommun ska bidra till minskade utsläpp och 
bli en del av Europas grönaste region. 

Åtgärder för att effektivisera energianvändningen och 
utveckla en mer hållbar energiproduktion krävs inom 
uppvärmning, elanvändning och transportsektor. Det kan 
handla om att bättre ta tillvara restvärme, samordning av 
transporter och att främja förnyelsebara energikällor.

I Tingsryds kommun är bilberoendet stort och därmed 
användningen av fossila bränslen. Genom planerade 
transporter, alternativa drivmedel, utbyggda cykelvägar 
och satsning på kollektivtrafiken kan utsläppen minskas.

E L V A  F O K U S O M R Å D E N  F Ö R  L Å N G S I K T I G  H Å L L B A R H E T  O C H  U T V E C K L I N G

Vision
År 2030 är kommunen en 

ekologisk hållbar kommun 

där miljömål och riktvärden 

uppnås med en god miljö  

att verka och leva i.

1. God miljö 

FOTO: ALEXANDER MAHMOUD
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Betydelse för människors hälsa och välbefinnande

Samtliga miljömål har betydelse för människors välbefin-
nande. Följande områden ställer särskilda krav.

• Kemikalieanvändningen måste minska. Förebyggande 
åtgärder för att hindra spridningen av kemiska miljö-
föroreningar medför bättre folkhälsa. 

• Genomtänkt stadsplanering är ett sätt att bidra till att 
flera miljömål uppfylls. I denna måste hänsyn tas till 
klimatförändringar som ökade nederbördsmängder med 
risk för översvämningar.

• Det behövs åtgärder för att minska luftföroreningar från 
bland annat trafik och vedeldning. Det måste också 
skapas större kunskap om vikten av att mäta radonhalten 
inomhus och enskilda brunnars vattenkvalitet.

Det hållbara landskapet

En förutsättning för hållbar utveckling är ökad hänsyn 
till den biologiska mångfalden. Detta kräver skydd av 
värdefull natur. 

Våtmarksmiljöer är mycket viktiga ur ett ekologiskt 
perspektiv. Genom utdikningar och sjösänkningar har 
våtmarkerna minskat. Det  är angeläget att denna utveck-
ling bryts.

Kommunen ska präglas av ett varierat landskap med 
öppna och brukade marker, skog och vatten. Variationen 
gynnar den biologiska mångfalden. En minskad jord-
brukssektor bidrar dock till att marker växer igen och 
omvandlas till skogsområden.  

Våra skogar domineras av gran vilket missgynnar den 
biologiska mångfalden. Det är viktigt att bevara lövträds-
bestånden och de lövträdsrika skogarna som finns inom 
kommunen. 

•	 Tillsammans	med	andra	aktörer	sträva	
efter att energi- och klimatstrategiska 
åtgärder genomförs. 

•	 Öka	andelen	gröna	upphandlingar.	
Detta kan bland annat ske genom 
miljöcertifieringar och ett större fokus 
på lokalproducerade varor.

•	 Prioritera	ökad	energieffektivisering	
inom befintlig bebyggelse och vid 
nybyggnation. 

•	 Främja	användningen	av	förnybar	
energi. Vid nybyggnation ska alltid ny 
klimatteknik övervägas.

•	 Prioritera	åtgärder	för	minskad	kemika-
lieanvändning. 

•	 Medverka	i	samverkansprojekt	kring	
luftövervakning.

•	 Öka	informationsinsatserna	för	mät-
ning av radon. 

•	 Samverka	med	andra	myndigheter	för	
att bevara och skydda den biologiska 
mångfalden.

•	 Sträva	efter	att	öka	rådgivning	och	
informationsinsatser för en hållbar 
markanvändning.

•	 Värna	om	det	varierade	landskapet	
och den öppna jordbruksmarken.

Vi vill:

FOTO: JÖRGEN WIKLUND/SCANDINAV BILDBYRÅ
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MER OM – GOD MILJÖ 

Kommunerna har lokalt det samlade 
ansvaret för att åstadkomma en god livs-
miljö. Kommunerna har genom sin närhet 
till kommuninvånarna en viktig uppgift 
i att föra en dialog om hur de lokala 
miljömålen ska nås. Dialogen är viktig för 
att informera om och förankra miljömålen 
och för att genomföra de åtgärder som 
krävs.

Fjärrvärme
Inom Tingsryds tätort distribueras fjärr-
värme från fjärrvärmeverket i Tingsryd. 
Fjärrvärmenäten i Linneryd och Urshult 
försörjs från lokala sågverk. även i  
Väckelsång finns det fjärrvärme. All fjärr-
värme kommer från biobränslen. Utbygg-
naden har medfört den enskilt största 
miljöförbättringen i dessa tätorter då en 
enda skorsten med modern reningsut-
rustning ersatt hundratals små. Samtidigt 
har olja bytts ut mot förnyelsebar energi 
som biobränsle.

Laddstolpar för elbilar
I sin satsning för att minska använd-
ningen av fossila bränslen har kommunen 
installerat laddstolpar för elbilar. Dessa 
laddstolpar är placerade på övre torget i 
Tingsryd.

Giftfri skola
Tingsryds kommun jobbar med hand-
lingsplan i syfte att minska hälsofarliga 
kemikalier i barnomsorg och skola. 
Arbetet genomförs tillsammans med de 
verksamheter som bidrar till barnens 
arbetsmiljö. Det handlar till exempel 
om att rensa bort gamla plastleksaker, 
göra medvetna val av golv och textilier 
och välja rätt förpackningar vid inköp av 
livsmedel.

Luftövervakningsprogram
Tingsryds kommun medverkar i ett luftö-
vervakningsprogram med Kronobergs 
Luftvårdsförbund som samordnare.  Mät-
ningar görs av bland annat olika partiklar 
och kväveoxid som finns i luften.

Vattenprover 
Tingsryds kommun erbjuder möjligheten 
till kostnadsfria vattenprover för späd-
barnsfamiljer.

Förorenad mark
Områden med förorenad mark behöver 
vara definierade för att samhällsplane-
ringen ska baseras på korrekta förhål-
landen.

17
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Vi vill:

2. Det goda livet 

Jämlikhet

Alla människor ska ha samma rättigheter och skyldighe-
ter och ges samma möjligheter att påverka sina liv och 
samhället oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Prioriterade 
områden är:

• tillgängliga anläggningar, lokaler och bostadsbestånd 

• en bostadsmarknad med ett varierat utbud av bostads-
typer

Hälsa 
Förutom egenvärdet med en god hälsa stärker en frisk 
befolkning också förutsättningarna för en hållbar utveck-
ling och tillväxt. Riktlinjer för folkhälsoarbetet i Tingsryd 
anges av en länsgemensam folkhälsopolicy som i sin tur 
utgår från den nationella folkhälsopolitikens elva målom-
råden. I den gemensamma kartläggningen av folkhälsoar-
betet prioriteras två fokusområden för Kronobergs län:

• Barn och ungas uppväxtvillkor

• Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel 

För kommunens invånare kan även översiktsplanen 
hjälpa till med att skapa förutsättningar för en förbättrad 
och mer jämlik hälsa. Det handlar om trygga trafik- 
miljöer som ger möjlighet till vardagsmotion som cyk-
ling och promenader.

Delaktighet och inflytande 

Samråd och dialog med medborgare i planeringspro-
cesser och som underlag vid beslutsfattande möjliggör 
delaktighet, ger inflytande och makt att påverka livsvill-
kor. En konstruktiv dialog med medborgarna förbättrar 
kommunens kunskapsunderlag inför beslut och gör det 
möjligt att på längre sikt bidra till en hållbar utveckling, 
även utifrån ett folkhälsoperspektiv. 

•	 Beakta	jämlikhetsperspektivet	i	 
beslutsfattande på alla nivåer och  
i alla steg av beslutsprocessen. 

•	 Ta	vara	på	mångfaldens	styrkor.	

•	 Utforma	och	anpassa	tillgängligheten	
i det offentliga rummet för kommunens 
invånare. 

•	 Främja	lokala	initiativ	som	förebygger	
utanförskap, skapar förståelse och 
social gemenskap.

Vision
År 2030 är Tingsryd en 

trygg och tillgänglig 

kommun.
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Folkhälsoarbete är ur fler flera aspekter 
viktigt för kommunen och dess invånare. 
Det gäller inte minst kommunens ansvar 
som arbetsgivare, som ansvarig för 
barns och ungdomars utveckling och för 
att stötta människor så att de även i hög 
ålder har en god livskvalité.

Vård och omsorg
De lagar som är mest omfattande och 
styrande för kommunal vård och omsorg 
är socialtjänstlagen (SoL), hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd 
och service för vissa funktionshindrade 
(LSS). Dessa lagar med föreskrifter och 
allmänna råd klargör kommunens uppgif-
ter gentemot invånarna.

Socialnämnden står för kommunens 
yttersta ansvar enligt 2 kap. 1 § SoL och 
träder in när ingen annan står för det som 
individen behöver. 
 

Tingsryds kommun arbetar huvudsakli-
gen inom fyra områden:

•	 Äldreomsorg	(ÄO)	som	ansvarar	för	
äldreboende och hemtjänst.

•	 Hemsjukvård	(HSL)	som	ansvarar	för	
kommunens hemsjukvård, rehabilite-
ring och hjälpmedel

•	 Funktionshinderomsorg	(FO)	som	
ansvarar för LSS-bostäder, daglig 
verksamhet, personliga assistenter och 
stödboende för personer med psykiska 
funktionshinder.

•		Individ-	och	familjeomsorg	(IFO)	som	
ansvarar för utredning och handlägg-
ning av försörjningsstöd, utredning och 
behandlingsinsatser för barn, vuxna 
och missbrukare, och familjerättsliga 
frågor. IFO hanterar också kommunens 
arbetsmarknadsenhet och integrations-
frågor.

För att möjliggöra en fortsatt god vård 
och omsorg med bra kvalitet krävs en 
god planering av detta arbete för hela 
kommunen.

E L V A  F O K U S O M R Å D E N  F Ö R  L Å N G S I K T I G  H Å L L B A R H E T  O C H  U T V E C K L I N G

MER OM – DET GODA LIVET 
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Vi vill:
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3. En kommun där barn och unga syns 

Enligt beslut som tidigare har fattats av kommunfullmäk-
tige ska FN:s Barnkonvention utgöra Tingsryds kom-
muns övergripande policy för barnperspektivet.

Barnperspektivet ska finnas med i alla beslut och i det 
dagliga arbetet då barn och ungdomar är ett prioriterat 
område inom Tingsryds kommun. Exempel på frågor 
som är viktiga är god livskvalitet, trygga uppväxtmiljöer, 
närhet till natur och områden för rekreation, utbud av 
lekplatser och ytor för spontanidrott. Säkra och trygga 
vägar mellan bostad, skola och fritidsaktiviteter är högt 
prioriterade.  

Att barn och unga är trygga är en förutsättning för att de 
ska kunna utvecklas och det är av största vikt att personal 
som arbetar med barn och unga ser dem som individer 
och möter dem med respekt. Välutbildad och engagerad 
personal är grundbultar i en trygg och utvecklande skola 
och en viktig parameter för att barn ska få en bra upp-
växt. 

Målet är att ungdomarna får en positiv upplevelse av 
kommunen och i större utsträckning väljer att bo kvar 
eller återvända efter avslutade studier.

•	 Uppmuntra	och	ta	vara	på	ungas	idéer,	
intressen och drivkraft. 

•	 Ta	hänsyn	till	barn	och	ungdomar	vid	
samhällsplaneringen. 

•	 Arbeta	för	att	aktiviteter	som	främjar	
ungdomars väg in på arbetsmarkna-
den kommer till stånd.

Vision
År 2030 har planeringen i 

kommunen ett barnperspektiv 

där vi involverar barn och 

unga i planeringen av deras 

framtid.

FOTO: JÖRGEN WIKLUND/SCANDINAV BILDBYRÅ
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Barnkonventionen
Den 20 november 1989 antog FN:s 
generalförsamling konventionen om 
barnets rättigheter. FN:s Barnkonvention 
är bestämmelser om barnets rättigheter. 
Ingen annan konvention om mänskliga 
rättigheter har någonsin fått så stor upp-
slutning över hela världen som Barnkon-
ventionen.

Alla jordens länder utom USA har valt att 
förbinda sig att förverkliga konventionen.
Barnkonventionsens 54 artiklar slår fast 
att alla barn och ungdomar upp till 18 år 
har samma rättigheter.

Så snart man gör något som på något 
sätt berör barn, ska man tänka efter vad 
som är bäst för det enskilda barnet. Och 
då är det viktigt att ta reda på vad barn 
själva tänker och tycker.

Barnets bästa och barns rätt till inflytande 
är två av grundprinciperna som genom-
syrar hela Barnkonventionen. De andra 
två grundprinciperna handlar om att inget 
barn får diskrimineras och att varje barn 
har rätt till liv och utveckling.

Målmedvetet arbete 
Vi tror på alla barn och elever och vi har 
höga förväntningar på att de ska lyckas 
i sina studier och gå vidare i livet. Vår 
personal arbetar målmedvetet för att ge 
barn och elever så bra förutsättningar 
som möjligt.

Värdegrund
Arbetet i förskolan och skolan präglas av 
Tingsryds kommuns värdegrund. Försko-
lan och skolan erbjuder trygga  
 

 

och välkomnande lärmiljöer där alla möts 
med respekt och ges goda möjligheter att 
utvecklas socialt och emotionellt.

Nolltollerans
I Tingsryds kommuns förskolor och skolor 
råder nolltolerans mot mobbing, våld 
och kränkande behandling. Barnen och 
eleverna ska känna samhörighet, solida-
ritet och ansvar för andra människor och 
utveckla ett demokratiskt förhållningssätt 
på våra förskolor och skolor.

Entreprenörskap
Entreprenörskap löper som en röd tråd 
genom alla skolformer. Det handlar om 
att ta fram och utveckla barnens och 
elevernas inneboende nyfikenhet, initia-
tivförmåga och självförtroende redan från 
tidiga åldrar.

E L V A  F O K U S O M R Å D E N  F Ö R  L Å N G S I K T I G  H Å L L B A R H E T  O C H  U T V E C K L I N G

MER OM – EN KOMMUN DÄR BARN OCH UNGA SYNS 
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4.  Konkurrenskraftig utbildningsnivå  
 och attraktivt företagsklimat

Hög kunskapsnivå är en allt viktigare konkurrensfördel. 
Möjligheten till det livslånga lärandet genom god utbild-
ning på alla nivåer är en viktig förutsättning för både 
kommunens attraktivitet och den framtida kompetensför-
sörjningen. Närheten till grund- och gymnasieskola samt 
ett varierat utbud av vuxenutbildningar är viktig. 

Genom ett tätt samarbete med näringslivet och goda 
kontakter till närliggande universitet och högskolor kan 

en hög utbildningsstandard upprätthållas. Såväl kom-
munala, privata som ideella aktörer som bidrar till breda 
utbildningsmöjligheter är viktiga. 

Näringslivets strukturomvandling gör att Tingsryds 
företagare har behov av ökad tillgång till utbildad per-
sonal. Även den höga medelåldern, bland både företags-
ledare och anställda, är en utmaning. 

Vision
År 2030 kan kommunen erbjuda 

alla medborgare goda utbildnings-

möjligheter.	Flera	satsningar	är	

genomförda för att tillgodose kom-

petensbehovet inom arbetslivet. 

Det finns goda förutsättningar för 

att	innovationer	och	affärsidéer	ska	

kunna utvecklas och förverkligas.

FOTO: APELÖGA/SCANDINAV BILDBYRÅ
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Vi vill:
•	 Med	ett	öppet	förhållningssätt	och	i	

samverkan med näringslivet skapa 
förutsättningar för en långsiktigt  
hållbar näringslivsutveckling. 

•	 Arbeta	för	att	näringsliv	och	industrier	
ska lokaliseras dit där det finns goda 
kommunikationsmöjligheter.

•	 Ge	goda	förutsättningar	för	 
utbildningsmöjligheter för alla. 

E L V A  F O K U S O M R Å D E N  F Ö R  L Å N G S I K T I G  H Å L L B A R H E T  O C H  U T V E C K L I N G

I Tingsryd får barn och ungdomar tidigt kontakt med 
det lokala näringslivet. Det är viktigt att vidareutveckla 
starka band mellan utbildningssystemet och näringslivet, 
stimulera unga som lämnat kommunen att återvända, få 
studenter att stanna samt att underlätta för invandrare att 
nyttja sin kompetens. I Tingsryd finns en stark entrepre-
nörsanda som gör kommunen till en av de mest företag-
samma i Sverige.  

Näringslivet präglas av småskalighet med ett stort antal 
små och medelstora företag inom olika branscher. Närings-
livs- och sysselsättningsfrågorna är en viktig kommunal 
angelägenhet. 

Tillverkningsindustrin, vårdsektorn, besöksnäringen 
och de gröna näringarna är starka i kommunen, medan 
det finns en utvecklingspotential inom kunskapsbaserade 
tjänsteföretag och informations- och IT-sektorn. Flera av 
företagen i kommunen är verksamma som underleverantö-
rer till såväl inhemska som utländska företag. 

Kommunen själv har en viktig roll som god förebild 
för medborgarna, för företagen och för våra besökare. Att 
samarbeta över gränser med olika aktörer är viktigt för 
bästa möjliga utveckling för företagen som verkar inom 
kommunen. 

FOTO: MARIE LINNÉR/SCANDINAV BILDBYRÅ
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Förskoleverksamhetens uppgift är att 
genom en god pedagogisk verksamhet 
erbjuda barn i åldern 1–5 år en omsorg, 
fostran och lärande som bildar en helhet. 
Fritidshemmens uppgift är att komplettera 
skolan och stå för omsorg, utveckling och 
lärande.

Förskoleklassen, grundskolan och 
gymnasieskolan ska genom samhällets 
försorg bedriva undervisning av barn och 
ungdomar. Undervisningen ska syfta till 
att ge eleverna kunskap och öva deras 
färdigheter. 

Tingsryds kommuns förskole- och 
grundskoleverksamhet omfattar förskola 
till skolår 9. Den mesta verksamheten 
bedrivs kommunalt. I kommunen finns 
grundskola och gymnasieskola både i 
kommunal och i privat regi. 

Kommunen erbjuder även vuxenutbild-
ning via Tingsryds Lärcenter som ger 
vuxna studerande möjligheter att utveckla 
sina kunskaper och sin kompetens i 
syfte att stärka sin ställning i arbets- och 
samhällslivet samt främja sin personliga 
utveckling.

Tingsryds Lärcenter erbjuder grund-
läggande vuxenutbildning, gymnasial 
vuxenutbildning, särvux och svenska 
för invandrare (SFI). Här erbjuds även 
service till högskolestuderande som läser 
på distans och genomför uppdragsutbild-
ningar åt offentliga och privata verksam-
heter efter önskemål.

Närhet till Linnéuniversitetet i Växjö och 
Blekinge Tekniska Högskola i Karlshamn 
och Karlskrona ökar Tingsryds kommuns 
attraktionskraft.

MER OM – KONKURRENSKRAFTIG UTBILDNINGSNIVÅ OCH ATTRAKTIVT FÖRETAGSKLIMAT 
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Vision
År 2030 har kommunen ge-

nom offensiva satsningar en 

ökad inflyttning och positiv 

befolkningsutveckling. Kom-

munen har ett varierat utbud 

av attraktiva boendemiljöer.

5. Boende och inflyttning 

Ett viktigt led i arbetet med kommunens attraktionskraft 
är att skapa goda boendemöjligheter för kommunens 
nuvarande och framtida invånare. Genom bra boenden 
och goda bostadsmiljöer påverkas såväl tillväxt som de 
sociala levnadsförhållandena positivt. Ett hållbart sam-
hälle förutsätter ett samspel mellan tätort och landsbygd. 
Utanför tätorten finns natur- och kulturhistoriskt värde-
fulla jord- och skogsbruksområden med stora ekonomis-

ka, sociala och rekreativa värden. De gröna näringarna, 
besöksnäringen och andra företag är etablerade här, vilket 
gör landsbygdsutvecklingen viktig även för företagsam-
heten.

•	 Arbeta	för	att	bostäder	och	bostads-
områden lokaliseras så att det finns 
goda kommunikationsmöjligheter.

•	 I	samråd	med	privata	aktörer	erbjuda	
goda livsmiljöer och boenden i olika 
lägen och prisklasser.

•	 Skapa	strategier	och	program	samt	
planera för användning, utveckling och 
bevarande av vår bebyggda miljö. 

•	 Ta	fram	en	bostadsförsörjningsstrategi,	
markstrategi och markförsörjningsplan.

E L V A  F O K U S O M R Å D E N  F Ö R  L Å N G S I K T I G  H Å L L B A R H E T  O C H  U T V E C K L I N G

Vi vill:

FOTO: DAVID ZANDÉN/SCANDINAV BILDBYRÅ
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Befolkning
Den första januari 2016 hade Tingsryds 
kommun 12 260 invånare. Merparten av 
invånarna är bosatta i tätorterna men i 
Tingsryds kommun bor också en stor 
andel av befolkningen på ren landsbygd.  
I förhållande till ytan är befolkningstäthe-
ten gles. 

Förutsättningar
Tingsryds kommun är en sjörik skogs- 
och mellanbygd på sydsidan av Små-
ländska höglandet. Kommunen är en 
landsbygdskommun med ca 38 procent 
av invånarna bosatta på ren landsbygd. 
Tingsryds kommun är glest befolkad -  
12 invånare/km² mot 22 för länet och  
24 för riket. 

I Tingsryds kommun finns 108 m obe-
byggd inlandsstrand per invånare. Våra 
inlandsstränder är en viktig tillgång för 
turism, friluftsliv och bebyggelse. 

Tingsryds kommun har en stor andel 
allemansrättsligt tillgänglig mark. Stora 
sammanhängande grönområden do-
minerar kommunens yta och endast ett 
småskaligt jordbruks- och kulturlandskap 
håller landskapet öppet. Landsbygden 
har en viktig roll att spela genom att den 
utgör en relativt outnyttjad resurs för 
rekreation och turism. Förutsättningen 
är att den allmänrättsliga tillgängligheten 
till landskapet ökas. Detta kan uppnås 
genom iordningställandet av cykelvägar, 
promenadstigar och ridstigar från tätor-
terna och ut i landskapet.

God bebyggd miljö
Det övergripande nationella miljökva-
litetsmålet för god bebyggd miljö är att 
städer, tätorter och annan bebyggd miljö 
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och kulturvärden ska 

tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utfor-
mas på ett miljöanpassat sätt och så att 
en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas.

Bebyggelse och bostäder
Landsbygdens byggnader uppvisar en 
homogen bild beträffande arkitekturen. 
Kronobergs läns jordbruk är i huvudsak 
småskaligt och den tillhörande bebyggel-
sen står ofta i harmoni med landskapet.

Det finns ett varierat utbud av bostäder 
fördelat inom de olika tätorterna. Här 
finns också detaljplanelagt mark för 
bostäder. 

Tingsryds kommun ligger i ett mycket 
sjörikt landskap och är därmed intressant 
för det rörliga friluftslivet och för många 
som vill bygga eller hyra fritidshus.

MER OM – BOENDE OCH INFLYTTNING 
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per pettersson

lessebo bild
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Vision
År 2030 har kommunen väl 

fungerande kommunikatio-

ner och en god infrastruktur 

för transporter, information 

och energi.

6. Infrastruktur

För en levande landsbygdskommun är bra kommunika-
tioner och infrastruktur en nödvändighet. Tillgången till 
goda kommunikationer, bra vägar och kollektivtrafik, 
liksom cykelvägar och bredband är en förutsättning. 
Dessutom underlättar fyra närliggande flygplatser invå-
narna möjlighet till längre resor. 

Effektivare kommunikationer möjliggör arbets-
pendling. Den mobila tekniken med tillgång till snabb 
uppkoppling skapar förutsättningar för arbete och studier 
på distans. Kommunen kommer att fortsätta arbeta för 
förbättrad mobiltäckning och uppkoppling via fiber. 

Länstrafiken Kronoberg svarar för all lokal och regio-
nal linjetrafik i länet. En utökning av den kommunala och 

regionala kollektivtrafiken är angelägen. Även samåk-
ningen bör främjas.

Kommunen ska verka för en hållbar och trygg infra-
struktur för att säkerställa framkomlighet, säkerhet och 
kapacitet inom hela kommunens vägnät. Ökade transpor-
ter till följd av växande handelsutbyte med länder runt 
Östersjön ställer krav på vägnätet. Riks- och länsvägar 
ska hålla en nationell standard. 

Den regionala länstransportplanen och trafikför-
sörjningsprogrammet ligger till grund för kommunens 
arbete med trafiksäkerhetsfrågor. Enligt dessa planer och 
program ska trafiksäkerheten för de oskyddade trafikan-
terna prioriteras. 

•	 Arbeta	för	ett	fortsatt	väl	fungerande	
elnät och telekommunikationer som 
följer tidens standard.

•	 I	samverkan	med	lokala	föreningar	
fortsätta arbeta med utveckling  
av fibernätet enligt kommunens  
bredbandsstrategi.

•	 Genomföra	aktiva	insatser	för	att	
uppnå en god infrastruktur för  
hållbara transporter. 

•	 Främja	goda	kommunikationsmöjlig-
heter till, från och inom kommunen i 
regional samverkan. 

•	 Verka	för	att	ta	del	av	kommande	
infrastruktursatsningar i samband med 
planerad höghastighetsjärnväg.

•	 Satsa	på	cykelvägar	och	uppmuntra	
samåkning som ett komplement till 
kollektivtrafiken. 

Vi vill:

FOTO: ANDERS ANDERSSON/SCANDINAV BILDBYRÅ
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MER OM – INFRASTRUKTUR 

Trafik
Kommunen svarar för väghållningen och 
trafiksäkerheten på gatorna i tätorterna. 
För närvarande sköter kommunen även 
enskilda vägar. Trafikverket ansvarar för 
de allmänna vägarna samt för genom-
fartsleder i våra samhällen.

Det är viktigt att underhålla och för-
bättra nuvarande vägar samt att det finns  
goda förbindelser mellan tätorterna.

Gång- och cykeltrafik
Tingsryds kommun håller en bra standard 
på de utbyggda gång- och cykelvägarna. 
Komplettering och utbyggnad sker fortlö-
pande.

Kollektivtrafik
Länstrafiken Kronoberg, svarar för all 
lokal och regional linjetrafik i länet. Inom 
Tingsryds kommun finns landsbygdstra-
fik med buss samt beställningstrafik, så 
kallad kompletteringstrafik, för de delar 
av kommunens landsbygd som saknar 
reguljär linjetrafik.

Närliggande tågstationer finns i Växjö, 
Alvesta, Lessebo, Emmaboda, älmhult, 
Karlskrona, Karlshamn och Ronneby, 

Nollvision
Varje år skadas eller dödas ett stort 
antal människor i trafiken. En stor del av 
trafikolyckorna drabbar de oskyddade 
trafikanterna i våra tätorter. Riksdagens 
antagna inriktning för trafiksäkerhetsarbe-
tet, den så kallade nollvisionen, innebär 
att det långsiktiga målet är att ingen ska 
dödas eller skadas svårt i trafiken.
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Vi vill:
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7. Ett levande förenings- och kulturliv

Tingsryds kommun kännetecknas av ett rikt och mångsi-
digt förenings- och kulturliv vilket är viktigt för att stärka 
människor och för ett socialt hållbart samhälle. Möjlig-
heten till en aktiv fritid och ett rikt kulturliv är för många 
värdefulla upplevelser i tillvaron. 

Det finns ett stort samhällsengagemang och fören-
ingar och lokala utvecklingsgrupper har en viktig roll i 
kommunens utveckling. De lokala utvecklingsgrupperna 
har stor betydelse för en fördjupad demokrati och verkar 
för att tillvarata bygdens intressen. 

Det är betydelsefullt att den kulturella mångfalden 
bevaras liksom att värna om våra traditioner.  

Kommunen arbetar för att tillhandahålla och främja ett 
brett utbud av mötesplaster för att tillfredsställa olika 
intressen, åldrar och behov samt utveckla samhället. 

Tingsryds kommun sjuder av ett rikt kulturliv med en 
mångfald av arrangemang. Detta tar sig bland annat ut-
tryck i Konst- och hembygdsrundan som sedan många år 
tillbaka äger rum första helgen i september månad.  
Arrangemanget är ett samarbete mellan Tingsryds konst-
förening och Hembygdskretsen Tingsryd. Hembygdsgår-
darna i kommunen är öppna för besök och ett stort antal 
konstnärer ställer ut sina verk runt om i kommunen.

•	 Arbeta	för	ett	mångsidigt	kultur-	och	
fritidsutbud i hela kommunen.

•	 Skapa	förutsättningar	för	att	förenings-	
och kulturarvet utvecklas. 

Vision
År 2030 har kommunens 

föreningsliv utökats och 

kulturlivet stärkts.

Johan Wingborg
FOTO: JOHAN WINGBORG
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Förutsättningarna för en stimulerande 
fritidsverksamhet i kommunen med re-
kreation och avkoppling är mycket goda. 
Tillgången till olika typer av fritidsanlägg-
ningar och en omväxlande natur gör att 
kommunen kan erbjuda både kommunin-
vånare och besökare olika möjligheter till 
en aktiv fritid.

Inom kommunen finns en mångfald 
olika föreningar, hembygdsföreningar, 
föreläsningsföreningar, musikföreningar 
och föreningar inom konst och hantverk, 
teater och litteratur. Kulturverkstan, som 
är en ekonomisk förening, engagerar 
musik- och teaterintresserade och är en 
viktig mötesplats.

Det finns många samlingslokaler för 
både föreningsaktiviteter och privata 
tillställningar. 

Biblioteken ska, i enlighet med biblio-
tekslagen, Unescos folkbiblioteksmanifest 
och FN: s barndeklaration, kostnadsfritt 
och i samverkan mellan bibliotek av alla 
slag ge medborgarna tillgång till böcker 
och andra media för information, kunskap 
och förströelse. 

Studiecirkelverksamheten är fortfaran-
de mångas möjlighet att skaffa kunskap 
och ett sätt att kunna påverka sin egen 
situation. Det är därför viktigt att ge folk-
rörelser, folkbildning och studieförbund 
goda arbetsförutsättningar.

Idrottsplatser och sporthallar
Det är väl tillgodosett med idrottsanlägg-
ningar i kommunen. En del anläggningar 
är föreningsägda och andra kommun-
ägda men i föreningsdrift. 

Elbelysta motionsspår finns i anslut-
ning till tätorterna. Dessa spår nyttjas av 
både föreningslivet, skolan och allmänhe-
ten och sköts i huvudsak av föreningar.

Hästsport
Här finns stuterier och föreningsdrivna 
ridanläggningar och många av invånarna 
har också egna hästar. Här bedrivs det 
också turistverksamhet med hästskjutsar 
och här finns företag med omfattande 
försäljning av hästartiklar. Tingsryd har 
också en stor hästsportanläggning där 
flera olika aktiviteter bedrivs sida vid sida.

Skjutbanor
I kommunen finns föreningsägda skjut-
banor. 

Badanläggningar
I kommunen finns det tillgång både till 
inomhusbad och till utomhusbad.

Vattenpalatset Kaskad i Tingsryds 
drivs av Medley. Här finns äventyrsbad, 
motionsbassäng, bubbelpool, gym och 
möjlighet till gruppträning. 

Fritidsgårdsverksamhet
På fritidsgårdarna kan besökarna delta 
i olika former av fritidsaktiviteter. En 
övergripande målsättning är att alla ska 
trivas och att verksamheten ska bidra till 
personlig utveckling. Man jobbar också 
för att aktivera och öka gemenskapen 
mellan individer med olika intressen och 
bakgrund. Fritidsgårdarnas verksamhet 
ska kunna förändras utifrån de behov 
som uppstår.

I Tingsryd och Ryd är det kommunen 
som bedriver verksamheten. På övriga 
orter drivs fritidsgårdarna av olika fören-
ingar.

E L V A  F O K U S O M R Å D E N  F Ö R  L Å N G S I K T I G  H Å L L B A R H E T  O C H  U T V E C K L I N G

MER OM – ETT LEVANDE FÖRENINGS- OCH KULTURLIV 
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8.  Rika upplevelser 

Tingsryd är ett attraktivt område med många sjöar och 
omväxlande natur som skapar goda förutsättningar för 
upplevelser. Naturnära aktiviteter och kulturupplevelser 
är några av besöksanledningarna till vår kommun. Inom 
kommunen finns exempelvis ett flertal kanotleder och 
i västra Åsnen pågår bildandet av Nationalpark Åsnen.  
Ängsfruktodlingarna här är klassade som riksintresse. 

Tingsryds kommun tillhör ett attraktivt geografiskt 
område med genuina värden sett ur ett internationellt per-
spektiv. Inom besöksnäringen finns en tillväxtpotential 
som kan stärkas och utvecklas i samarbete med lokala 
företag och nyetableringar. 

I en alltmer urbaniserad omvärld har Tingsryd poten-
tial att erbjuda sådant som kan upplevas som en bristvara, 
till exempel rent vatten, tystnad, mörker och ren natur. 
Det miljövänliga semestrandet blir allt viktigare och en 
framgångsrik utveckling förutsätter ett hållbart perspek-
tiv, vilket inkluderar:

• Människan i fokus

• Långsiktig förvaltning av naturen 

• Långsiktigt lönsamma företag 

• Tillgångar inom kultur, natur och historia möjliggör 
utveckling av autentiska upplevelser, evenemang, 
naturaktiviteter och kulturupplevelser.

För en positiv utveckling är gränsöverskridande och 
regionala samarbeten nödvändiga. Tydliga destinationer 
och starka varumärken ger kommunen förutsättningar för 
en god tillväxt och hög attraktivitet. Tillgänglighet och 
utvecklad infrastruktur är andra grundförutsättningar för 
en positiv tillväxt inom besöksnäringen. 

Sydostleden 

Tingsryds kommun har tillsammans med sju andra kom-
muner, tre regioner och Trafikverket Region Syd byggt 
Sydostleden. Den är en 270 km lång cykelled mellan 
Simrishamn och Växjö. Sydostleden håller internationell 
standard och 49 km går genom Tingsryds kommun. 

•	 Ge	goda	förutsättningar	för	näringsliv	
och föreningar inom besöksnäringen. 

•	 Fokusera	på	starka	destinationer.	 •	 Fokusera	på	gång-	och	cykelvägar.

Vision
År 2030 har kommunen en 

välutvecklad besöksnäring 

under ständig tillväxt. 

Vi vill:

Sydostleden

FOTO: ALEXANDER MAHMOUD
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Badplatser
Tingsryds kommun har ett stort antal 
sjöar och även många badplatser. Vid ett 
antal av dessa har kommunen ansva-
ret för tillsyn, sophämtning och övriga 
badplatsanordningar. Vid andra delas  an-
svaret mellan kommunen och föreningar/
grupper.

Campingplatser
Det finns flera campingplatser i kommu-
nen med olika inriktning, förutsättningar, 
storlek och service.

Vandringsleder
”På vandring i Vilhelm Mobergs utvand-
rarbygd” är en led kommunen har tillsam-
mans med Lessebo och Emmaboda 
kommuner. Denna led är 112 km lång, 
varav nästan hälften inom Tingsryds kom-
muns gränser. 

Kanotleder
Kanotleden ”Värendsleden” sträcker sig 
från Asa i norr genom Åsnen till Granö i 
söder och är 120 km lång och berör så-
ledes både Växjö och Alvesta kommuner 
förutom Tingsryd. Tillsynen i sjön Åsnen 
sker idag genom ett samarbete mellan 
dessa kommuner och Skogsvårdssty-
relsen. Ronnebyån är också attraktiv för 
kanotister där främst delen Korrö och 
söderut nyttjas. (Se kartan på sidan 33.)

Cykelleder
Flera cykelleder passerar genom kommu-
nen: Sverigeleden, Kronobergstrampen, 
Åsnen runt, Sydostleden och Banvallsle-
den. Det finns förslag på lokala cykelturer 
inom kommunen. (Se kartan på sidan 
33.)

Friluftsanläggningar
En anläggning av typen friluftsbas kan 
vara en viktig del i verksamheten för 
skolor, fritidsgårdar, föreningar och andra 
institutioner samt även företag. Denna typ 
av verksamhet finns idag vid de privatäg-
da anläggningarna i Getnö, Strömmarna 
och Korrö samt Fridafors Fritidcenter.

MER OM – RIKA UPPLEVELSER 

E L V A  F O K U S O M R Å D E N  F Ö R  L Å N G S I K T I G  H Å L L B A R H E T  O C H  U T V E C K L I N G



35

9. Värna naturvärden och naturresurser 

Våra förutsättningar för att leva och utvecklas är bero-
ende av artrikedom och mångfald i ekosystemen som 
omger oss, som till exempel pollinerande insekter, vat-
tenrening via våtmarker samt bildandet av bördig jord. 

Skyddad natur

Naturreservat bildas i samråd med Länsstyrelsen för att 
skydda och bevara ekologiskt värdefulla naturområden. 
Ansvaret för dessa områden ligger hos Länsstyrelsen och 
förvaltningen sköts av Skogsstyrelsen. I Tingsryds kom-
mun finns flera utpekade naturreservat.

Biotopskydd kan utfärdas för mindre mark- eller 
vattenområden där hotade djur- och växtarter lever. I 
Tingsryds kommun finns ett 20-tal områden från 1,5 till 
5,0 ha som omfattas av biotopskydd. 

Luftkvalitet
Enligt miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” ska luften vara 
så ren att människors hälsa samt att djur, växter och 
kulturvärden inte skadas. Till dessa mål finns miljökva-
litetsnormer för halter av olika föroreningar som inte får 
överskridas. Kommunen arbetar kontinuerligt med att 
följa de framtagna riktvärdena.  

Naturminnen och fornlämningar

I kommunen finns ett flertal naturminnen, exempelvis 
flyttblock, jättegrytor, äldre träd och andra intressanta 
naturföreteelser. 

Tingsryds kommun är rik på fornlämningar. De större 
fyndplatserna finns i de norra delarna, ofta i anslutning 
till sjöar och vattendrag. Stora ytor inom kommunens 
skogsområden är utpekade som fornåkrar. Alla fornläm-
ningar och områden runt dessa är skyddade enligt lag.  
Se karta ”Fornlämningar” i bilagorna  på sidan 50.

Kulturmiljö

I Tingsryds kommun finns flera områden som är särskilt 
kulturhistoriskt värdefulla. Vid bygglovshantering inom 
dessa områden bör samråd ske med Smålands museum 
och Länsstyrelsen.

Ett unikt drag för bygden är den en gång så omfat-
tande äppelproduktionen med centrum i Urshults socken. 
Flera odlingar är fortfarande aktiva och detta område är 
klassat som riksintresse.

Grus, torv och mineraler

Naturgrus är en ändlig resurs. Användningen av natur-
grus som ballastmaterial bör upphöra och ersättas med 
bergkross, morän eller återvunnet material.  
En grushushållningsplan för Kronobergs län har  
upprättats för att en långsiktig hushållning ska uppnås. 

I minerallagen (1991:45) finns bestämmelser om 
undersökning och bearbetning av fyndigheter av olika 
mineraliska ämnen på egen eller annans mark. Kommu-
nen menar att miljöpåverkande åtgärder bör undvikas där 
riksintressen eller utpekade naturvårdsintressen råder.

•	 Bevara	kulturhistoriskt	värdefulla	 
miljöer. 

•	 Värna	att	naturresurser	inom	kommu-
nen ses som långsiktig hushållning. 

•	 Beakta	skyddade	och	opåverkade	
områden i samhällsplaneringen.

•		Minska	utbredningen	av	invasiva	arter,	
exempelvis	Sjögull.

•	 Delta	i	arbetet	med	att	ta	fram	åtgärds-
program för hotade arter. 

E L V A  F O K U S O M R Å D E N  F Ö R  L Å N G S I K T I G  H Å L L B A R H E T  O C H  U T V E C K L I N G

Vision
År 2030 har ekologiskt och kulturhistoriskt 

värdefulla områden i kommunen ett långsiktigt 

skydd.	I	samhällsplaneringen	tillvaratas	och	

utvecklas naturvärden och naturresurser på ett 

hållbart sätt.

Vi vill:

FOTO: MAGDALENA ANDERSSON.
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MER OM – VÄRNA NATURVÄRDEN OCH NATURRESERVAT 

Allmänt
Att sörja för en god hushållning är 
grunden för användning och planering av 
mark och vattenområden. I miljöbalken 
beskrivs hur mark- och vattenområden 
ska användas för olika ändamål. Det ska 
också tas hänsyn till vad olika områden 
är mest lämpade för utifrån beskaffen-
het och läge samt vilka behov som finns. 
Företräde ska ges till sådan användning 
som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning.

Områden som är av riksintresse ska 
skyddas mot åtgärder som kan orsaka 
skada på natur eller allmänna intressen.

Kulturmiljöer
Det är viktigt att synliggöra och be-  
vara det kulturhistoriska arvet. Det ger  
möjlighet för människor idag och för 
kommande generationer att skapa sig en 
bild av och förstå en plats historia. Det är 
miljöbalken, plan- och bygglagen samt 
kulturminneslagen som reglerar skydd 
och utveckling av kulturmiljöer. 

Fornlämningar
Den som planerar att genomföra ett ar-
bete som till exempel hus- eller vägbygge 
är skyldig att ta reda på om detta berör 
någon fornlämning. Om en okänd forn-
lämning påträffas vid markarbeten ska 
arbetet genast avbrytas och en anmälan 
göras till länsstyrelsen.
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Vi vill:
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10. Vatten

Vatten är en förutsättning för allt liv. Vatten har också ett 
stort värde genom att det ger möjlighet till upplevelser 
och ett aktivt friluftsliv. Ett långsiktigt vattenvårdsarbete 
säkrar ekosystemen, reducerar översvämningsrisker och 
gynnar växt- och djurliv. 

Vattenförsörjning

Tillgången på grundvatten och ytvatten av hög kvalitet 
har stor betydelse för vattenförsörjningen. All enskild 
vattenförsörjning i kommunen är baserad på grundvatten 
medan övrig vattenförsörjning sker från kommunala vat-
tentäkter.

Kommunens målsättning är att sjöar, vattendrag och 
grundvatten ska uppnå den kvalitetsnivå som gäller enligt 
beslutade miljökvalitetsnormer. Kommunens sjöar och 
vattendrag ska också erbjuda bra möjligheter till rekrea-
tion och friluftsliv. Samtliga vattenförekomster i kommu-
nen ska ge förutsättningar för en rik biologisk mångfald.

Sjöar och vattendrag

Kommunen har närmare 200 sjöar, som är större än 
en hektar. Dessa sjöar berörs i huvudsak av fem vat-
tensystem, Mörrumsån, Mieån, Bräkneån, Ronnebyån 

och Nättrabyån. De många sjöarna och vattendragen har 
stor betydelse för olika aktiviteter som fiske, friluftsliv, 
vattentäkter för dricksvatten och industriella ändamål. 
I anslutning till en stor del av sjöarna och vattendragen 
finns också naturvårdsintressen, såväl internationella, 
nationella som regionala. Ett långsiktigt arbete med vat-
tenfrågorna bör drivas i samverkan med berörda kommu-
ner och myndigheter. 

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur 
ekologisk synpunkt ska skyddas. Det kan vara områden 
som är ömtåliga för påverkan eller har särskilda eko-
logiska värden som till exempel grundvattenområden, 
värdefulla fågellokaler eller reproduktionsområden och 
vandringsvägar för fisk. Exempel på sådana områden är 
Åsnen- och Mienområdet samt de större vattendragen.

Vattnets status

Sjölandskapet i Tingsryd är näringsrikt och sjöarna har 
uppmärksammats för sina stora biologiska och land-
skapsmässiga värden. De flesta vatten har god kvalitet 
när det gäller det ekologiska och kemiska tillståndet 
(2015). Risker som eventuell övergödning kan bidra till 
att sjöarna inte uppnår godkänd status 2021. 

•	 Ta	hänsyn	till	naturvårdintressen	vid	
hantering av sjöar och vattendrag.

•	 I	samverkan	med	berörda	kommuner	
och instanser driva ett långsiktigt 
arbete med vattenfrågorna.

•	 Ta	hänsyn	till	risk	för	ökade	vattenflö-
den vid nybyggnation av bostäder  
och verksamheter. 

•	 Bibehålla	en	god	ekologisk	status.

•	 Främja	naturliga	vandringsvägar	för	
fisk och bottendjur.

Vision
År 2030 har kommunen  

vatten med hög kvalitet och 

höga ekologiska värden. 

FOTO: PER PIXEL
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MER OM – VATTEN 

Vattnen är en grundläggande faktor i de 
ekologiska system som Tingsryd utgör. 
Vattentillgången har skapat förutsättning-
arna för olika naturtyper och ger ramarna 
för olika arters fortlevnad. Bra vatten 
med god kvalitet är en framtidsfråga 
för kommunen. Bra dricksvatten är en 
livsnödvändighet. Tillgång på bra vatten 
kan för många företag vara en avgörande 
faktor för nylokalisering eller möjlighet att 
expandera. Bra vatten för bad, fiske och 
annan rekreation gör kommunen attraktiv. 
Kommunen har närmare 200 sjöar större 
än 1 hektar. De många sjöarna och vat-
tendragen har stor betydelse för många 
aktiviteter, till exempel fiske och friluftsliv, 
som vattentäkter för dricksvatten och som 
recipienter för kommunalt och industriellt 
avloppsvatten. I anslutning till en stor del 
av sjöarna och vattendragen finns också 
naturvårdsintressen, både internationella, 
nationella och regionala, vilka ibland kan 
komma i konflikt med de andra intres-
sena. 

Vattenförsörjning
Av Tingsryds kommuns invånare får 
flertalet sitt dricksvatten från kommunens 
vattenverk. Verken levererar också vatten 
till de flesta av kommunens industrier. 
Övrigt vatten erhålls genom enskilda, 

grävda eller borrade, brunnar.

Vattentäkter
Tingsryds kommuns vattenförsörjning är 
baserad på flera grundvattentäkter. Dessa 
har brunnar i lösa jordlager förutom en 
som består av en bergborrad brunn. 
Kommunen har också flera reservvat-
tentäkter.

Ytvatten tas in i vattenverket där det 
behandlas för att sedan infiltreras i en 
grusås, för att på så sätt skapa ett konst-
gjort grundvatten av god kvalitet. Därefter 
slutbehandlas det i vattenverket för att 
slutligen distribueras till invånarna.

Avlopp och dagvatten
Mer än hälften av kommunens invånare 
bor i fastigheter som är anslutna till de 
kommunala avloppsreningsanläggning-
arna. 

De invånare som inte är anslutna till 
det kommunala avloppsnätet har egen 
reningsanläggning bestående av en två- 
eller trekammarbrunn för slamavskiljning, 
samt någon form av infiltrationsanlägg-
ning för den biologiska reningen. Slam-
met från dessa anläggningar transporte-
ras genom entreprenör till reningsverket i 
Tingsryd för behandling.

Tingsryds kommuns dagvattenledning-
ar transporterar bort uppsamlat regn- och 

dagvatten. Dagvatten innehåller olika slag 
av föroreningar beroende på var det kom-
mer ifrån. Vatten från gångvägar, lekytor 
etc. innehåller inte mer föroreningar än 
vad regnet i sig gör, medan dagvatten 
från starkt trafikerade områden, industri-
områden och andra nedsmutsade ytor 
kan vara kraftigt förorenat. Att stoppa 
föroreningarna vid källan ger de bästa 
miljöeffekterna. Det finns olika möjligheter 
att omhänderta dagvatten på ett miljö-
vänligt sätt.  Ett exempel på detta är lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD), 
vilket innebär att vattnet tas omhand inom 
närområdet istället för att föra det vidare.

Ledningsnät
Tingsryds kommun har, till följd av sin 
geografiska struktur, en relativt omfat-
tande vatten- och avloppsverksamhet. 
Verksamheten har 5 vattenverk och 19 
mil vattenledningsnät samt 6 renings-
verk, 56 avloppspumpstationer, 23 mil 
avloppsledningsnät och 18 mil dagvat-
tenledningsnät. VA-verksamheten är en 
grundläggande samhällsfunktion med 
stor betydelse för kommunen och dess 
invånare. Verksamheten har ett omfat-
tande investerings- och underhållsbehov, 
både vad gäller verk och ledningsnät.
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11. Förebygga risker och hot 

Ett samhälle ställer stora krav på planering och samord-
ning för att minimera risker och maximera samhällets 
beredskap att bemöta krissituationer. Vid extraordinära 
händelser måste viktiga samhällsfunktioner fungera. 

Extraordinära händelser

Kommunen ska enligt lag genomföra en risk- och sårbar-
hetsanalys under varje mandatperiod samt upprätta planer 
för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. 
Till detta hör exempelvis bränsle- och värmeförsörjnings-
planer. Inom planarbetet ska hänsyn tas till klimatför-
ändringar. Områden som är översvämningshotade ska 
identifieras och inte planläggas för olämpliga ändamål. 

Skydd mot olyckor

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Krono-
berg (RÖK) har i uppdrag från Tingsryds, Lessebos och 
Uppvidinges kommuner att ansvara för kommunernas 

uppdrag enligt Lagen om skydd mot olyckor och brand. 
Olycksförebyggande åtgärder, som förebyggande av fall-, 
trafik- och drunkningsolyckor, ansvarar respektive kom-
mun för. 

Förebyggande samhällsplanering

Tingsryds kommuns målsättning är att uppnå ett sam-
hälle där risker för människors hälsa, säkerhet och miljö 
minimeras. Samhällsplaneringen ska säkerställa att gäl-
lande riktlinjer och normer inte överskrids. Detta gäller 
såväl på kort som på lång sikt. Samhällsplaneringen ska 
alltid utgå från en långsiktig analys av de risker som kan 
påverka mark- och vattenanvändningen, medborgarnas 
hälsa och säkerhet. Genom förebyggande arbete kan 
beredskapen för krissituationer höjas och negativa följder 
minskas. 

•	 Säkerställa	kommunens	beredskap	för	
att kunna hantera allvarliga händelser. 

•	 Säkerställa	samverkan	med	andra	
samhällsaktörer.

•	 Höja	medborgarnas	beredskaps- 
medvetenhet.

Vision
År 2030 har kommunen en 

god förmåga att hantera 

allvarliga händelser.
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MER OM – FÖREBYGGA RISKER OCH HOT 

För att kommunen ska vara förberedd och 
klara sina uppgifter finns det en planlägg-
ning för hur organisationen ska fungera i 
en krissituation. Krisorganisationen finns 
närmare beskriven i dokumentet ”Plan 
för hantering av extraordinära händelser i 
Tingsryds kommun”.

Om Tingsryds kommun drabbas av en 
extraordinär händelse sammankallas en 
krisledningsstab bestående av tjänste-
män från kommunens förvaltningar samt 
en krisledningsnämnd bestående av 
ledande politiker. Krisledningens uppgift 
är att leda, samordna och prioritera kom-
munens verksamheter under den tid som 
krisen varar samt att sköta kommunens 
informationsansvar.

Krisledningsstaben ska ha påbörjat sitt 
arbete inom tre timmar efter larmning och 
ska kunna arbeta i skift dygnet runt om så 
krävs. Den inledningsvis viktigaste upp-
giften för staben är att sammanställa det 
aktuella läget och så snabbt som möjligt 
ge korrekt och angelägen information till 
allmänheten.

Krisledningsnämndens uppgift är att 
besluta om bland annat riktlinjer för kris-
ledningsstabens arbete och om omför-
delningar av kommunens personella och 
materiella resurser.

 
 
 

Förebyggande arbete
För kommunen är det viktigt att hantera 
och förebygga nya utmaningar i vårt sam-
hälle som exempelvis våldsbejakande 
extremism och hot mot folkgrupper. 
Kommunen arbetar även förebyggande 
med risktänk i hemmet för att förhindra 
fallolyckor liksom att arbeta för att höja 
simkunnigheten. 
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Mellankommunal samverkan

För att mindre kommuner som Tingsryd ska utvecklas 
gäller det att se förbi de administrativa gränserna och sät-
ta kommunen i sitt sammanhang. Tingsryd är inte bara en 
del av Kronoberg utan också en del av Blekingeregionen, 
Kalmarregionen, Östersjöregionen, Öresundsregionen 
och Götalandsregionen, beroende på vilken skala som an-
vänds. Kommunen har idag redan del i olika kommun-
överskridande samarbeten och samverkansorganisationer. 
Tingsryd är en del av Region Kronoberg som bland annat 
ansvarar för den regionala utvecklingsstrategin.

Ett annat tongivande samarbete där Tingsryds kom-
mun ingår är SydSam (Samverkan i Sydsverige) som ver-
kar för Sydsveriges gemensamma intressen inom olika 
områden, exempelvis Östersjöregionen.

I det internationella sammanhanget finns bland an-
nat ESDP-dokumentet, en utvecklingsplan för att skapa 
hållbar och balanserad regional utveckling där vikten av 
polycentrisk (flerkärnig) regional utveckling poängteras. 

Mellankommunala frågor

Utbildning
Möjligheter till god utbildning på olika nivåer är en 
av anledningarna till att människor väljer att bo kvar i 

kommunen. Därför är det viktigt att stärka bandet till 
närliggande kommuner som erbjuder olika eftergym-
nasiala utbildningar. I det här fallet finns till exempel 
Linnéuniversitet i Växjö och Kalmar samt Blekinge 
Tekniska Högskola i Karlskrona och Karlshamn nära 
tillhands, utöver folkhögskolor, Komvux med flera. För 
att kunna erbjuda gymnasieutbildningar med både bredd 
och spetsinriktning för regionens ungdomar är det en god 
idé att Tingsryds fortsätter utveckla mellankommunala 
samarbeten.

Se även fokusområde 3 och 4, sidan 20–21, 22–24.

Handel och näringsliv
En stor andel småföretagare i kommunen visar på att en-
treprenörsandan är hög. För att förankra detta i regionen 
och även sänka den höga medelåldern inom sektorn finns 
det fördelar med gemensamma strategier med grannkom-
munerna.

Goda möjligheter till nyetableringar och ett bra, kvali-
tetssäkrat serviceutbud samt väl genomtänkt infrastruktur 
ökar dragningskraften till både kommunen och regionen. 
Detta behöver kommuniceras utåt vilket görs med bra 
samarbeten och förhoppningsvis blir det en synergieffekt 
i regionen.

Se även fokusområden 4, 5 och 6, (sidan 22–24, 
25–27 och 28–29).

Miljö
I miljöfrågor kring mark, vatten och luft suddas de admi-
nistrativa kommungränserna alltmer ut för att uppfylla 
både lokala, regionala och nationella miljömål. Det 
finns goda skäl att samarbeta kommuner emellan inom 
miljöfrågorna och fortsätta att utveckla de samarbeten 
som finns.

Se även fokusområde 1, 9, 10 (sidan 14–17, 35–37 
och 38–40). 

FOTO: ALEXANDER MAHMOUD
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Vattenfrågor
I Tingsryd finns det viktiga vattenområdet kring sjön  
Åsnen som gränsar till både Växjö och Alvesta kom-
muner. Åsnen är utsett som riksintresse för friluftsliv och 
planeras att invigas som nationalpark 2017. Även Bräk-
neån och Mörrumsån med till- och biflöden är utpekade 
som riksintresse för skyddat vatten.

I sjön Miens vattenområde finns Långasjön där 
Karlshamn tar dricksvatten och Ronnebyån är dricksvat-
tenreserv för Ronneby. Dessa exempel visar tydligt på att 
kommunöverskridande samverkan inom vattenfrågor är 
viktig.

Se även fokusområde 10 (sidan 38–40).

Friluftsliv och turism
Tingsryd har många vandrings-, cykel- och kanotleder i 
kommunen vilket är positivt för besöksnäringen. En vik-
tig cykelled som sträcker sig genom kommunen är Syd-
ostleden som löper mellan Simrishamn och Växjö. Den 
planerade nationalparken Åsnen är också en tilldragande 
destination i regionen. Kommunen gränsar till glasriket, 
stenriket, Blekinge skärgård med flera områden och har 
själv varumärket Hästriket. En samverkan i regionen inom 
turism och friluftsliv där styrkor och kvalitéer lyfts fram i 
respektive kommun stärker näringen i hela regionen.  

Se även fokusområde 1, 6, 8, 9 och 10 (sidan 14–17, 
28–29, 32–34, 35–37 och 38–40).

Boende
Centralt för bostadsutvecklingen i Tingsryd är kommu-
nikationer inom och till/från kommunen. En strategisk 
boendeutvecklig där förtätning sker i befintliga orter med 
viktiga transport- och pendlingssträckor gynnar boende-
antal och näringsliv i hela regionen. 

Se även fokusområde 4, 5, 6 (sidan 22–24, 25–27 och 
28–29).

Kommunikationer
Tingsryd har i grannkommunerna tillgång till flertalet 
olika kommunikationstyper. Flygplatser finns på nära av-
stånd i Växjö, Ronneby och Kalmar och med bara cirka 
tre timmar till Kastrup. Hamnarna i Blekinge är viktiga 
ur näringslivssynpunkt. Järnväg i form av Kust till kust-
banan och Blekinge kustbana (Öresundståg) som knyter 
an till övrigt järnvägsnät finns en halvtimmes buss-resa 
bort. Det finns många anledningar att möjliggöra bra till-
gång till tågtrafiken oavsett om framtidens kollektivtrafik 
inom kommunen är spårbunden eller ej. 

Väg 27 är en viktig vägsträcka i kommunen och 
regionen vilket möjliggör för olika typer av samarbeten 
kring pendling och kollektivtrafik. Gång (vandrings) 
och cykelvägar för friluftslivet och inom vissa orter 
även arbetslivet är också en mellankommunal fråga med 
utvecklingspotential.

Se även fokusområde 6 och 8 (sidan 28–29 och 
32–34).

 

Övrig infrastruktur
För ett fungerande samhälle krävs en bra infrastruktur 
och utöver kommunikationer sträcker sig också följande 
funktioner över kommungränsen:
• Elförsörjning/Energi

• Bredband/fiber

• Avfallshantering

• Vatten och avlopp

• Riskhantering
Se även fokusområde 6 (sidan 28–29). 
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Riksintressen 
Det är staten som identifierar intressen av nationell  
betydelse, så kallade riksintressen, vilka det behövs tas 
hänsyn till i översiktsplanen. Ofta handlar det om natur- 
och kulturvärden men även om försvarsintressen. Det är 
nationella myndigheter som beslutar om vilka områden 
som klassas som riksintresse. Där riksintresserna sträcker 
sig över kommungränsen in i andra kommuner ska det i 
översiktsplanen också tas hänsyn till så kallade mellan-
kommunala frågor. Revideringar av hur de olika riksin-
tressena ska utformas görs kontinuerligt.

Riksintressen i Tingsryd  

Mark- och vattenområden ska användas för de ändamål 
de är mest lämpade för.  Det ska tas hänsyn till  områdets 
karaktär och läge samt vilka behoven är. En avvägning 
ska ske mellan å ena sidan intresset av att bevara ett 
mark- eller vattenområde för framtida bruk och å andra 
sidan värdet av att ta det i anspråk för något särskilt än-
damål. Om allmänna och enskilda intressen konkurrerar 
är det användning som medför en god hushållning utifrån 
en allmän synpunkt som ska prioriteras. Ovanstående 
regleras enligt 3 kap 1 § i miljöbalken.

Enligt 4 kap 1 § i miljöbalken får ingrepp och exploa-
tering i de områden som anges där endast genomföras 
om det kan ske på ett sätt som inte uppenbarligen skadar 
områdenas natur- och kulturvärden.

Riksintressena i Tingsryds kommun täcker cirka en 
tredjedel av kommunens yta och av dessa är Åsnenområ 
det största området. Vid planläggning av områden och i 
bygglovsärenden ska det tas hänsyn till områden som är 
definierade som riksintressen. 

Riksintresse yrkesfisket
Fiskeristyrelsen ansvarar för att definiera riksintresse för 
yrkesfisket och detta regleras i 3 kap 5 § i miljöbalken. 
Sjön Åsnen är för närvarande klassad som riksintresse för 
yrkesfisket men en revidering pågår.

Riksintresse friluftsliv
Riksintresse för friluftslivet regleras i 3 kap 6 § miljöbal-
ken och utpekas av Naturvårdsverket efter samråd med 
Fiskeristyrelsen. I kommunen finns ett område definierat, 
Åsnen och området runt sjön. Även grannkommunerna 
Växjö och Alvesta berörs av detta riksintresse.

Riksintresse väg
Det är Trafikverket som  beslutar kring Riksintresse 
väg. Detta riksintresse regleras i 3 kap 8 § i miljöbalken. 
Utpekade vägar i Tingsryds kommun är riksväg 27 som 
är en länk mellan olika regioncentra.

Riksintresse försvaret 
Försvarsmaktens intressen  regleras av 3 kap 10 § i 
miljöbalken. Detta riksintresse är indelat i samråds- och 
skyddsområden och det måste tas hänsyn till försvars-
intressena inom dessa båda områden. Berörd myndighet 
kontaktas vid handläggning av ärenden som berörs av 
försvarets riksintresse.
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Riksintresse Åsnen-Mienområdet
4 kap 1–6 § i miljöbalken reglerar riksintresse med 
geografiska bestämmelser. I Tingsryds kommun finns ett 
stort område i kommunens västra del kring sjöarna Åsnen 
och Mien utpekade som ett sådant riksintresse.

Riksintresse skyddade vatten
I 4 kap i miljöbalken regleras också att vattenkraftverk 
samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftän-
damål inte får utföras i Bräkneån och Mörrumsån eller i 
deras tillhörande käll- och biflöden.

Riksintresse kulturmiljö Blidingsholm
Sedan medeltiden har olika transportleder mötts här. Här 
finns en stenvalvsbro över vattenleden vid Åsnens utlopp 
med fasta fångstanordningar med gamla anor för ålfiske. 
Ledens forna betydelse styrks av en medeltida befäst-
ningsanläggning.  I området finns även boplatslämningar 
från stenåldern samt Blidingsholms gård från 1826.

Riksintresse Korrö 
Korrö är en småskalig industriell miljö från 1800-talet 
med anor från 1500-talet. Odlingslandskap runt Korrö 
ger en uppfattning om det historiska sambandet mellan 
jordbruks- och industrinäringarna. Korrö hantverksby 
ligger vid Ronnebyån och här finns en kvarn, garveri, 
färgeri, såg och skomakeri. Ängs- och hagmarken utmed 
ån präglas av bete och slåtter.

Riksintresse ängsfruktodlingsområdet kring Åsnen 
Område med större ängsfruktodlingar där markägarna  
odlar på traditionellt sätt.

R I K S I N T R E S S E N

Mien

Ygden

VirenÅsnen

Tiken

Åsnen

Åsnen

Hyllen

Kinnen

Sandsjön

Vikholmen

KrokfjordenStora Hensjön

Linnerydssjön

Fiskestadsjön

Ryd

Konga
Yxnanäs

Dångebo

Urshult

Älmeboda

Rävemåla

Linneryd

Tingsryd

Fridafors

Väckelsång

RIKSINTRESSEN
Teckenförklaring

Väg 27, 29

Blidingsholm

Korrö

Ängsfruktodlingsområdet

Nationalpark Åsnen

Turism

Yrkesfiske

Friluftsliv

Naturvård

Skyddsområde vattendrag

Ronneby 
kommun

Karlshamns 
kommun

Olofströms
kommun

Älmhults 
kommun

Alvesta
kommun

Växjö
kommun

Lessebo 
kommun

Emmaboda 
kommun

Se större karta i bilagorna på sidan 51.

FOTO: HANS RUNESSON



47

Mark- och vattenanvändning

För att nå ett hållbart samhälle, där det parallellt med 
kultur- och naturresursintressen också ska finnas plats 
för bebyggelse och en väl fungerande infrastruktur med 
mera, krävs planer för markanvändningen. Behov och 
önskemål för användning av kommunens mark- och 
vattenområden är många. Det måste ständigt ske en nog-
grann avvägning mellan olika intressen.

Kommunöverskridande

Tingsryds kommuns övergripande rekommendationer 
gäller för all byggnation i Tingsryds kommun och syftar 
till att säkerställa att alla medborgare har en god boende-
miljö.

För att kunna ha samsyn och samförstånd kring frågor 
som har en kommunöverskridande karaktär tar kommu-
ner sinsemellan del av varandras planer. 

Bebyggelse på landsbygd

Möjligheterna till kompletterande verksamheter i kombi-
nation med jord- och skogsbruk ska stimuleras.

Ny bebyggelse bör därför inte lokaliseras så den 
begränsar möjligheten att bedriva ett, över tid, hållbart 
jord- och skogsbruk. Placering och utformning av ny 
bebyggelse ska ske med hänsyn till förutsättningarna på 
platsen, till exempel landskapsbild och byggnadstradi-
tion. 

Lågexploaterade områden

Stora opåverkade mark- och vattenområden som inte alls 
eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföre-
tag eller andra ingrepp i miljön definieras i miljöbalken 3 
kap 2 §. Dessa områden ska så långt det är möjligt skyd-
das mot åtgärder som kan påverka områdets karaktär. 
I Tingsryds kommun finns flera områden som betrak-
tas som stora opåverkade områden. Områdena är inte 
berörda av stora vägar, kraftledningar, master, orter eller 
större exploateringsföretag, som till exempel grustag  
eller torvbrytning. 

Växjö kommun har i sin översiktsplan pekat ut låg-
exploaterade områden med lägre bullernivåer och färre 
master än i övriga delar av kommunen. Ett av dessa om-
råden gränsar till Tingsryds kommun mitt i sjön Åsnen. 
Tingsryds kommun och Växjö kommun behöver samar-
beta för att detta områdes värden ska kunna tillvaratas. 

Angränsande område i Tingsryds kommun har 
pekats ut som ett större opåverkat område i kommunens 
översiktsplan. Under de senaste decennierna har det inte 
byggts särskilt mycket i detta område. 

M A R K -  O C H  V A T T E N A N V ä N D N I N G
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Värdefulla områden  

En av grundtankarna med införandet av strandskydd var 
att säkra förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. 

Strandskyddet ska långsiktigt trygga att människor 
har tillgång till strandområden genom allemansrätten. 
Allemansrätten är sedan 1994 inskriven i Regeringsfor-
men (2 kap. 18 §), en av Sveriges fyra grundlagar. På 
allemansrättsligt tillgänglig mark har allmänheten rätt att 
vistas eller passera fritt över, till exempel för att bada, 
ströva eller utöva annat friluftsliv. Detta är rättigheter att 
tillämpa med omtanke. 

Utöver de allemansrättsliga delarna ska strandskyddet 
även se till att goda livsvillkor för djur-och växtliv be-
varas. Inom strandskyddade områden är det bland annat 
förbjudet att uppföra nya byggnader. Tillåtelse, så kallad 
dispens från strandskyddsreglerna, kan i vissa fall ges. 
Strandskyddet gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag 
och är definierat 100 meter upp på land och lika långt ut 
i vattnet. 

På några få platser är strandskyddet borttaget, exem-
pelvis i en del tätorter. På känsliga platser kan strand-
skyddet utökas till 200 eller 300 meter. Under de senaste 
åren har vi kunnat se en skärpning av strandskyddslag-
stiftningen. Ändringar i miljöbalken 2009 har dock gjort 
det möjligt för kommunerna att peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallad LIS. 

Ändringarna innebär att särskilda skäl för dispens 
från strandskyddsbestämmelserna kompletterats med yt-
terligare ett skäl för dispens inom strandskyddat område. 
Tillägget innebär att dispens även kan lämnas för en 
åtgärd inom strandskyddsområde, om åtgärden innebär 
ett långsiktigt bidrag till utvecklingen av landsbygden. 
För detta krävs att kommunen i sin översiktsplan, eller ett 
tillägg till den, har pekat ut områden för landsbygdsut-
veckling i enlighet med vad som föreskrivs i miljöbalken 
7 kap. 18 e §. 

Tingsryds kommun har i LIS-plan från 2012 pekat 
ut ett antal områden som skulle kunna vara utvecklings-

områden enligt LIS ( LIS-områden i Tingsryd, tematiskt 
tillägg, antagen 2012-01-12). Planen ska uppdateras och 
revideras under varje mandatperiod.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge 

Sedan februari 2010 har kommunerna i och med den nya 
strandsskyddslagstiftningen ökade möjligheter att satsa 
på landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade 
LIS-områden. 

Tingsryds kommun har definierat olika områden i 
kommunen som skulle kunna vara aktuella att vara LIS-
områden. Dessa finns preciserade i antagen LIS-plan 
som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (2011).
När nya områden byggs ska det detaljplaneras så att både 
nuvarande samt ny bebyggelse ska kunna anslutas till det 
kommunala vatten- och avloppsnätet. Det ska också tas 
hänsyn till natur-, kulturmiljö och friluftsvärden. 

Avfallshantering 

För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § miljöbalken 
finnas en renhållningsordning som består av en avfalls-
plan och avfallsföreskrifter om hantering av avfall. För 
den kommunala renhållningen gäller bestämmelserna i 
miljöbalken (SFS 1998:808), avfallsförordningen (SFS 
2011:927), föreskrifter om avfallshantering i förord-
ningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt andra 
författningar. 

Vindkraft

En analys om vindkraftverk har gjorts i kommunen. De 
föreslagna områdena har relativt goda vindlägen. Etable-
ring av vindkraft bedöms vara möjlig men måste prövas 
med särskild hänsyn till landskapsbilden samt natur- och 
kulturmiljövärden.
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Förorenade områden

Med förorenade områden menas mark- och vattenområden 
samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att 
människors hälsa eller miljön kan påverkas negativt. 

I miljöbalken anges vem som har ansvar för att utreda 
och efterbehandla förorenade områden. Genom sanering 
eller särskilda skyddsåtgärder för att eliminera risken för 
spridning av föroreningar kan områden nyttjas till nya 
verksamheter. Kravet på åtgärder och sanering är särskilt 
omfattande om området planeras för bostäder.
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MKB till översiktsplan
för
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Förord

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör Tingsryds kommuns Sam-

rådshandling av översiktsplan. En översiktsplan (ÖP) tas fram och uppdateras re-

gelbundet av kommuner i enlighet med Plan- och bygglagen. En översiktsplan ska 

vara vägledande för hur mark- och vattenområden används och hur bebyggelse, 

verksamheter och naturområden etc. ska utvecklas och bevaras. Miljökonsekvens-

beskrivningen är ett resultat av den miljöbedömning som gjorts av hur miljöaspek-

ter har inarbetats i planförslaget och vad planens genomförande innebär.

Tingsryds kommun har givit WSP Sverige AB i Karlskrona i uppdrag att upprätta en 

miljökonsekvensbeskrivning till Tingsryds kommuns översiktsplan. Projektledare 

för Tingsryds kommun är Anette Andersson. Uppdragsansvarig hos WSP är Jes-

sica Andersson som också ansvarar för miljökonsekvensbeskrivningen.
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1 Bakgrund
Föreliggande dokument utgör miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Tingsryds 

kommuns översiktsplan 2016. En översiktsplan (ÖP) tas fram och uppdateras re-

gelbundet av kommuner i enlighet med Plan- och Bygglagen. En översiktsplan skall 

vara vägledande för hur mark- och vattenområden används och hur bebyggelse, 

verksamheter och hur naturområden ska utvecklas och bevaras.

Miljökonsekvensbeskrivningen är ett resultat av hur den miljöbedömning som 

gjorts av hur miljöaspekter har inarbetats i planförslaget och vad planens genom-

förande innebär för naturmiljön, kulturmiljöer och människors hälsa.

Tingsryds nya översiktsplan beskriver övergripande mål, strategier och planerings-

riktlinjer för att styra användningen av mark och vattenområden inom kommunens 

gränser. Tingsryd kommun har tagit fram elva fokusområden för långsiktig hållbar-

het och utveckling för att skapa förutsättningar för en hållbar kommun, och dessa 

redovisas i översiktsplanen. Tingsryds kommun har antagit följande vision som har 

varit utgångspunkten för kommunens arbete med framtagandet av översiktspla-

nen:

”Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och modern landsbygdskommun, mitt i en 

stark tillväxtregion med geografi sk närhet till Europa. Här fi nns engagerade medborgare, 

ett aktivt näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till mänskliga möten.”

Ett genomförande av de intentioner och riktlinjer som anges i översiktsplanen kan 

ge både positiva och negativa konsekvenser. Båda redovisas i miljökonsekvens-

beskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar frågeställningar på en 

översiktlig nivå motsvarande vad översiktsplanen anger. Beskrivningen avser peka 

på vilka konsekvenser som behöver studeras i fortsatt planering samt konsekven-

ser av planförslaget.

1.1 Miljöbedömning
Sedan 2004 fi nns bestämmelser i 6 kap miljöbalken om att vissa planer och 

program ska miljökonsekvensbeskrivas. Översiktsplaner, fördjupningar och tillägg 

hör till detaljplaner som alltid antas medföra betydande miljöpåverkan och därför 

alltid ska åtföljas av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Processen och genomförandet styrs av miljöbalken. Arbetet inleds med en 

bedömning av de konsekvenser som planförslaget medför och som kan vara av be-

tydande art, en så kallad MKB-avgränsning. Kommunerna samråder med länssty-

relsen och berörda kommuner om avgränsningen. Därefter upprättas en MKB, där 

planförslagets konsekvenser jämförs med nollalternativet. MKB:n skall successivt 

utvecklas under planprocessen. I samband med antagande av planen ska kom-

munen i en särskild sammanställning redovisa resultatet av miljöbedömningen. I 

denna redovisas även vilka åtgärder kommunen avser att vidta för att förhindra 

betydande miljöpåverkan och hur man avser att följa denna. Den särskilda sam-
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manställningen är en del av granskningsutlåtandet. Vid samråd och granskning 

ges tillfälle att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen. Föreliggande 

miljökonsekvensbeskrivning kommer att bifogas till granskningshandlingen för 

översiktsplanen. 

1.2 Avgränsning av MKB 

Nivå- och sakmässig avgränsning 
De konsekvenser av planförslaget som kan medföra betydande påverkan på miljön 

ska miljöbedömas och redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Kravet 

på miljöbedömning fi nns i miljöbalkens 6 kapitel 11 §. Denna MKB kommer att fo-

kusera på att beskriva de övergripande konsekvenserna av det planförslag som tas 

fram. Varje planerings-/tillståndsnivå har sin egen typ av MKB. Miljökonsekvens-

beskrivningens detaljeringsgrad har anpassats till översiktsplanens strategiska 

karaktär. Detta betyder att planens miljöpåverkan i många fall beskrivs på system-

nivå, och att analyserna inte generellt avser enskildheter eller enskilda objekt. 

Tidsmässig avgränsning
Tidshorisonten i MKB är huvudsakligen år 2030, vilket är samma tidshorisont 

som används för översiktsplanen. Vid den tidpunkten förväntas planförslaget ha 

genomförts, dvs dess föreslagna bebyggelseområden, infrastruktur med mera 

förväntas vara fullt utbyggda. De förändringar och konsekvenser som planen kan 

förväntas ge, kommer dock i de fl esta fall att framträda successivt under tidsperio-

den fram tills dess. Vissa förändringar och konsekvenser kan även uppstå senare.

Geografi sk avgränsning
Den rumsliga avgränsningen utgörs i huvudsak av kommungränsen. För några 

miljöaspekter är det emellertid nödvändigt att identifi era och beskriva påverkan 

utifrån andra geografi ska områden. Vattenfrågor belyses utifrån ett avrinningsom-

rådeperspektiv och planförslagets påverkan på klimatet har i grunden ett globalt 

perspektiv.

1.3 Osäkerheter i bedömning och underlag
MKB är alltid förknippad med osäkerheter. Det fi nns dels genuina osäkerheter i 

alla antaganden om framtiden och dels fi nns det osäkerheter förknippade med 

analytisk kvalitet och kunskapsläge, så kallade hävbara osäkerheter. Osäkerhe-

ter ligger också i att de underlag och källor som använts för miljöbedömningen 

kan vara behäftade med olika brister. Prognoser och beräkningar kan exempelvis 

vara missvisande på grund av felaktiga antaganden, felaktiga ingångsvärden eller 

begränsningar och brister i bakomliggande modeller. Arten och omfattningen av 

osäkerheter framgår inte alltid av källrapporten. 

De utbyggnadsområden som studeras i denna MKB bör endast ses som principi-

ella utbyggnadsstrategier och inte som exakta eller färdiga utbyggnadsområden. 

Detta medför att detaljerade konsekvenser för enskilda områden inte kan bedö-

mas i detta skede. I samtliga avsnitt i MKB:n anges ett övergripande resonemang 

kring om, hur och på vilket sätt alternativen medför stora eller små konsekvenser 
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för respektive miljöaspekt. I kommande planeringsskeden (planprogram, detalj-

planer etc.) får sedan avgöras om det fi nns behov av mer detaljerade utredningar 

och/eller upprättande av MKB för detaljplan. 

2 Studerade alternativ

2.1 Alternativa utvecklingsmöjligheter
En MKB ska enligt 6 kap 12 § miljöbalken identifi era, beskriva och bedöma rimliga 

alternativ med hänsyn till planens syfte och geografi ska räckvidd. Den geografi ska 

räckvidden av en översiktsplan är lagstadgad varför det i detta fall endast kan 

handla om alternativa utformningar av planen.

Vid bedömning av vad som i lagens mening kan anses vara ”rimliga alternativ” 

behöver hänsyn bland annat tas till hur preciserat planens syfte är i det aktuella 

planeringsskedet. Att söka rimliga alternativ, utvärdera dem och välja alternativ 

är Boverkets vägledning (Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen, 

mars 2006) en del av själva planarbetet. 

Att identifi era ett eller några få alternativa scenarion gällande kommunens utveck-

ling som kan anses vara mer sannolika än andra scenarion är så gott som omöjligt. 

Det låter sig helt enkelt inte göras då det fi nns en oerhörd mängd faktorer såsom 

konjunkturläge, enskilda entreprenörers initiativ, näringslivssatsningar, teknisk 

utveckling, nationella inriktningar med mera, som kan variera. Således begränsar 

sig detta dokument till att beskriva eff ekter och konsekvenser av planförslaget och 

nollalternativet.

2.2 En utveckling utan en ny översiktsplan - Nollalternativet
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av miljöns sannolika 

utveckling om planen inte genomförs. Att planen inte genomförs benämns ofta 

som nollalternativ. Eftersom varje kommun är skyldig att ha en aktuell översikts-

plan är en framtid helt utan översiktsplan inte sannolik.

Om planen inte skulle genomföras är det därför troligt att nuvarande översiktsplan, 

trots dess brister, får fortsätta att gälla och att samhällsutvecklingen i Tingsryd då 

i större utsträckning kommer att ske utan stöd från översiktsplanen. Exploaterings-  

och bebyggelsetrycket inom kommunen kommer sannolikt vara något lägre utan 

ny översiktsplan. Detta till följd av en lägre attraktivitet som bostadskommun. 

I nollalternativet förväntas bebyggelsen i större utsträckning lokaliseras mer uti-

från kommersiella utgångspunkter. Givna förutsättningar för såväl nollalternativet 

som för en utveckling enligt den nya översiktsplanen är bland annat att de pågå-

ende klimatförändringarna kan antas komma göra sig allt påminda de kommande 

decennierna.
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Vissa samhällsbeslut som påverkar miljöns utveckling är också oberoende av 

planens tillkomst. Dit hör exempelvis de åtgärdprogram för luft- och vattenkvalitet 

som är fastställda. Ytterligare sådana program eller andra ingripande samhällsbe-

slut kan också tillkomma under planperioden. Den planering av infrastruktur som 

görs av Trafi kverket förväntas bli genomförd även i nollalternativet.

Konsekvenser och eff ekter av nollalternativet
Kommunens möjlighet att styra samhällsbyggandet minskar om ny översiktsplan 

inte antas/genomförs. I nollalternativet styrs lokalisering av ny bygd miljö i relativ 

hög grad av efterfrågetryck, infrastrukturkostnader och opinionstryck. Kommunen 

driver inte heller utvecklingsfrågor i samma utsträckning som i översiktsplanen. 

Detta innebär sannolikt att ambitionen för bevarande och utveckling av kommu-

nens kultur- och naturmiljöer blir lägre jämförelse med nuläget och översiktspla-

neförslaget. Markanvändningen i kommunen bedöms därmed bli mindre eff ektiv 

och leda till en sämre hushållning med mark och vatten. 

I ett långsiktigt perspektiv medför nollalternativet att det blir svårare att bemöta 

och avsätta ytor för exempelvis företag som vill etablera sig. Till exempel kan 

mark i anslutning till tätortena tas i anspråk för verksamheter för att senare visa 

sig behövas för bostäder. Detta kan medföra att bostäder tvingas längre bort från 

tätortena varpå trafi k- och klimatbelastningen ökar. 

Utan aktuell översiktsplan skulle den kommunala planeringen få svårt att sam-

ordna bebyggelseutvecklingen med en samtidig kollektivtrafi kutbyggnad. Den 

bostadsbebyggelse som tillkommer koncentreras inte i lika hög grad till tätor-

terna och till goda kollektivtrafi klägen. Förutsättningarna för att skapa ett hållbart 

resande i Tingsryd skulle därmed inte fullt ut kunna tas tillvara. Istället förväntas 

den fortsatta tillväxten av biltrafi k leda till alltför stora utsläpp av klimatgaser och 

luftföroreningar samt till ett mer förorenat trafi kdagvatten.

Trafi ktillväxten tillsammans med en okoordinerad bebyggelsetillväxt kan dessutom 

antas leda till att fl er områden inom kommunen belastas av trafi kbuller och att fl er 

människor än idag kommer att bli bullerstörda.

Eftersom gällande översiktsplan inte behandlar behovet av klimatanpassning 

fi nns det risk för att planeringen inte tillräckligt uppmärksammar behovet av att 

anpassa samhället och att minimera klimatförändringarnas skador och risker. En 

bristande klimatanpassning kan i sin tur leda till att vattenkvaliteten inte förbättras 

i tillräcklig omfattning, eller tillräckligt snabb, då klimatförändringarna bland annat 

ställer högre krav på dagvattenåtgärder.
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2.3 Planförslag

Kort beskrivning från kommunens sammanfattning av ÖP:n. Kommer att komplet-

teras när kommunen har färdigställt ÖP:n.  

Växjö
kommun

Alvesta
kommun

Älmhults 
kommun

Olofströms
kommun

Karlshamns 
kommun

Ronneby 
kommun

Emmaboda 
kommun

Lessebo 
kommun

Mien

Ygden

VirenÅsnen

Tiken

Åsnen

Åsnen

Hyllen

Kinnen

Sandsjön

Vikholmen

KrokfjordenStora Hensjön

Linnerydssjön

Fiskestadsjön

Ryd

Konga
Yxnanäs

Dångebo

Urshult

Älmeboda

Rävemåla

Linneryd

Tingsryd

Fridafors

Väckelsång

MARKANVÄNDNINGSKARTA

Riksintressen

Väg: 27,29

Skyddsområde vattendrag

Naturvård

Yrkesfiske

Friluftsliv

Turism

Nationalpark utredning

Blidingsholm

Korrö

Ängsfruktodlingsområdet

Utvecklingsområden

Förtätning

Vindkraft, prioriterade områden

Kommunikationer

Bostäder

Industri

Övriga

Natura 2000

Naturreservat

Markanvändningskarta (Källa: Översiktsplan 2016)
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3 Fokusområden - Konsekvenser och förslag på 
åtgärder
En grundläggande svårighet ligger i frågan vilken inverkan översiktsplanen har 

på den sociala, ekonomiska och miljömässiga utvecklingen. Översiktsplanen 

kan tex. uttrycka målsättningar i fråga om markanvändningen men den rår bara i 

begränsad utsträckning över de investeringar som behövs för att förverkliga målen. 

Konsekvenserna, såväl positiva som negativa är svåra att bedöma i sin helhet ef-

tersom genomförandet av planen är beroende av en rad faktorer som kommunen 

inte råder över. Dessa faktorer kan handla om privata initiativ, regional utveckling, 

företagsamhet i kommunen, den privata sektorns investeringskapacitet m.m.. En 

förhållandevis liten kommun som Tingsryds kommun är i likhet med många andra 

svenska kommuner – beroende av vad som händer i omvärlden. Planeringsförut-

sättningarna förändras också med tiden, och vad som händer i framtiden är okänt.

Ett genomförande av de intentioner och riktlinjer som anges i översiktsplanen kan 

ge både positiva och negativa konsekvenser. Båda redovisas i miljökonsekvens-

beskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar frågeställningar på en 

översiktlig nivå motsvarande vad översiktsplanen anger. Beskrivningen avser peka 

på vilka konsekvenser som behöver studeras i fortsatt planering samt konsekven-

ser av planförslaget och vad som behöver förtydligas i den vidare planeringspro-

cessen.

Nedan anges konsekvenserna för de elva fokusområden som anges i översikts-

planen. Några av fokusområdena sammanfaller med de sociala och ekonomiska 

konsekvenserna och bedöms därför under dessa kapitel. Följande fokusområden 

konsekvensbedöms i kapitlen om de sociala och ekonomiska konsekvenserna:

• Det goda livet

• En kommun där barn och unga syns

• Konkurrenskraftig utbildningsnivå och attraktivt företagsklimat

• Ett levande förenings- och kulturliv

Vad gäller konsekvenserna för utvecklingsområden för vindkraft  samt LIS-om-

råden har dessa beskrivits i kommunens antagna vindkraftsplan från år 2011 och 

LIS-områden i Tingsryd (Antagen år 2011), och beskrivs därför inte närmare i 

föreliggande miljökonsekvensbeskrivning. 

3.1 God miljö
Se bedömning av konsekvenser för miljömål i kapitel 4. 

3.2 Boende och infl yttning
Bebyggelseplanering är en viktig del av den översiktliga planeringen. Genomföran-

det har stor betydelse för miljöpåverkans karaktär. Den förtätning och omfl yttning 

som enligt planen ska eftersträvas, har socialt positiva värden med en ökad trygg-
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het i samhället med möjligheter till ett mer integrerat samhälle. Med en förtätning 

kan tillgängligheten öka både genom att fl er målpunkter kan återfi nnas inom ett 

närområde och dels genom att tillgängligheten i många fall är starkt förknippad 

med den trygghet man upplever. För de sociala värdena är det därför viktigt med 

sammanhängande och belysta kommunikationsstråk för gång- och cykel. Då 

skapas en tillgänglighet för alla i samhället vilket har bärighet på frågor utifrån 

jämställdhet, barn- och ungdomsperspektiv.

Under de senaste fem åren har det skett en förbättring av befolkningsutvecklingen 

i Tingsryds kommun. Mycket tack vare en ökad infl yttning. Prognosen från och 

med år 2015 visar en svagt positivt befolkningsutveckling i Väckelsång, Tingsryd 

och Urshult. Samtidigt pågår en utglesning av befolkningen och en ökning av 

andelen äldre som innebär en ständig strävan att öka infl yttningen till kommunen. 

En aktiv landsbygdspolitik kan ge möjlighet till fl er invånare och mer verksamheter, 

vilket får konsekvensen att en avveckling av samhällsservice och privat utbud kan 

stoppas och i bästa fall vändas till utveckling i stället. En ökad satsning på utbygg-

nad av bredband och mobiltelefoni på landsbygden ökar möjligheten att bo kvar 

där. Detta bedöms vara ett led i att försöka  främja en befolkningstillväxt inom 

kommunen. 

I samtliga tätorter inom kommunen bedöms det fi nnas ledig tomtmark, och på 

landsbygden fi nns ett engagemang att skapa bra tomtmark. Detta bedöms under-

lätta för såväl nyinfl yttning till kommunen som omfl yttning inom den. I översikts-

planen anges att en markstrategi och markförsörjningsplan bör uppföras. Detta 

bedöms vara positivt och är ett led i att skapa goda boendemiljöer för kommunens 

invånare. Planens inriktning tillsammans med kommunens antagna LIS-program 

bedöms ge förutsättningar för att tillvarata möjligheter till attraktiva bostadslägen 

i kommunen, både på landsbygden och i de mindre byarna samt i tätorten Tings-

ryd.

I dagsläget råder ingen större brist på bostäder eller lokaler för verksamheter inom 

kommunen. Behovet av lokaler för industri, tjänsteföretag eller andra verksamhe-

ter kan tillföras inom gällande planer eller genom mindre utvidgning av dessa. I 

många av tätorterna inom kommunen föreslår planen några nya, mindre områden 

för framtida bostäder eller industri. Den inriktning av nya bostäder som redovisas 

i översiktsplanen kan medföra en begränsad, men mycket önskvärd ökning av 

bebyggelsen på landsbygden eller i de mindre orterna. 

Utanför tätorten fi nns natur- och kulturhistoriskt värdefulla jord- och skogsbruks-

områden med stora ekonomiska, sociala och rekreativa värden. De gröna näring-

arna besöksnäringen och andra företag är etablerade här, vilket gör landsbygds-

utvecklingen viktig för företagsamheten. I kommunens antagna LIS-plan anges 

områden för landsbygdsutveckling samt det rörliga friluftslivet. Dessa områden 

fi nns utpekade i översiktsplaneförslaget. 
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Sammantaget bedöms visionerna i översiktsplanen medföra positiva konsekvenser 

för boende och infl yttning för kommunen. Översiktsplanen kommer att medföra 

större möjligheter till att både bo och arbeta i kommunen, samt underlätta för en 

miljömässig och hållbar arbetspendling. 

3.3 Infrastruktur
Transporter bidrar i stor utsträckning till klimatpåverkan och utsläpp av luftföro-

reningar. Övergripande mål fi nns om övergång till hållbara transportlösningar för 

minskad miljöpåverkan. För att minska klimatpåverkan från transportsektorn fi nns 

fl era faktorer som faller på regional och kommunal nivå. Ofta krävs eff ektivare 

transportlösningar och väsentligt fl er resor med kollektivtrafi k, vid sidan om över-

gång till fordon som drivs med förnyelsebara bränslen. En förbättrad och utbyggd 

kollektivtrafi k är ofta nödvändig. För översiktsplanen är det av stor betydelse att 

planering sker på ett sådant sätt att tillkommande bebyggelse sker i noder längs 

med stråk där särskilda förutsättningar fi nns för att utveckla hållbara transporter. I 

en översiktsplan bör behovet av förändringar i infrastrukturen anges. Planering av 

ny bebyggelse bör ske med stor hänsyn till befi ntlig och möjlig framtida infrastruk-

tur. Möjligheterna att förbättra och utveckla infrastrukturen kan kartläggas, samt 

var det är mest lämpligt med ny bebyggelse, utifrån resmönster och restider.

Kommunens kommunikationer och resor tas upp i översiktsplanen på ett övergri-

pande plan. Den bebyggelseutveckling som föreslås i planen bedöms vara inriktad 

på förtätning eller nybyggnad i anslutning till befi ntliga vägar och noder, främst 

väg 27, vilket underlättar underlaget för kollektivtrafi ken. Möjligheter till hållbara 

transportlösningar för minskad miljöpåverkan kan också tillskapas. Orterna inom 

kommunen bedöms ha förutsättningar för att kunna utvecklas väl för en eff ektiv 

och utvecklad kollektivtrafi k. För områden utanför tätorter och samlad bebyggelse 

bedöms huvuddelen av persontransporter ändå främst ske med bil, vilket med 

dagens fordon ger en klimatpåverkan. Att kommunen verkar för en utveckling av 

bredbandsinfrastruktur samt mobilnätet, verkar också för att ge möjligheten att 

människor kan arbeta hemma på distans och pendling undviks. Även möjlighe-

terna till landsbygdsutveckling ökar genom förbättrad uppkoppling. 

I översiktsplanen anges att kommunens skall främja goda kommunikationsmöjlig-

heter och genomföra aktiva insatser för att uppnå en god infrastruktur för hållbara 

transporter. Några konkreta åtgärder anges dock inte för hur kommunens mål och 

visioner skall uppnås. I kommunens översiktsplan bör visioner och tankar gällande 

det framtida GC-vägnätet, pendelparkeringar, kollektivtrafi k etc. anges. Priorite-

ringslista bör tas fram på hur gång- och cykelstråk ska utvecklas och hur kollektiva 

transportmedel ska prioriteras vid utbyggnad av vägnätet. Senaste frågan bör 

diskuteras med respektive väghållare. Detta för att kunna se samband mellan de 

olika kommunikationsstråken och de olika målpunkterna. På markanvändningskar-

tan anges ett stråk som benämns utvecklingsområde för kommunikationer, men 

beskrivning saknas av vilken typ av kommunikation som menas. Översiktsplanen 

bör kompletteras med denna beskrivning samt konkreta mål om ”hur” kommunen 

avser att nå de mål och visioner som anges i översplaneförslaget. 
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I översiktsplanen bör även Trafi kverkets riktlinjer inarbetas och sättas samman 

med kommunens åtgärder. Även kommunens trafi ksäkerhetsprogram och kol-

lektivtrafi kplan bör kopplas till översiktsplanen. Att konkretisera åtgärder är ett 

led i att samordna samhällsplaneringen och förbereda för eventuella kommande 

fördjupade översiktsplaner och detaljplaner.

Kommunen avser även att verka för att ta del av kommande infrastruktursatsning-

ar i samband med planerad höghastighetsjärnväg, vilket bedöms som positivt.

3.4 Rika upplevelser
Föreslagna utvecklingsområden berör inga riksintresseområden för friluftsliv, eller 

andra områden med värden för rekreation.

I översiktsplanen fi nns visioner som direkt eller indirekt är kopplade till rekreation 

och friluftsliv. Bland annat fokus på gång- och cykelvägar, starka destinationer 

etc. Sett ur ett internationellt perspektiv tillhör Tingsryds kommun ett attraktivt 

geografi skt område med genuina värden. Inom besöksnäringen fi nns en tillväxt-

potential som kan stärkas och utvecklas i samarbete med lokala företag och 

nyetableringar. Genom att fortsätta och utveckla och värna om natur- och frilufts-

områden skapas en ytterligare dragningskraft till kommunen, för både besökare 

och invånare.  Idag pågår bland annat bildandet av nationalpark Åsnen, som är en 

viktig del för Tingsryds attraktivitet. Hästnäringen är också en viktig dragningskraft 

för kommunen. 

I översiktsplanen värnas områden för friluftsliv genom det generella ställningsta-

gandet att vid planläggning och bygglovsärenden som berör riksintresseområden 

(där riksintresseområde för friluftsliv ingår) skall hänsyn tas till områden som är 

defi nierade som riksintressen. Detta bedöms som positivt, och säkerställer beva-

rande av områden med höga värden. 

Planens visioner kommer att leda till att Tingsryds kommun får bättre rekreations-

möjligheter. LIS-områden med inriktning på rörligt friluftsliv anges i kommunens 

antagna LIS-plan, men bör redovisas i översiktsplanen som utvecklingsområden 

för friluftsliv med en kopplande beskrivning. I dagsläget redovisar inte översikts-

planen hur kommunen avser att arbeta mot att  öka de rika upplevelserna inom 

kommunen. Hur tar kommunen tillvara på Tingsryds potential såsom rent vat-

ten, tystnad etc. Hur skall nya möjligheter för rekreation skapas? Hur skapar man 

tillgänglighet till nationalparken Åsnen?  Finns det möjligheter att föreslå utveck-

lingsområden för naturcamping? Hästnäringen inom kommunen är också en 

viktig del för rika upplevelser och är också ett sätta att markandsföra kommunen. 

Genom att exempelvis tillskapa samlad bebyggelse med hästnäring som inriktning 

ges det möjligheter att ytterligare kunna öka möjligheten för hästintresserade att 

bo och verka i kommunen, samt stärka identiteten som ”hästkommun”. 
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Kommunens stora attraktivitet ligger bland annat i tystnad och opåverkade om-

råden. Dessa pekas inte ut i översiktsplaneförslaget. Att i översiktsplanen peka ut 

tysta opåverkade områden, medför att områdena i framtiden (så läge översiktspla-

nen gäller) undantas från en framtida exploatering, och konfl ikter mellan bevaran-

de och exploatering undviks i ett tidigt skede. I kommunens LIS-program redovisas 

dock LIS-områden i förhållanden till tysta opåverkade områden. 

Konsekvenserna av planen när det gäller ianspråktagande av mark för bostäder 

eller bebyggelse bedöms generellt som begränsade. Ofta handlar det om förtät-

ning, och den mark som tas i anspråk består av skogsmark. För tätorterna bedöms 

konsekvenserna generellt som positiva då exploateringen ofta innebär ett ökat 

underlag för utvidgning av idrottsverksamhet eller underlag för nya idrottsanlägg-

ningar. 

3.5 Värna om naturvärden och naturresurser
Exploatering ska enligt översiktsplanens föreslagna riktlinjer i första hand ske i 

anslutning till samlad bebyggelse, men ny bebyggelse kommer oundvikligen att 

ta naturmark i anspråk. I samband med att mark tas i anspråk vid exploatering 

uppstår ofta konfl ikter med naturmiljön. Antingen direkta där naturmiljöer försvin-

ner eller att exploatering sker i närheten och får en indirekt påverkan då förut-

sättningarna för naturmiljön förändras. Byggnation kan därför medföra negativa 

konsekvenser för de ekologiska funktionerna i dessa områden. Konsekvensernas 

omfattning på de olika platserna beror till stor del på hur bebyggelsen utformas, 

vilken hänsyn som tas till de ekologiska värdena och funktioner, samt i vilken mån 

kompensatoriska åtgärder genomförs. Innehållet i kommande detaljplaner blir av-

görande för påverkan på naturmiljön. Konsekvenserna för dessa områden är svåra 

att bedöma eftersom detaljutformningen i dagsläget är oklar. 

I samband med en exploatering blir det också av naturliga skäl konfl ikter mellan 

att bevara de utpekade kulturhistoriska områdena och behovet av ny bebyggelse. 

Ibland måste bevarandet vägas mot behovet av fl er bostäder, bättre service, för-

bättrade sociala möjligheter eller en modernisering av verksamheter. Denna av-

vägning görs dock ständigt inom planeringen. Konsekvensernas omfattning beror 

till stor del hur bebyggelsen utformas och vilken hänsyn som tas i detaljplanering-

en. Planbestämmelser som anger färgsättning, tak etc. kan föras in i detaljplanerna 

för att i detalj kunna styra utformningen av området. Därmed kan den negativa 

påverkan undvikas. I översiktsplanen anges målet att kulturhistoriskt värdefulla 

miljöer skall bevaras. Ett positivt ställningstagande. 

Översiktsplaneförslaget medför följande intrång i dokumenterade bevarandevärda 

områden:
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Bevarandevärt område Intrång av

Riksintresseområde för kulturmiljö enl 3 

kap 6 § - Jät (Centralbygd och herrgårds-

landskap)

• Utvecklingsområde för bostäder i 

Väckelsång

Riksintresseområde för naturmiljö enl 3 

kap 6 § - Åsnenområdet

• Utvecklingsområde för bostäder i 

Väckelsång

• Utvecklingsområde för bostäder i 

Urshult

Riksintresseområde för friluftsliv enl 3 kap 

6 § - Åsnenområdet

• Utvecklingsområde för bostäder i Ryd

• Utvecklingsområden för bostäder i 

Urshult

• Utvecklingsområde för bostäder i 

Väckelsång

Område medtaget i Kulturmiljöprogram - 

Jät (Centralbygd och herrgårdslandskap)

• Utvecklingsområde för bostäder i 

Väckelsång

Område medtaget i Kulturmiljöprogram 

- Rolsmo (Bylandskap och fornlämnings-

miljö)

• Utvecklingsområde för bostäder i 

Linneryd

Område medtaget i Kulturmiljöprogram - 

Källehult (Bylandskap)

• Utvecklingsområde för vindkraft

Område medtaget i Naturvårdsprogram-

met 

• Utvecklingsområde för bostäder i 

Urshult

• Utvecklingsområde för bostäder i 

Tingsryd

• Utvecklingsområde för bostäder vid 

sjön Holmen

• Utvecklingsområden för bostäder vid 

sjön Ygden, Hyllen och Fiskestadsjön

• Utvecklingsområde för bostäder i 

Väckelsång

• Utvecklingsområde för bostäder i 

Linneryd

• Utvecklingsområde för bostäder i 

Räveboda

• Utvecklingsområden för vindkraft

Områden medtagna i länsstyrelsens våt-

marksinventering

• Utvecklingsområden för vindkraft

Fornlämningar • Ett antal fornlämningsmiljöer berörs 

av översiktsplaneförslaget
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Föreslagna utvecklingsområden berör inte nationalpark, natura 2000, biotop-

skyddade områden, naturreservat, kulturreservat, Ramsar-områden, torvtäkt eller 

grustäkt. Hänsyn bedöms ha tagits till värdeområdena vid utpekandet av utveck-

lingsområdena. Utpekade utvecklingsområden går i linje med översiktsplanen mål 

och visioner att beakta skyddade och opåverkade områden. 

Några av de föreslagna utvecklingsområdena medför intrång i Åsnenområdet. 

Åsnenområdet är känsligt för bland annat vägdragning, olämpligt placerad be-

byggelse, ledningsdragning , vattenreglering, byggande i vatten, markavvattning,  

vattengrumling, förorening av vatten, störande friluftsliv etc. Vid en exploatering 

i direkt anslutning eller inom Åsnenområdet bör stor varsamhet beaktas. Dels 

vad gäller vilken typ av bostäder som avses uppföras, dels dess inriktning samt 

utformning. Även utformningen av all infrastruktur bör beaktas. Vid en exploate-

ring i anslutning till Åsenområdet kan olika åtgärder bli aktuella för att minska och 

helt eliminera påverkan på miljön. En sådan åtgärd kan vara olika typer av åtgärder 

för hantering av dagvatten eller lämna funktionella buff ertzoner mellan skyddade 

naturområden och exploaterad mark. Hänsyn och åtgärder bör särkskilt studeras 

i samband med detaljplaneläggning. Bedömningen är att en exploatering i anslut-

ning och inom Åsnenområdet kan vara möjlig om hänsyn tas till naturområdets 

värden i ett mycket tidigt skede. Möjligt kan en utredning utföras innan detaljpla-

neläggning för att särskilt utvärdera var en byggnation kan vara möjlig och göra 

minst åverkan. 

En del av föreslagna utvecklingsområden medför även intrång i andra dokmente-

rade bevarandevärda områden som till exempel Naturvårdsprogrammet och Våt-

marksinventeringen. I samband med detaljplaneläggning bör hänsyn tas till dessa 

samt deras bevarandevärden. 

Översiktsplaneförslaget berör riksintresseområde för kulturmiljö, Jät. Området 

ingår även i Kulturmiljöprogrammet. Ny bebyggelse kan komma och påverka 

området och negativa konsekvenser kan uppstå. Dock beror detta på detaljutform-

ningen. Det är viktigt att stor hänsyn tas till värdena inom området, och att bygg-

nationen inte strider mot de kulturhistoriska värdena i området. Varsamhet bör 

eftersträvas. Påverkan på Jät bör särskilt studeras i kommande detaljplaner. För att 

inte negativa konsekvenser skall uppstå på området bör ny bebyggelse anpassas 

och underordnas dagens bebyggelsestruktur där särskilt herrgårdslandskapets 

byggnadslösa odlingsvidder respekteras. Nya byggnader bör anpassas till den lo-

kala byggnadstraditionen. Det är också angeläget att landskapet kring bruknings-

centrum fortsätter att brukas genom jordbruks- och betesdrift. Detta är åtgärder 

som kan fastställas genom planbestämmelser i kommande detaljplan. 

Ett av utvecklingsområdena för bostäder i Linneryd berör området Rolsmo, som är 

medtaget i Kulturmiljöprogrammet. Bebyggelsestrukturen i Rolsmo har fortfaran-

de mycket gamla drag. Det är därför viktigt att ny bebyggelse anpassas till denna 

och att den sammanhållna karaktären bibehålls. Det är också viktigt att nya hus 
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anpassas till den lokala byggnadstraditionen och att de äldre byggnaderna vårdas 

så att de kulturhistoriska värdena bevaras. Detta gäller även marknadsplatsens 

bodar. Det bör betraktas som positivt att den lokala marknadsplatsen fortsätter 

att användas för sina ursprungliga ändamål. Detta är åtgärder som kan fastställas 

genom planbestämmelser i kommande detaljplan, och de negativa konsekven-

serna kan minskas eller helt elimineras. 

Översiktsplaneförslaget berör ett antal fornlämningar och fornlämningsområden. 

Negativa konsekvenser bedöms kunna uppstå om fornlämningar tas bort i sam-

band med utbyggnaden, dessutom kan exploateringen påverka tidigare okända 

fornlämningar vilket också bedöms kunna medföra negativa konsekvenser. I sam-

band med detaljplaneläggning bör hänsyn tas till lämningarna i stå stor utsträck-

ning som möjligt. Fornlämningar med höga värden kan bevaras genom skyddsföre-

skrifter i kommande detaljplaner. Det kan även bli aktuellt att utföra arkeologiska 

undersökningar. Om fornlämning berörs, tas bort etc. så krävs det tillstånd enligt 2 

kap kulturmiljölagen. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. 

Generellt biotopskydd gäller för alléer, trädrader, källor med omgivande våtmark i 

jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker 

i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark och åkerholmar. Med jordbruksmark 

menas här mark som används som åker, äng eller betesmark. Dessa bör om möj-

ligt bevaras så långt som möjligt och kan integreras i bebyggelsen. 

Strandskyddet ska slå vakt om allmänhetens tillgång till stränderna samt värna det 

växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer. Dispens från strandskydd får 

endast lämnas om det fi nns särskilda skäl. Inget av föreslagna utbyggnadsområ-

den gör intrång i område som omfattas av strandskyddsbestämelserna. Dock kan 

strandskyddet vara upphävt idag, men återinträder vid detaljplaneläggning var-

med en ansökan om upphävande av strandskydd behöver sökas. 

Föreslagen exploatering kan komma att påverka sällsynta arter för både växt- och 

djurliv. För att undvika att konfl ikter uppstår bör man vid exploateringen under-

söka om någon rödlistad art berörs. Sällsynta arter defi nieras främst utifrån de 

arter som fi nns upptagna i Sveriges nationella rödlista. Rödlistan uppdateras vart 

4:e år av artdatabanken. Utöver de rödlistade arterna kan det fi nnas andra arter, 

underarter eller varieteter som kräver hänsyn lokalt. Rödlistade arter behöver inte 

betyda något hinder för en exploatering, om exploateringen görs på ett varsamt 

sätt med hänsyn till de rödlistade arter som fi nns inom området. Om rödlistade 

arter lokaliseras inom ett exploateringsområde bör underhandsamråd med 

Länsstyrelsen i Kronoberg genomföras i samband med detaljplaneläggning och 

bygglovsprövning.

Vid etableringar utanför tätorterna kan skogs-, jordbruksmark eller andra naturre-

surser behöva tas i anspråk för att förverkliga planen. Mark som tas i anspråk kan 

även komma att påverka jaktvårdområden och jakträtter. I förhållande till kommu-
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nens markresurser i övrigt och med tanke på att utbyggnadsförslagen i de mindre 

tätorterna på landsbygden är förhållandevis småskaliga bedöms konsekvenserna 

som små för marktillgången och hushållningen med naturresurser inom kommu-

nen.

Sammanfattningsvis bedöms översiktsplanen påverkan på natur- och naturresur-

ser som relativt begränsade om hänsyn tas i samband med detaljplaneläggning. 

Dock bedöms inte översiktsplanen lyfta fram tydliga riktlinjer gällande förhåll-

ningssätt till de kulturhistoriska dragen, landskapets historia samt naturmiljö-

värden. Inga inriktningar fi nns defi nierade och inga ställningstagande görs vilka 

ställningstaganden som skall göras vid en eventuell konfl ikt mellan kulturhistoris-

ka och naturmiljövärden och exploatering. Att tydligt redovisa ställningstaganden 

i översiktsplanen leder till att framtida konfl ikter undviks och att man vid ett tidigt 

skede kan se om kommande detaljplan och bygglov är förenligt med kommunens 

viljeinriktning. Detta medför att negativa konsekvenser för kultur- och naturmiljö 

på ett tidigt skede kan undvikas. 

3.6 Vatten
Kommunens målsättning är att sjöar, vattendrag och grundvatten ska uppnå den 

kvalitetsnivå som gäller enligt beslutade miljökvalitetsnormer. Detta bedöms vara 

positivt för vattenmiljön. För att klara denna inriktning måste etableringar i vat-

tennära lägen klara högt ställda krav på avlopps-, dricksvatten- och dagvattenhan-

tering. I det arbetet är även ett samarbete med andra kommuner inom berörda 

avrinningsområden nödvändigt. Med utgångspunkt i Vattenmyndighetens status-

klassning kan det fi nnas behov av att ta fram ett förfi nat planeringsunderlag som 

identifi erar de tillrinningsområden i kommunen som är extra känsliga för påverkan. 

Ett sådant underlag kan med fördel innehålla åtgärdsförslag/riktlinjer för hur den 

fysiska planeringen kan bidra till att förbättra vattenförekomsternas status.

Idag är mer än hälften av kommunens invånare anslutna till det kommunala av-

loppsreningsanläggningarna. Genom att utvecklingsområden föreslås i anslutning 

till befi ntlig bebyggelse kan det ge underlag för att ännu fl er kan anslutas till det 

kommunala VA-systemet. Detta bedöms kraftigt minska utsläppen av gödande 

ämnen. Planförslaget bedöms därmed öka möjligheten att förbättra den kemiska 

och den ekologiska statusen i Tingsryds sjöar och vattendrag. 

Samtliga förslag på utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter ligger i 

eller i anslutning till kommunens tätorter eller samlad bebyggelse. Utgångspunk-

ten bör vara att nybyggnation skall kopplas till det kommunala VA-systemet, så att 

enskilda anläggningar undviks. Detta framgår dock inte i översiktsplanen. Kapaci-

teten i kommunens kommunala system bör ytterligare utredas. 

Tingsryds kommuns vattenförsörjning är baserad på fl era grundvattentäkter. Kom-

munen har även fl era reservvattentäkter. Tillgången på dricksvatten bedöms täcka 

det vattenbehov till följd av full utbyggnad av de utvecklingsområden som föreslås 

i översiktsplanen. 



18

MKB till översiktsplan för Tingsryds kommun, Kronobergs län - Samrådshandling

Dagvattenproblemet växer i takt med exploateringen och bebyggelsens utbred-

ning. En utbyggnad av områden leder till en ökad andel hårdgjord yta. Många 

gånger leds dagvatten från bebyggelse som ligger i direkt anslutning till sjöar och 

vattendrag, orenat direkt till kommunens sjöar och vattendrag. Vattnet kan vara 

förorenat med tungmetaller och svårnedbrytbara ämnen från t.ex. trafi k och bygg-

nadsmaterial, samt näringsämnen från bl.a. atmosfäriskt nedfall. Vattnet rinner 

via genomsläpplig mark, diken och ledningar och når så småningom åar, sjöar och 

grundvatten. Det bedöms vara viktigt att lösa dagvattenhanteringen på allra bästa 

sätt för att undvika negativa eff ekter på vattenmiljön. Det blir mycket viktigt att 

tidigt i projekten planera in plats för fördröjning och rening av dagvattnet för att 

undvika negativa konsekvenser. Bedömningen är dock att utvecklingsområdena i 

översiktsplanen påverkar recipienterna i begränsad omfattning. Eventuellt kan en 

dagvattenutredning behöver göras i samband med detaljplaneläggningen. Kom-

munen bör upprätta en dagvattenpolicy för att tydligt redovisa vilken beslutad 

inriktning som gäller avseende dagvattenhantering. Huvudritkningen i policyn bör 

arbetas in i översiktsplanen.

Vid byggande i strandnära områden bör även översvämningsrisken kopplat till ett 

förändrat klimat beaktas. Klimatförändringen kan bland annat leda till en ökad 

risk för översvämningar, skred, utsläpp från avloppssystem och stora mängder 

dagvatten som kan försämra vattenkvalitén i kommunens vattenförekomster. Ett 

ökat bebyggelsetryck vid vatten kan medföra indirekta eff ekter på vattenmiljöerna 

genom ett ökat byggande av vatten av tex. bryggor. Byggande i vatten kan kräva en 

anmälan eller tillståndsansökan enligt miljöbalkens kapitel 11. En ökad aktivitet på 

en sjö kan även orsaka en ökad bullerpåverkan och ökade utsläpp av bränsle och 

kemikalier från fritidsbåtar etc.

Två av de föreslagna utvecklingsområdena för industri är lokaliserade i anslut-

ning till två av kommunens vattentäkter. Det ena området ligger i Linneryd, och 

det andra området är beläget i Tingsryd. Vid planläggning av dessa områden bör 

verksamheternas påverkan på täkterna utredas i detalj. Vattenskyddsområdenas 

föreskrifter bör beaktas, och utredningar som påvisar verksamheternas påverkan 

bör upprättas. Innan detaljplaneläggning bör typen av verksamhet vara känd, så 

att kommande planbestämmelser kan fastställa verksamheten. I samband med 

att verksamheter uppförs kan det bli aktuellt med en anmälan- eller tillstånd enligt 

9 kap miljöbalken. Till detta skall en redovisning av verksamhetens konsekvenser 

bifogas. 

3.7 Förebygga risker och hot
Översiktsplanens inriktning mot förändrade transporter till mer kollektiva trans-

porter med tåg och buss samt GC-trafi k är dock ett sätta att bidra till minskad 

klimatpåverkan, och positiva konsekvenser bedöms uppstå.

Farligt godstransporter är alltid förknippade med risker. Olämpliga ämnen kan 

rinna ut i värdefulla vattenområden eller förorena grundvattnet. Ett fl ertal vägar 

inom kommunen är utpekade som farligt godsleder. Vid en exploatering i anslut-
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ning till vägarna måste skyddszoner uppföras mellan exploateringen och vägarna 

så att inte negativa konsekvenser uppstår vid en händelse av en olycka med farligt 

gods. Faktorer som skall beaktas vid bestämning av skyddszon är exempelvis 

vilken transportvolym som fraktas på vägen, typ av gods, vegetation och topografi . 

Utöver detta bör en riskanalys genomföras. Då beräknas sannolikheten för att en 

olycka skall inträff a och vilka konsekvenser det kan tänkas att få. Rekommende-

rade skyddsavstånd som är tillämpbara har Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram. 

Rekommenderade skyddsavstånd för transportvägar för farligt gods samt benin-

stationer är följande:

Skyddsobjekt Skyddsavstånd (meter)

Bebyggelsefritt från farligt godsled 25

Sammanhängande kontorsbebyggelse från 

farligt godsled

40

Sammanhängande bostadsbebyggelse från 

farligt godsled

75

Tät kontorsbebyggelse från bensinstation 25

Sammanhållen bostadsbebyggelse eller person-

intensiva verksamheter från bensinstation

50

Bostäder, daghem, ålderdomshem och sjukhus 

från bensinstation

100

I översiktsplaneförslaget föreslås ett antal utvecklingsområden för både bostäder 

och industri i anslutning till de större vägstråken. Översiktsplanen föreslår inga 

åtgärder som justerar de  förekommande farliga godstransporterna. Skyddsav-

stånd till farligt-godsled bör beaktas i kommande planeringsarbete för att undvika 

negativa konsekvenser. 

Länet har varit drabbat av stora översvämningar de senaste åren. Tingsryds 

kommun har dock inte varit så hårt drabbad och den bedömning som görs idag 

är att risken för större översvämningar som påverkar många bostadshus inte 

är överhängande. Mörrumsåns och Ronnebyåns påverkan på samhällena Ryd, 

Urshult och Dångebo vid eventuella framtida extremsituationer bör dock belysas. 

I översiktsplanen anges att hänsyn skall tas till kommande eff ekter av klimatför-

ändringen såsom extrema väderhändelser, vilket bedöms som positivt. Exempelvis 

skall områden som är översvämningshotade identifi eras och inte planläggas för 

olämpliga ändamål. Riskområdena redovisas dock inte i översiktsplanen. Över-

siktsplanens möjlighet är att tydligt redovisa konsekvenserna av exempelvis de 

värsta översvämningsscenarierna samt ange att kommunen med fl era behöver 

arbeta vidare med åtgärder som kan och måste vidtas för att minska skadorna för 

samhället av sådana översvämningar. Åtgärder för att begränsa framtida skade-

verkningar kan exempelvis redovisas genom att ange lägsta höjd över vattnet för 

att lokalisera ny bebyggelse vid sjöar och vattendrag samt även redovisa vilka 

områden där exploatering skall undvikas med hänsyn till översvämningsrisker. I 

översiktsplanen anges att en risk- och sårbarhetsanalys skall upprättas vid varje 
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mandatperiod. Detta bedöms som positivt, och medför att kommunen har kontroll 

vid extraordinära händelser.

I översiktsplanen ges förslag på nya verksamhetsområden. Många av dem är 

lokaliserade i anslutning till större vägstråk. Då det i nuläget är svårt att analysera 

vilka konsekvenser som kommer att uppstå i samband med att nya verksamheter 

etableras i kommunen, hänskjuts detta till kommande anmälningar och tillstånds-

prövningar för verksamheter samt till detaljplaneprocessen. Beroende på vilken 

verksamhet som etableras så uppstår olika konsekvenser som tex. bullerpåverkan, 

utsläpp av föroreningar och ökade tunga transporter. Åtgärder kan dock göras. 

Även i detaljplanen kan behovet av skyddsåtgärder anges. Boverkets publikation 

”Bättre plats för arbete”, avseende rekommenderade skyddsavstånd, bör användas. 

Även Naturvårdsverkets antagna bullernormer bör följas. I samband med till-

ståndsansökan eller anmälan enligt miljöbalken kan verksamheterna få villkor som 

skall följas. Restriktionerna kan tex. reglera storleken på utsläpp som tillåts från 

verksamheten. 

I kommunen fi nns många boende som är hästintresserade, och kommunen är en 

riktig ”Hästkommun”.  Konfl ikter kan dock uppstå mellan djurhållning och befi ntlig 

bebyggelse. Ofta kan riskerna för störningar minskas med konkreta åtgärder på 

platsen, till exempel ljuddämpning, förbättrad gödselhantering och alternativa pla-

ceringar av (häst) hagar. De vanligaste störningarna (olägenheterna) är lukt, fl ugor, 

allergener, damm, höga ljud från djuranläggningar och starkt ljussken från ridbanor. 

Boverkets senaste vägledning från 2011 för planering för och invid djurhållning 

presenterar relevant forskning och praxis som underlag för kommunernas bedöm-

ning av vilka skyddsavstånd som bör användas. Eftersom mycket har hänt sedan 

Boverkets allmänna råd gavs ut 1995 ”Bättre plats för arbete”, bör vägledningen 

från 2011 ses som ett komplement till de tidigare allmänna råden om djurhållning. 

Om skyddsavstånden beaktas i samband med detaljplaneläggning och bygglovs-

givning bör inga nämnvärda negativa konsekvenser uppstå. 

Om en exploatering i anslutning till någon av de av Länsstyrelsens inventerade 

potentiellt förorenade områden blir aktuell bör en undersökning enligt MIFO Fas 1 

genomföras. Då tilldelas ett potentiellt område en riskklass och då kan det sägas 

något om vilka risker som föreligger för människors hälsa och säkerhet samt för 

miljön. Om objektet har tilldelats en hög riskklass (1 eller 2) kan det bli aktuellt 

med ytterligare undersökningar och utredningar. Beroende på resultaten från 

dessa fattar man beslut om objektet behöver saneras eller efterbehandlats på 

annat sätt. Den viktigaste åtgärden avseende förorenad mark är att kommunen 

är tydlig och konsekvent med att styra nybyggnation enligt översiktsplanen så att 

utbyggnaden verkligen sker så som önskat, även om den sker på förorenade områ-

den. För att underlätta genomförandet bör kommunen ha en tydlig strategi för hur 

förorenad mark skall hanteras i planering och exploatering och egen kompetens 

inom de sektorer inom kommunen som arbetar med exploateringsfrågor.



21

MKB till översiktsplan för Tingsryds kommun, Kronobergs län - Samrådshandling

Befi ntliga elkraftledningar kan medföra risker dels genom nedfallande ledningar 

och dels genom de elektromagnetiska fält som uppstår kring kraftledningarna. 

Magnetfältens storlek påverkas av ledningens konstruktion och strömstyrkan som

passerar genom ledningarna. Ellagstiftningen liksom miljöbalkens regler om försik-

tighet är tillämpliga på elektromagnetisk exponering. Det innebär risker för män-

niskors hälsa skall undvikas så långt som det kan anses vara ekonomisk rimligt. 

Kraftledningar kan påverka den omedelbara omgivningen med buller och elektro-

magnetiskstrålning. Huruvida elektromagnetisk strålning från högspänningsled-

ningar är hälsovådligt eller inte, är inte tillräckligt utrett, men ett riktvärde som bör 

kunna användas för planering av bostäder anges i Svenska Kraftnäts magnetpolicy. 

Vid planering av nya kraftledningar tillämpas ett högsta årsmedelvärde för mag-

netfältsnivå på 0,4 mikrotesla, där människor bor eller vistas varaktigt. Inom ett 

avstånd av 30 meter utmärkt större kraftledning bedöms tillkommande bostads-

bebyggelse vara olämplig. Försiktighetsprincipen bör beaktas vid planering av 

byggnader inom 50 meter från högspänningsledning.

4 Miljömål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen beskriver de egenska-

per som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara 

ekologiskt hållbar. Tingsryds kommun arbetar nationella miljökvalitetsmål som är 

relevanta för kommunen, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storsla-

gen fjällmiljö är inte aktuella i Tingsryd, eftersom dessa naturtyper saknas. Tings-

ryds kommun har ett miljöprogram antaget av kommunfullmäktige 2005-12-15.

Miljöprogrammet utgår från de 16 nationella miljökvalitetsmålen och de regionala 

miljömålen för Kronobergs län. Länsstyrelsen i Kronobergs län antog 2013-01-08 

nya regionala miljömål. Ett nytt miljöprogram för Tingsryds kommun är under 

arbete.

Av riksdagen beslutade miljömål:

1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft

3. Bara naturlig försurning

4. Giftfri miljö

5. Skyddande ozonskikt

6. Säker strålmiljö

7. Ingen övergödning

8. Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

11. Myllrande våtmarker

12. Levande skogar

13. Ett rikt odlingslandskap

14. Storslagen fjällmiljö
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Nedan redovisas en bedömning av översiktsplanen påverkan på miljömålen. Miljö-

mål nummer 10 samt 14 berörs inte, och bedöms därför ej.

4.1  Begränsad klimatpåverkan
I Tingsryds kommun är bilberoendet stort och därmed användningen av fossila 

bränslen. Genom planerade transporter, alternativa drivmedel, utbyggda cykelvä-

gar och en satsning på kollektivtrafi ken kan utsläppen minskas. Föreslagna utbygg-

nadsområden kommer att generera mer biltrafi k och leda till ökade utsläpp, men 

genom att exploateringen är lokaliserad i anslutning till samlad bebyggelse och 

större vägstråk motverkas spridd bebyggelse som ökar transportbehoven vilket i 

sin tur leder till att energilösningarna riskerar att bli mindre eff ektiva. Genom en 

utveckling av de mindre orterna medför detta ett ökat underlag för kollektivtrafi k 

i orterna. Kommunen skall även verka för att ta del av kommande infrastruktur-

satsningar i samband med planerad höghastighetsjärnväg. Detta kan leda till att 

kommuninvånarna får möjlighet att pendla via tåg i stället för med bil, vilket är 

ett önskvärt scenario. Översiktsplanen förordar även att kommunen skall stärka 

befi ntliga gång- och cykelvägar, vilket ökar möjligheterna för människorna att ta 

cykeln istället för bilen. Detta ger även en positiv hälsoeff ekt. Utbyggnaden av 

bredband på landsbygden kan innebära att möjligheten att arbeta hemifrån ökar 

vilket i sin tur genererar färre resor. Översiktsplanen bedöms medverka till att 

miljömålet uppfylls.

I ett långsiktigt perspektiv leder nollalternativet till minskade möjligheter för kom-

munen att styra samhällsbyggandet. Detta kan medverka till att bostäder och 

service placeras längre bort från tätorten varpå trafi k- och klimatbelastningen ökar 

och målet motverkas.

Förslag på konkreta åtgärder

Vid exploateringsavtal ställa extra höga krav på isolering och där fjärrvärmeanslut-

ning inte är möjlig verka för enskilda energilösningar med minsta möjligt miljöpå-

verkan.

Kommunen kan i upphandlingar kräva att de egna transporterna såsom skolskjut-

sar, hemtjänst m.m. går på icke-fossila bränslen. 

För att nå miljömålet kan kommunen i exploateringsavtalet framföra önskemål om 

extra god värmeisolering och på värmepannornas luftutsläpp så att lokal pellets 

och vedeldning kan tillåtas.

4.2  Frisk luft
Som tidigare har nämnts är bilberoendet stor i Tingsryds kommun. En viss ökning 

av trafi kmängden förväntas till och från föreslagna bebyggelseområden men inte i 

sådan omfattning som föranleder hälsovådliga halter av luftföroreningar. Satsning-

en på gång- och cykelvägar samt stärkandet av kollektivtrafi kstråk är positivt för 

miljömålet. I översiktsplanen föreslås områden för vindkraft, vilket verkar positivt 

för miljömålet. Översiktsplanen bedöms medverka till att miljömålet uppfylls.
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I ett långsiktigt perspektiv leder nollalternativet till minskade möjligheter för kom-

munen att styra samhällsbyggandet. Detta kan medverka till att bostäder och 

service placeras längre bort från tätorten varpå trafi k- och klimatbelastningen ökar 

och målet motverkas.

Förslag på konkreta åtgärder

Kommunen bör ta hänsyn till miljökvalitetsnormer vid tillståndsbeslut, godkän-

nanden, dispenser, anmälningsärenden vid planering och planläggning. Vid detalj-

planering och bygglovsgivning samt vid tillståndsansökningar enligt miljöbalken 

skall i prövningen beaktas huruvida verksamheten bidrar till att en miljökvalitets-

norm överskrids eller ej. Verksamheter ska bedrivas så att de bidrar till att miljö-

kvalitetsnormerna uppfylls.

Kommunen kan försöka motivera medborgarna till att följa de lokala föreskrifterna 

för vedeldning.

I exploateringsavtalen kan kommunen ställa krav på att den tillkommande bebyg-

gelsen har extra god isolering och att fastbränslepannorna skall vara miljöcertifi e-

rade.

4.3  Bara naturlig försurning
Försurande utsläpp härrör från transporter, energianläggningar, industri och 

jordbruk. Översiktsplanen föreslår en utveckling kring tätorterna samt längs med 

befi ntliga kollektivtrafi kstråk. Även en utveckling av GC-vägar föreslås. En ökad 

befolkning medför att andelen trafi k ökar inom kommunen. En ökad trafi kmängd 

genererar lokalt högre utsläpp av kväve- och svaveloxid som försurar sjöar och 

vattendrag. En stor del av allt försurande nedfall i Sverige har dock förts hit med 

vindarna från bl a Centraleuropa och Storbritannien.

Översiktsplanen motverkar till viss del miljömålet, men då utvecklingsområdena 

ligger i anslutning till kollektivtrafi kstråk och möjligheter fi nns för etablering av 

vindkraft bedöms konsekvenserna vara acceptabla. 

4.4 Giftfri miljö
I kommunen fi nns pågående verksamheter som är miljöfarliga. Kommunen eller 

länsstyrelsen har tillsyn över dessa. Generellt ökar reningsgraden i industrier och 

andra verksamheter i och med att bästa teknik skall användas. Dock släpps nya 

ämnen kontinuerligt ut på marknaden, ämnen som kan vara miljöskadliga. Genom 

att nya bostäder och verksamhetsområden föreslås, ökar andelen hårdgjord yta i 

kommunen. Dagvattenfrågan är en viktig fråga för att vattnet inte skall gå direkt 

till känsliga miljöer, till exempel vattendrag utan någon som helst naturlig rening. 

En osäkerhet råder om hur miljögifter och dess rörlighet påverkas av kommande 

klimatförändringar och dess sekundära eff ekter. Översiktsplanen bedöms med-

verka till att miljömålet uppfylls.
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I nollalternativet kommer troligen eventuella saneringar ta längre tid eller inte bli 

gjorda. 

Förslag på konkreta åtgärder

Om en exploatering i anslutning till någon av de potentiellt förorenade områdena 

bör risken för att området är förorenat utredas. Om föroreningshalterna är höga 

kan en efterbehandling bli aktuell. Vid utvärdering av föroreningsnivåer gäller Na-

turvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (bostäder) och 

mindre känslig markanvändning (industri) eller platsspecifi ka riktvärden. Detalje-

rade undersökningar bör göras i samband med detaljplaneprocessen.

I samband med detaljplaneläggning bör dagvattenhanteringen ställas i fokus och 

utredas. 

Krav på verksamheter kan ställas med hjälp av anmälan, tillstånd och miljöbalken.

4.5 Skyddande ozonskikt
Ozonnedbrytande ämnen är svåra att minska genom fysisk planering, eftersom 

det handlar om hantering av köldmedier, klorerade lösningsmedel och liknande 

ämnen. Varken nollalternativet eller översiktsplaneförslaget bedöms påverka 

miljömålet. 

4.6 Säker strålmiljö
Vid detaljplanering av föreslagen bebyggelse i normalrisk- och högriskområden 

krävs att hänsyn tas till radonhalten. Sådan hänsyn kan exempelvis tas i form av 

bestämmelser i detaljplanen om radonskyddad eller radonsäker grundläggning för 

att säkerställa att radonhalten i byggnader inte överstiger gällande riktvärden.

Översiktsplanen eller nollalternativet påverkar inte i någon nämnvärd mån miljö-

målet.

Förslag till konkreta åtgärder

Försiktighetsprincipen tillämpas och bostäder, skolor och daghem planeras inte 

nära elanläggningar och större kraftledningar. Socialstyrelsens rekommenderade 

skyddsavstånd till skolor, arbetsplatser och bebyggelse bör följas. Riskerna med 

elektromagnetiska fält bör kontinuerligt kartläggas och nödvändiga åtgärder skall 

vidtas.

En undersökning av markradon bör föregå varje nyexploatering av bostäder. 

4.7  Ingen övergödning
Sjölandskapet i Tingsryd är näringsrikt och sjöarna har uppmärksammats för sina 

stora biologiska och landskapsmässiga värden. De fl esta vatten har god kvalitet 

när det gäller det ekologiska och kemiska tillståndet. Det fi nns dock risker för att 

övergödning kan bidra till att vissa av sjöarna inte uppnår godkänd status år 2021. 
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Kommunens målsättning är att sjöar, vattendrag och grundvatten ska uppnå den 

kvalitetsnivå som gäller enligt beslutade miljökvalitetsnormer. Detta bedöms vara 

positivt för vattenmiljön. För en minskad övergödning skulle åtgärder behövas 

främst inom avloppshantering och jordbruket. Placering av ny bebyggelse har 

betydelse för i vilken omfattning som befi ntlig och tillkommande bebyggelse kan 

anslutas till en eff ektivare avloppshantering med minskad övergödningspåverkan 

som följd. Översiktsplanen bedöms medverka till att miljömålet uppfylls.

I ett långsiktigt perspektiv leder nollalternativet till minskade möjligheter för kom-

munen att styra samhällsbyggandet. Detta kan medföra att ny enstaka bebyggelse 

uppfylls på platser där det inte fi nns möjlighet till att ansluta till kommunens VA-

nät. Detta skulle kunna innebära en ytterligare påfrestning från utsläpp av övergö-

dande ämnen till vattendrag och sjöar. 

Förslag till konkreta åtgärder

Med utgångspunkt i Vattenmyndighetens statusklassning kan det fi nnas behov av 

att ta fram ett förfi nat planeringsunderlag som identifi erar de tillrinningsområden i 

kommunen som är extra känsliga för påverkan. Ett sådant underlag kan med fördel 

innehålla åtgärdsförslag/riktlinjer för hur den fysiska planeringen kan bidra till att 

förbättra vattenförekomsternas status.

4.8  Levande sjöar och vattendrag
Se ovanstående bedömning av 4.7 Ingen övergödning. Mer insatser behöver dock 

göras för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. 

4.9 Grundvatten av god kvalitet
Översiktsplaneförslaget medför att andelen kommuninnevånare kommer att öka 

därmed ökar belastningen på vattenförsörjningssystemet. Tingsryds kommuns 

vattenförsörjning är baserad på fl era grundvattentäkter. Kommunen har även fl era 

reservvattentäkter. Tillgången på dricksvatten bedöms täcka det vattenbehov till 

följd av full utbyggnad av de utvecklingsområden som föreslås i översiktsplanen. 

Kommunens målsättning är att sjöar, vattendrag och grundvatten ska uppnå den 

kvalitetsnivå som gäller enligt beslutade miljökvalitetsnormer. Detta bedöms vara 

positivt för vattenmiljön. För att klara denna inriktning måste etableringar i vatten-

nära lägen klara högt ställda krav på avlopps-, dricksvatten- och dagvattenhante-

ring.

Två av de föreslagna utvecklingsområdena för industri är lokaliserade i anslut-

ning till två av kommunens vattentäkter och konfl ikter kan komma att uppstå. Det 

bedöms vara viktigt att de åtgärder som anges i skyddsföreskrifterna för respek-

tive vattenskyddsområde beaktas. Åtgärder som kan bli aktuella i samband med 

exploatering inom ett vattenskyddsområde är oljeavskiljare, spolplattor, täta diken 

etc. I samband med detaljplaneläggning bör vattenskyddsområdena beaktas.

Översiktsplaneförslaget eller nollalternativet bedöms inte motverka miljömålet. 
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Förslag till konkreta åtgärder

Kommunen bör verka för en minskad användning av bekämpningsmedel.

Bedriva en målmedveten detaljplanering och bygglovgivning och kräva anslutning

till kommunal VA-anläggning där det är möjligt.

Användning av dagvattenåtgärder vid om- och nybyggnad av kommunens egna 

fastigheter, trafi kanläggningar och parker.

4.10  Myllrande våtmarker
I översiktsplanen anges att andelen våtmarker har minskat genom utdikning och 

sjösänkningar. Kommunen avser att bryta denna trend. Översiktsplaneförslaget 

bedöms medverka till att miljömålet uppfylls. 

Nollalternativet bedöms påverka miljömålet något mer än planförslaget genom att 

det är svårare i nollalternativet att styra samhällsbyggnadet. Detta kan medföra 

att mera våtmarker tas i anspråk än vid översiktsplaneförslaget. Skillnaden be-

döms dock som försumbar. 

Förslag till konkreta åtgärder

Vid utbyggnad och ökad areal hårdgjorda ytor bör man, så lång som möjligt, åstad-

komma en fördröjning av dagvattnet innan utsläpp till recipienten. Syftet med 

fördröjningen är b la att minska näringsläckage och sedimentation av tungmetaller.

Kommunen bör även om det inte behandlas i översiktsplanen verka för restaure-

ring och återskapande av våtmarker inom kommungränserna. Vid planering av nya 

bostadsområden eller verksamhetsområden bör befi ntliga våtmarksytor sparas 

eller vid bortfall så kan dessa kompenseras.

Om vattenförhållandena inom någon våtmark skall förändras, kan det bli aktuellt 

med prövning enligt 11 kap. miljöbalken.

4.11  Levande skogar
I kommunen fi nns en stor andel skog. Intrånget i värdefull skog bedöms vara be-

gränsat. Utbyggnad av områden för verksamheter och bostadsändamål avses ske 

i anslutning till samlad bebyggelse eller i anslutning till tätorterna. Översiktsplane-

förslaget bedöms inte motverka miljömålet. 

Nollalternativet bedöms påverka miljömålet något mer än planförslaget genom att 

det är svårare i nollalternativet att styra samhällsbyggandet. Detta kan medföra 

att mer skogsmark tas i anspråk än vid översiktsplaneförslaget. Skillnaden bedöms 

dock som försumbar. 

4.12  Ett rikt odlingslandskap
Jordbruksnäringen i Tingsryds kommun har sedan 1950-talet minskat kraftigt, 

främst på grund av strukturrationalisering som medför färre och större jordbruks-

företag. Utbyggnad av områden för verksamheter och bostadsändamål avses ske 
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i anslutning till samlad bebyggelse eller i anslutning till tätorterna. Jordbruksmark 

bedöms inte påverkas nämnvärt av översiktsplaneförslaget. Översiktsplaneförsla-

get bedöms inte motverka miljömålet. Samma bedömning görs för nollalternativet. 

4.13 God bebyggd miljö
Planförslagets strategier och riktlinjer åsyftar att skapa goda bebyggda miljöer 

med tillgång till kollektivtrafi k, service och GC-vägar. Samlad bebyggelse samt 

orterna skall förtätas för att skapa ytterligare underlag för exempelvis skola, kom-

munal VA-försörjning etc. Planens inriktning är att som helhet skapa en långsiktigt 

hållbar och god bebyggelsemiljö, vilket ger förutsättningar för en god boendemiljö 

och därigenom medverkar till uppfyllelse av miljömålet. Miljömålet bedöms dock 

till viss del motverkas genom ökad trafi kalstring och viss negativ påverkan på 

natur- och kulturmiljövärden. 

Nollalterantivet bedöms medföra minskade möjligheter till att skapa en livskraftig 

livsmiljö och ett varierat utbud av boende i olika lägen och prisklasser. Bebyggelse 

lokaliseras utanför kollektivtrafi kstråken. Det kan bli svårt för kommunen att skapa 

en attraktiv boendemiljö utan styrning, vilket kan innebära att invånare fl yttar till 

andra grannkommuner. 

4.14  Ett rikt växt- och djurliv
Exploatering ska enligt översiktsplanen i första hand ske i anslutning till samlad 

bebyggelse och tätorterna, men ny bebyggelse kommer oundvikligen att ta na-

turmark i anspråk. I samband med att mark tas i anspråk vid exploatering uppstår 

ofta konfl ikter med naturmiljön. Antingen direkta där naturmiljöer försvinner, eller 

att exploatering sker i närheten och får en indirekt påverkan då förutsättningarna 

för naturmiljön förändras. Byggnation kan därför medföra negativa konsekvenser 

för de ekologiska funktionerna i dessa områden. Konsekvensernas omfattning på 

de olika platserna beror till stor del på hur bebyggelsen utformas, vilken hänsyn 

som tas till ekologiska värden och funktioner samt i vilken mån kompensatoriska 

åtgärder genomförs. Innehållet i kommande detaljplaner blir direkt avgörande 

för vilken påverkan på naturmiljön det blir. Konsekvenserna för dessa områden är 

svåra att bedöma eftersom detaljutformningen i dagsläget är oklar. En stor del av 

mark som tas i anspråk för bebyggelse utgörs dock av komplettering av befi ntlig 

bebyggelse i tätort eller skogs/odlingsmark, vilket gör att de negativa konsekven-

serna bedöms som begränsade. 

Föreslagna utvecklingsområden kan komma i konfl ikt med både växt och djurliv. 

Speciellt viktiga är de rödlistade arterna som fi nns i Artdatabanken. Negativa 

konsekvenser kan komma att uppstå, men med hjälp av detaljstudier kan konse-

kvenserna minimeras och byggande bedöms kunna passa in utan att störa viktiga 

naturvärden.

Målet motverkas genom att delar av naturmiljöer med ekologiska värden tas i an-

språk. Den negativa påverkan på ekosystem och biologisk mångfald bedöms dock 

som relativt liten.



28

MKB till översiktsplan för Tingsryds kommun, Kronobergs län - Samrådshandling

Nollalternativet bedöms påverka miljömålet något mer än planförslaget genom att 

det är svårare i nollalternativet att styra samhällsbyggnadet. Detta kan medföra 

att mer naturmark tas i anspråk än vid översiktsplaneförslaget. Skillnaden bedöms 

dock som försumbar. 

5 Miljökvalitetsnormer
Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft och därmed introducerades ett nytt 

verktyg i det svenska miljöarbetet. Miljökvalitetsnormer (MKN) har fastställts 

inom svensk lagstiftning bland annat som en anpassning av EU:s ramdirektiv för

luftkvalitet och vidhängande dotterdirektiv till svenska förhållanden och med av-

sikt att skydda människors hälsa. En miljökvalitetsnorm ska fastställas utifrån vad

människan kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse, och/eller vad

miljön kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. En norm kan till 

exempel gälla högsta eller lägsta tillåtna halt av ett visst ämne i luft/vatten/mark 

eller av en indikatororganism i vatten.

Miljöbalken ställer krav på åtgärder i de fall MKN överskrids. Inga nya utsläpps-

tillstånd kan ges då MKN överskrids, och de gällande tillstånden för anläggningar 

vars utsläpp i betydande grad bidrar till överskridandet kan bli föremål för ompröv-

ningar. Om genomförandet av en ny detaljplan leder till att MKN överskrids kan 

den inte vinna laga kraft.

För närvarande fi nns miljökvalitetsnormer för luft, buller, fi sk- och musselvatten 

och för vatten och vattenförekomst. 

5.1 Fisk- och musselvatten
Syftet med miljökvalitetsnormer för fi sk- och musselvatten är att skydda eller 

förbättra kvaliteten på sötvatten så att fi sk- och musselbestånd upprätthålls. I 

”Förordning om miljökvalitetsnormer för fi ske och musselvatten (SFS 2001:554)” 

anges ett antal vattendrag som omfattas av miljökvalitetsnormen. Inom kommu-

nens gränser fi nns två vattendrag som omfattas av miljökvalitetsnormen för fi sk- 

och musselvatten. Dessa utgörs av:

• Mörrumsån - Mynning vid Åsnen (Lax)

• Sjön Åsnen (Annat fi skvatten)

Överlag är vattenkvalitén i de fi skevatten som omfattas av miljökvalitetsnormen 

god, men det fi nns några problemområden med framförallt periodvis låga syrgas-

halter och i samband med detta ibland även höga ammoniumhalter i vattnet.

Översiktsplaneförslaget bedöms inte motverka miljökvalitetsnormen, utan sna-

rare att genom de mål och visioner som anges, ge möjligheter att medverka till att 

normen uppfylls och upprätthålls. 

Se vidare bedömning i kap 4.8 Levande sjöar och vattendrag. 
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5.2 Miljökvalitetsnormer för luft
Regeringen har utfärdat en förordning (SFS 2001:527) om miljökvalitetsnormer 

för utomhusluft. Normerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt 

uppfylla EU-krav. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft fi nns för Kvävedioxid, Kvä-

veoxider, Svaveldioxid, Bly, Partiklar (PM10), Bensen, Kolmonoxid, Ozon, Arsenik, 

Kadmium, Nickel samt Bens(a)pyren.

Tingsryds kommun medverkar i ett luftövervakningsprogram med Kronobergs 

Luftvårdsförbund som samordnare. Mätningar görs bland annat av olika partiklar 

och kväveoxid som fi nns i luften. 

Översiktsplaneförslaget medför att trafi kmängden kommer att öka. Även om tra-

fi kintensiteten ökar så är bedömningen att det totalt sett inte kommer att bli några 

stora mängder trafi k. Tingsryds kommun bedöms ha goda förutsättningar för att 

uppfylla miljökvalitetsnormena avseende luft.

5.3 Miljökvalitetsnormer för vatten och vattenförekomst
Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det svenska genomförandet av 

EU:s vattendirektiv, innebär att Sverige ska kartlägga och analysera alla vatten, 

fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i 

Sverige samt övervaka dem. Syftet är att uppnå målsättningen ”god vattensta-

tus” i alla vatten senast år 2015. Andra kvalitetskrav får fastställas om det fi nns 

särskilda skäl. Vattenmyndigheten inom respektive vattendistrikt har beslutat om 

miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan. Besluten kungjordes 

den 22 januari 2010.

Flera av kommunens vattenförekomster har problem med den ekologiska statusen

främst pga övergödning och fysisk påverkan. Tillkommande etableringar i närhe-

ten av sjöar och vattendrag får inte bidra till att miljökvalitetsnormen för vatten 

inte kan klaras vid den tidpunkt som är kopplat till respektive vattenförekomst. För 

de sjöar och vattendrag som har problem med tex övergödning måste åtgärder 

vidtas för att förbättra den ekologiska statusen från måttlig till god. Därför är det 

av stor vikt att eventuella etableringar kring dessa vatten inte leder till en ökad 

påverkan på dessa vattenförekomster. Miljökvalitetsnormer ska belysas vid detalj-

planeplanering.

Kommunen har ett planerings- och tillsynsansvar för vattenresurserna och är där-

för en viktig part i vattenförvaltningen. Tingsryds kommun måste anpassa den

fysiska planeringen efter den status som fi nns på yt- och grundvattenförekomster

för att kunna bidra till att uppnå målet god vattenstatus. Genom ett antal faktorer

kan kommunen påverka vattnekvalitén i kommunen:
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• Ytor för fördröjning samt lokalt omhändertagande av dagvatten i samband 

med planering av nya områden för bostäder och verksamheter.

• Utbyggnad av kommunalt avloppsnät.

• Reningsverkens beskaff enhet och kapacitet.

• God dialog med jord- och skogsbrukets företrädare kring användning av göd-

ningsmedel och pesticider.

Se vidare bedömning i kap 4.7 Ingen övergödning, 4.8 Levande sjöar och vatten-

drag samt kap 4.9 Grundvatten av god kvalitet. 

Totalt sett bedöms översiktsplanen medverka till en förbättring av miljökvalitets-

normerna för vatten och vattenförekomst inom kommunen. 

5.4 Miljökvalitetsnormer för buller
Miljökvalitetsnormer regleras i 5 kap. miljöbalken och i anslutande förordningar. 

Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, 

fl ygplatser, tillståndspliktiga hamnar samt vissa större, utpekade industrigrenar i 

kommuner med mer än 100 000 invånare. Miljökvalitetsnormen gäller även för 

större vägar, järnvägar och fl ygplatser i hela landet.

Miljökvalitetsnormen är att det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför 

skadliga eff ekter på människors hälsa. Genom kartläggning och åtgärdsprogram 

ska det eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga eff ekter på männis-

kors hälsa. Miljökvalitetsnormer ska enligt plan- och bygglagen följas vid planlägg-

ning.

Då kommunen har färre än 100 000 invånare, omfattas inte Tingsryds kommun 

av miljökvalitetsnormerna för buller. Detta är dock ingen anledning att inte beakta 

gällande riktvärden för buller i samband med den fysiska planeringen. Översikts-

planens möjligheter att uppfylla bullervärdena beror i stor utsträckning på skydds-

avstånd till bullerkällor och utformning av bullerskyddsåtgärder. Buller bör beaktas 

och hanteras vid framtida detaljplaneläggning. 

6 Sociala konsekvenser
En socialt hållbar kommun sätter människors behov och välbefi nnande i centrum – ett 

samhälle där alla människor, oavsett kön, ålder, socioekonomisk, etnisk eller kulturell 

tillhörighet har samma möjligheter att vara delaktiga i samhället. Kommunen vill skapa 

förutsättningar för social sammanhållning, delaktighet, jämställdhet, sysselsättning och 

lärande, barns och ungdomars utveckling, en levande kultur samt trygghet.

I kapitlet om de sociala konsekvenserna ingår även en bedömning av några av 

de fokusområden som anges i översiktsplaneförslaget. Följande fokusområden 

bedöms inom kapitlet:
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• Det goda livet

• En kommun där barn och unga syns

• Konkurrenskraftig utbildningsnivå och attraktivt företagsklimat

• Ett levande förenings- och kulturliv

Allmänt
Genom att ta hänsyn till och behandla sociala aspekter i fysisk planering kan en 

god livsmiljö främjas. En god livsmiljö bygger dels på en god fysisk miljö och en 

god boendemiljö, tex. Tillgång till natur och grönområden dels på andra sociala 

faktorer som hälsa, trygghet, social gemenskap, delaktighet, valfrihet, självbe-

stämmande och allsidighet.

Utbyggnadsområdena som ligger i anslutning till huvudorten Tingsryd bedöms få 

god tillgänglighet till boendeservice i form att b la barnomsorg, utbildning, äldre-

omsorg och kommersiell service. I de mindre orterna blir tillgången på boendeser-

vice relativt begränsade och på den rena landsbygden saknas i stort sett service-

utbud. Försörjningen av service för både befi ntlig och tillkommande bebyggelse 

på landsbygden får tillgodoses i tätorterna. Dock kan ny bebyggelse kan även 

bidra till att serviceutbudet ökar samt att behoven av kollektivtrafi k bibehålls och 

eventuellt förstärkas.

Utbyggnader av GC-vägar och stråk förbättrar även tillgängligheten till samhälls-

service b la för barn och ungdomar samt personer som inte har bil. De möjlighe-

ter som planen rymmer för byggande utanför Tingsryds tätort kan medverka till 

att en levande landsbygd bibehålls och utvecklas. I viss utsträckning kan det bli 

nödvändigt att ta jord- och skogsbruksmark i anspråk för tätortsutveckling. Dock 

bedöms denna andel som mycket begränsad. Möjligheter fi nns dock att utveckla 

kombinationsverksamheter som kan bidra till en levande landsbygd, och förstärka 

kommunens identitet.

Utbyggnadsområden för verksamheter föreslås i kommunens olika delar och i 

lägen, i anslutning till god infrastruktur. Efter hand som dessa fylls med verksam-

heter utvecklas en större och bredare arbetsmarknad med möjligheter till arbete 

nära bostaden, vilket innebär en ökad trygghet och livskvalitet för många.

Barnperspektivet
Enligt FN:s barnkonvention skall barns bästa sättas i främsta rummet. Enligt kon-

ventionens fyra grundprinciper som skall väga tungt och vara vägledande i tolk-

ningens av konventionen krävs att:

• Alla barn och ungdomar skall behandlas lika, ingen skall diskrimineras avsett 

kön, ras, handikapp, ålder med mera (artikel 2)

• Barns bästa skall beaktas i alla åtgärder som rör dem (artikel 3)

• Barns rätt till liv och utveckling till det yttersta av sin förmåga ska säkerställas 

(artikel 6)

• Barn ska få komma till tals i alla frågor som rör dem, att ge barn och ungdomar 

möjligheter att påverka (artikel 12)
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En metod att pröva vad som är bäst för barnen i planeringsarbetet är att genom-

föra en barnkonsekvensanalys (BKA). En sådan analys har inte utförts som en del 

av arbetet med miljöbedömningen, men kan utföras i samband med att fördjupade 

översiktsplaner, detaljplaner etc. uppförs. Enligt översiktsplaneförslaget skall sam-

hällsplaneringen alltid ta hänsyn till barn- och ungdomar. Att upprätta barnkon-

sekvensanalyser kan vara ett led i att uppfylla denna vision.

Intentionerna i översiktsplanen bedöms som positiva ur ett barnperspektiv. Det 

anges att barnperspektivet skall fi nnas med i alla beslut och i det dagliga arbetet. 

I översiktsplanen pekas tätortsnära friluftsområden ut som skall bevaras. Detta 

bedöms vara positivt för barn, då möjligheter till spontanlek och tillgänglighet till 

lekplatser är viktigt. Det är också viktigt att man i samhällsplaneringen tänker på 

barnens resor och tillgänglighet. Ett väl fungerande kollektivtrafi knät och med 

trygga och säkra anslutningar är en viktig förutsättning för barns och ungas rörel-

sefrihet.

Sammantaget bedöms den översiktsplanen medföra positiva konsekvenser ur ett 

barnperspektiv.

Jämställdhet
Inom fysisk planering handlar jämställdhet om att alla ska ha samma förutsätt-

ningar för att få ihop ett fungerande vardagsliv. Det kan handla om att alla skall 

ha lika bra förutsättningar att ta sig till och från arbete, hämta och lämna barn på 

skola och förskola, handla, möjligheter till aktiviteter, möjlighet till ett boende för 

hela livet m.m. Oavsett om man har bil, åker kollektivt eller cyklar.

Genom en förtätning i områden som ligger nära större vägstråk samt gång- och 

cykel och god service, bidrar översiktsplanens intentioner till att underlätta dessa 

vardagssysslor. En blandning av radhus, villor och fl erbostadshus bidrar också 

till integration och möjligheten att bo kvar i olika områden, i olika skeden i livet. I 

översiktsplaneförslaget anges att ett varierat utbud av alla bostadstyper på alla 

kommunens orter skall tillskapas samt att befi ntlig vardagsservice inom kommu-

nen skall bibehållas. Dessa mål och inriktningar bedöms verka för en god jäm-

ställdhet inom kommunen.

Folkhälsomål
De folkhälsomål som behandlar den fysiska planeringen är social trygghet, trygga 

och goda uppväxtvillkor samt ökad fysisk aktivitet. Det handlar till stor del om 

boende arbete och transporter. Översiktsplanen anger att de riktlinjer som fi nns 

för folkhälsoarbetet i Tingsryd anges av en länsgemensam folkhälsopolicy, som i 

sin tur utgår från den nationella folkhälsopolitikens 11 målområden. Detta bedöms 

som positivt, och översiktsplanen tar ställning till vilka fokusområden inom hälsa 

som skall prioriteras. Det anges även att kommunen kommer att arbeta fram egna 

riktlinjer.
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Översiktsplanen kan i sig inte påverka hälsoläget i kommunen, men den kan skapa 

förutsättningar för en god och jämlik hälsa. I många fall handlar det om att till-

godose behoven av tillgängliga miljöer, trygga trafi kmiljöer och upplevd trygghet. 

Översiktsplanens angivna satsningar på infrastruktur är i sig ett led i att satsa på 

kommunens hälsa. God kollektivtrafi k bidrar till att fl er undviker att ta bilen och 

därmed att fl er av folkhälsomålen kan uppnås.

Kompletteringar och förtätningar enligt översiktsplanen bidrar till ett ökat utnytt-

jande av befi ntligt GC-vägnät samt utvecklingsmöjligheter. Detta kan ge förutsätt-

ningar till att människor går eller tar cykeln till jobbet/kollektivtrafi kanslutning och 

bidrar till att målen om ökad fysisk aktivitet kan uppnås.

Översiktsplanen värnar om värdefulla natur- och kulturmiljöer. Kommunens be-

dömning är att en utbyggnad av föreslagna utvecklingsområden, där hänsyn tas till 

befi ntliga naturvärden vid exploatering för bostäder, verksamheter etc. ej innebär 

påtaglig skada på värdena. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 

tätorter skall beaktas. Detta bedöms ge goda förutsättningar för en utvecklad folk-

hälsa och välbefi nnande i kommunens olika delar. Det bidrar även till en förstärk-

ning av kommunens identitet och attraktivitet.

Jämförelse med nollalternativ
I ett nollalternativ utan riktlinjer för bebyggelseutveckling fi nns risk får långa 

avstånd mellan bostäder, service och arbetsplatser, vilket framför allt påverkar 

barn, unga och äldres rörelsemönster. En bebyggelseutveckling utan riktlinjer kan 

resultera i en spridd bebyggelse, vilken kan komma att försämra möjligheterna för 

aktiva mötesplatser och därmed den sociala hållbarheten.

7 Ekonomiska konsekvenser
Nedan bedöms de ekonomiska konsekvenserna av översiktsplaneförslaget. I kapit-

let ingår även en bedömning av några av de fokusområden som anges i översikts-

planeförslaget. Följande fokusområden bedöms inom kapitlet:

• Konkurrenskraftig utbildningsnivå och attraktivt företagsklimat

• Rika upplevelser

Ekonomisk hållbarhet innebär att använda samhällets resurser på bästa sätt för 

att nå en hållbar fysisk planering. För att beräkna hur samhällets resurser kan 

tillhandahållas görs samhällsekonomiska kalkyler där samhällsnyttorna ställs mot 

samhällskostnaderna. 

I översiktsplanen redovisas på en översiktlig nivå hur och var ny bebyggelse ska 

tillkomma, hur den bebyggda miljön ska behandlas och hur mark- och vattenområ-

den ska användas för att i framtiden kunna bibehålla värden för natur- och kul-

turmiljövård, friluftsliv etc. En översiktsplan har en lång tidshorisont när det gäller 

genomförandet. 
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Det får ekonomiska konsekvenser för både kommunen och andra aktörer när 

förslagen i översiktsplanen ska genomföras. Ingen närmare analys av samhälls-

ekonomiska konsekvenser eller kommunens kostnader är gjorda. Kostnader för 

planering och genomförande av planer avspeglar sig fortlöpande i kommunens 

budget på lång och kort sikt. Kostnader för åtgärder på kort sikt är lättare att 

överblicka. Kommunen räknar med att de ekonomiska insatserna som krävs skall 

betala sig långsiktigt genom skatteintäkter från nya invånare och därmed komma 

alla tillgodo.

Bebyggelse och kommunal service
För att erhålla en befolkningstillväxt inom kommunen måste kommunen initialt 

behöva lägga resurser på fortsatt planering av nya bebyggelseområden. Detta 

kräver att kommunen har framförhållning i planeringen av kommunal service för 

barnomsorg och skolverksamhet, fritidsaktiviteter etc.

Bebyggelseutveckling i anslutning till befi ntlig bebyggelse ger samhällsvinster, då 

det redan fi nns tillgång till exempelvis VA-försörjning, infrastruktur och skolor. 

Bebyggelseutveckling i anslutning till kollektivtrafi k ger positiva ekonomiska kon-

sekvenser i form av en större arbetsmarknad. Även det lokala näringslivet gynnas 

då invånarantalet kan komma att bli större på minde orter vilket i förlängningen 

ställer krav på en utökad närservice.

En negativ ekonomisk konsekvens av bebyggelseutvecklingen kan vara att samhäl-

lets redan ekonomiskt svaga grupper kan segregeras om konkurrensen om boende 

blir stor i de attraktiva lägena. Därför måste kommunen planera för alla grupper, 

till exempel genom blandande upplåtelseformer vid utveckling av de olika områ-

destyperna.

En utveckling på landsbygden kan bidra till att stärka den kommunala ekonomin 

genom att nya attraktiva miljöer för boende, näringsliv och turism erbjuds. Den 

lokala ekonomin på landsbygden kan även komma att utvecklas positivt genom 

att det ges underlag för att både bibehålla den service som fi nns samt att det ges 

underlag för utökad närservice. En exploatering på landsbygden kan dock bidra till 

ökade samhällskostnader för exempelvis service, skolskjuts, VA och infrastruktur.

Näringsliv
Ett dynamiskt näringsliv är viktigt för att Tingsryds kommun skall ha en god eko-

nomisk utveckling. Översiktsplanens föreslagna utbyggnadsområden för verksam-

heter har en bra lokalisering ur transportsynpunkt och ligger på bra avstånd till 

kommunikationsstråk.

Investeringar i infrastruktur
Utbyggnad av bostads- och verksamhetsområden enligt översiktsplanen kan 

komma att kräva investeringar i VA-nätet. Hänsyn till kapacitet måste tas, och 

investeringar kan behöva göras om denna inte anses vara tillräcklig.
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Översiktsplanen anger att kommunen skall verka för ett välutvecklat nätverk av

cykelvägar inom hela kommunen. Detta för att förbättra situationen trafi ksäkerhe-

ten för oskyddade trafi kanter samt för att minska ökade resor med bil. En utveck-

ling av GC-vägnätet kommer att ge upphov till kostnader. 

Kommunens arbete med utbyggnad av bredband ger positiva ekonomiska eff ekter 

då det är av stor betydelse för att locka företagare till kommunen, och till lands-

bygden.

Vägar och järnväg
Trafi kverket är ansvariga för att de planerade satsningarna på det allmänna väg- 

och järnvägsnätet blir genomförda. För kommunens del får stora infrastruktur-

projekt till följd att om- och nybyggnader kan behöva göras på det kommunala 

vägnätet, vilket innebär ekonomiska åtaganden.

Jämförelse med nollalternativ
I ett nollalternativ utan riktlinjer för bebyggelseutveckling fi nns risk för långa av-

stånd mellan bostäder, service och arbetsplatser, vilket lan medföra samhällseko-

nomiska kostnader för utbyggnad av infrastruktur och ledningsnät. Nollalternativet 

har inte någon plan för hur bredbandsfrågan ska hanteras vilket ger en negativ 

ekonomisk eff ekt då bredband och IT är en viktig fråga för näringslivet.

8 Kumulativa eff ekter
Kumulativa (sammanvägda) konsekvenser innebär att de eff ekter enskilda projekt 

eller verksamheter medför sätts i sammanhang med andra verksamheter i områ-

det. På detta sätt kan en total påverkan på ett geografi skt område beskrivas. I ett 

isolerat perspektiv kanske varje verksamhet endast ger upphov till små eff ekter, 

medan den samlade eff ekten kan ge påtagliga förändringar för exempelvis boende- 

eller naturmiljö.

I översiktsplaneskedet är det vanskligt att utläsa kumulativa eff ekter med tanke 

på att översiktsplanen innehåller olika utbyggnadsmöjligheter. Därför bör det i 

samband med tillståndsansökningar och utredningar inför exempelvis industriella 

etableringar, vindkraftsetableringar etc. göras en analys av de kumulativa eff ek-

terna.

Kumulativa eff ekter av översiktsplaneringen kan vara ett ökat trafi karbete, ökat 

ianspråktagande av allemansrättslig mark och påverkan på naturmiljön, speciellt i 

strandzonerna. Konsekvensen av ett ökat trafi karbete vore i nuläget negativt (näs-

tan uteslutande fossila drivmedel) för klimatet, men är på sikt svårbedömt med 

tanke på pågående förändringar av drivmedel. Ianspråktagandet av allämansrätts-

lig mark bedöms komma att bli begränsat även om samtliga utvecklingsområden 

exploateras. 
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Vad gäller LIS-områden, så fi nns det krav på att en tillgänglig strandzon skall fi n-

nas mellan LIS-området och vattnet. Vad gäller påverkan på naturmiljön bedöms 

också den bli begränsad även om samtliga utvecklingsområden exploateras. Detta 

då områdena är utvalda utifrån att en etablering skall kunna ske utan att djur- och 

växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt.

9 Sammanfattande bedömning
Översiktsplanen är ett vägledande dokument som påverkar vilka beslut som tas i

den framtida planeringen. Planen samspelar med olika nationella och regionala 

styrdokument såsom ”Gröna Kronoberg 2025, Regional utvecklingsstrategi för 

Kronobergs län (2015)”, samt kommunala styrdokument såsom Trafi ksäkerhets-

program, Avfallsplan, Kollektivtrafi kplan, Vindkraftsplan etc. De åtgärder som 

föreslås i dessa program, kommer om de genomförs, bidra till att minska eller eli-

minera den negativa miljöpåverkan. Ett genomförande av de intentioner och rikt-

linjer som anges i översiktsplanen kan ge både positiva och negativa konsekvenser. 

Båda redovisas i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbe-

skrivningen har behandlat frågeställningar på en översiktlig nivå motsvarande vad 

översiktsplanen anger. Beskrivningen i föreliggande dokument avser peka på vilka 

konsekvenser som behöver studeras i fortsatt planering, konsekvenser av plan-

förslaget samt vad som behöver förbättras och tydliggöras i översiktsplanen inför 

nästkommande skede.

Översiktsplaneförslaget har goda ambitioner om en hållbar och miljöanpassad 

samhällsutveckling genom strategier för förtätning av de mindre orterna, ambi-

tion om en stark kollektivtrafi k, satsning på infrastruktur för gång och cykel samt 

avsikten att stärka både tätort och landsbygd. Översiktsplaneförslaget kommer 

att bidra till att gällande miljömål uppfylls, samt medverka till att miljökvalitets-

normerna nås. Samtidigt kan inte dessa uppnås utan att det görs åtgärder i ett 

regionalt perspektiv av kringliggande kommuner. 

Översiktsplaneförslaget är generellt skriven, och skriven på system - och strategi-

nivå. Med en allt för generellt skriven översiktsplan fi nns inga tydliga riktlinjer eller 

ställningstaganden vid eventuella konfl ikter i den framtida samhällsplaneringen, 

och risken fi nns att det blir en osäkerhet i den fysiska planeringen om hur olika 

frågor och faktorer skall prioriteras. I översiktsplaneförslaget görs ingen analys 

eller beskrivning av de olika orterna och  huruvida någon ort inom kommunen har 

bättre förutsättningar att kollektivtrafi kanslutas jämfört med andra, eller andra 

faktorer som kan innebära resursmässiga fördelar för ny bebyggelse. Detta då det 

saknas en separat beskrivning av varje ort och en redovisning hur de olika orterna 

skall utvecklas. 

Gällande kommunikationer redovisas olika mål och visioner som bedöms vara 

mycket positiva för utvecklingen av Tingsryds kommun. Man avser att satsa på 

kollektivtrafi k, GC-vägar etc. och ett utvecklingsområde för kommunikationer ang-
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es. Kommunen skall även verka för att ta del av kommande infrastruktursatsningar 

i samband med planerad höghastighetsjärnväg. Detta kan leda till att kommunin-

vånarna får möjlighet att pendla via tåg i stället för med bil, vilket är ett önskvärt 

scenario. I översiktsplanen redovisas det dock inte vad för typ av kommunikationer 

som utvecklingsområdet skall inrymma, och var GC-vägar avses utvecklas, samt 

i vilken prioritetsordning. Ingen koppling redovisas i översiktsplanen till Trafi kver-

kets planering. 

Planen uttrycker att miljövärden ska värnas i hög grad, och den ambitionen be-

döms kunna uppfyllas genom angivna strategier. Men med en alltför översiktlig 

översiktsplanering riskerar kommunen att gå förbi grundläggande analyser på 

ett övergripande plan angående om vissa områden är bättre lämpade för tillväxt 

än andra. För LIS-områden samt vindkraftsområden, är analyser dock utförda i 

samband med att kommunen upprättade tillägg till nuvarande översiktsplan. Dock 

saknas analyser för övriga föreslagna utvecklingsområden. 

Goda ambitioner fi nns från kommunens sida att bevara viktiga områden för natur, 

kultur och friluftsliv. Kommunen har till stor del undantagit områden med höga na-

tur och kulturvärden samt friluftsliv från exploatering, vilket bedöms som positivt. 

Dock anges inga tydliga riktlinjer gällande förhållningssätt till de kulturhistoriska 

dragen, landskapets historia samt naturmiljövärden. Inga inriktningar fi nns defi -

nierade och inga ställningstagande görs vad som skall prioriteras vid en eventuell 

konfl ikt mellan kulturhistoriska- och naturvärden och en framtida exploatering. Att 

tydligt redovisa ställningstaganden i översiktsplanen leder till att framtida konfl ik-

ter undviks och att man vid ett tidigt skede kan se om kommande detaljplan och 

bygglov är förenligt med kommunens viljeinriktning. Av naturliga skäl kommer 

konfl ikter att uppstå mellan att bevara de utpekade kulturhistoriska områdena, 

naturområden med höga naturvärden och behovet av ny bebyggelse. Ibland måste 

bevarandet vägas mot behovet av fl er bostäder, bättre service, förbättrade sociala 

möjligheter eller en modernisering av verksamheter. Denna avvägning görs stän-

digt inom planeringen. 

Kommunens stora attraktivitet ligger bland annat i tystnad och opåverkade om-

råden. Dessa pekas inte ut i översiktsplaneförslaget. Att i översiktsplanen peka ut 

tysta opåverkade områden, medför att områdena i framtiden (så läge översiktspla-

nen gäller) undantas från en framtida exploatering, och konfl ikter mellan bevaran-

de och exploatering undviks i ett tidigt skede. I kommunens LIS-program redovisas 

dock LIS-områden i förhållanden till tysta opåverkade områden. 

Sammanfattningsvis kan anges att översiktsplanen påvisar goda ambitioner för 

en positiv utveckling för kommunen på ett hållbart och miljömässigt sätt. Behov 

fi nns dock att förtydliga översiktsplanen i vissa avseenden för att på ett tydligt sätt 

åskådliggöra hur kommunen avser att uppnå de mål och visioner som anges. 
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10 Åtgärder för att förebygga, hindra eller mot-
verka en betydande negativ påverkan
Vid det fortsatta arbetet med utvecklingsområdena, i samband med, detaljplane-

arbetet, kommer kommunen att ta ställning till om detaljplanerna medför en bety-

dande miljöpåverkan. Om planerna bedöms medföra en betydande miljöpåverkan 

skall konsekvenserna planen bedömas i en särskild miljökonsekvensbeskrivning 

och samråd kring avgränsning och betydande miljöpåverkan hållas med länsstyrel-

sen.

För att förhindra och minska att negativa konsekvenser uppstår är det viktigt 

att kommunen uppfyller de krav och riktlinjer som fi nns för de olika aspekterna, 

exempelvis riktvärden för buller, luftutsläpp, avstånd mot väg för farligt gods etc. 

Kommunen bör ta hänsyn till miljökvalitetsnormer vid tillståndsbeslut, godkän-

nanden, dispenser, anmälningsärenden vid planering och planläggning. 

Vid detaljplanering och bygglovsgivning samt vid tillståndsansökningar enligt 

miljöbalken skall i prövningen beaktas huruvida verksamheten bidrar till att en mil-

jökvalitetsnorm överskrids eller ej. Verksamheter ska bedrivas så att de bidrar till 

att miljökvalitetsnormerna uppfylls. Kommunen kan också i upphandlingar kräva 

att de egna transporterna såsom skolskjutsar, hemtjänst m.m. går på icke fossila 

bränslen och att ekologiska produkter används.

Det är också viktigt att kommunen fortsätter att informera fortlöpande till närings-

liv och hushåll beträff ande kemikaliehantering och avfallsåtervinning. Då skapas 

förutsättningar för att minska gifttillförseln till miljön.

11 Uppföljning
Enligt miljöbalken (6 kap. 12 § punkt 9) ska en miljökonsekvensbeskrivning inne-

hålla en redogörelse för ”de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av 
den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför”. 

Att följa upp en översiktsplan och den miljöpåverkan som denna medför innebär 

en särskild utmaning, då översiktsplanen är ett strategiskt, översiktligt dokument

med begränsad juridisk inverkan på efterföljande beslut och sambandet mellan 

planen och de faktiska fysiska förändringarna är mycket komplexa. Ett sätt kan 

vara att samordna uppföljningen med den ordinarie miljöövervakningen i kommu-

nen. Uppföljningen kan sammanställas i en miljöredovisning som lämpligen kan 

fungera som underlag vid en aktualitetsprövning av planen.

Viktigt är också att följa upp översiktsplanens styrande verkan för miljön genom 

kommunens fortsatta arbete med bland annat detaljplaner, andra planer samt lov 

och tillstånd. Även andra planers och tillståndsärendens miljökonsekvensbeskriv-

ningar kan vara lämpliga underlag i en sådan utvärdering. Uppföljningen bör ske 

kontinuerligt och planerat.
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