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Samrådsredogörelse 
 

Detaljplanen för rubricerat område har varit föremål för samråd under tiden 
2022-02-21 – 22-03-14 samt 2022-03-15 – 22-04-08. Handlingarna har funnits 
tillgängliga på kommunhuset i Torsås, samt på kommunens hemsida. Inbjudan 
respektive kompletta handlingar har skickats till remissinstanser och sakägare 
enligt fastighetsägarförteckning. 

 

Inkomna yttranden utan erinran 
Postnord 
Polisen 
Kretslopp sydost 
Räddningstjänsten 
Telia Skanova 
 

Inkomna yttranden med erinran 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 
 
Fastighetsägare Torsås 5:116 
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LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER 
Hälsa och säkerhet 
Det är positivt att minst 45% av planområdet ska vara genomsläpplig. Men 
plan-beskrivningen och plankartan är otydlig vad gäller hur dagvatten kommer 
hanteras. Planområdet höjdsätts men det framgår inte några höjder på 
omkringliggande mark eller gator vilket gör det svårt att utläsa vad 
höjdsättningen innebär för dagvattenhanteringen. Det framgår heller inte om 
det finns några befintliga lågpunkter som kan nyttjas för att hantera dagvatten.  
Eftersom ingen dagvattenutredning finns bör planbeskrivningen förtydligas 
med i flera delar som berör dagvatten samt MKN för vatten. Beskriv 
avrinningsområdet inklusive delavrinningsområden samt var vattendelare 
finns. Finns det platser där dagvattnet eventuellt kan bromsas upp i 
lågvattenpunkter för rening innan det går ut i närliggande recipient? Som det 
är beskrivet nu och reglerat i plankartan är det otydligt om åtgärderna räcker 
för att lösa dagvattenhanteringen för planen. 
 
Det föreslagna planområdet ingår i verksamhetsområde för dagvatten och 
spillvatten men ingår dricksvatten? Detta bör förtydligas i planbeskrivningen.  
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning att planens 
genomförande inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en 
strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning därför inte krävs. 
 
Rådgivande 
Naturvärden 
I området intill den aktuella planen finna enligt artportalen uppgifter om 
ekoxe. Arten är fridlyst enligt 6 § artskyddsförordningen och enligt den är det 
förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och ta 
bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.  
Kommunen behöver beskriva om ekoxen kan finnas i det aktuella området 
och hur den kommer att påverkas. Om arten finns i området och riskerar att 
skadas av åtgärderna behöver kommunen redogöra för hur artens gynnsamma 
bevarandestatus. Om artens gynnsamma bevarandestatus påverkas krävs 
dispens från artskyddsförordningen. 
 
Förorenad mark 
Det saknas en redovisning om förorenade områden i planhandlingar. I 
redovisningen behöver det framgå kommunens ställningstaganden samt hur 
eventuellt uppkomna föroreningar ska hanteras.  
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Länsstyrelsen har inga uppgifter om att marken inom planområdet kan vara 
förorenad. Detta betyder inte att föroreningar inte kan finnas inom 
planområdet. Det är inte ovanligt att mark i samhällen är utfyllda med 
förorenade massor eller att det på mark i närheten av samhällen har skett 
dumpning av förorenat avfall. 
Det behöver framgå i planhandlingarna vilka föroreningsnivåer som ska gälla 
på samtliga delar av planområdet. Vedertagna nivåer för bostäder är känslig 
markanvändning, KM, enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
förorenade områden. 
 
Planbestämmelser och plankarta 
Koordinatkryss saknas i plankartan. 
På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas 
för att den angivna skalan ska stämma. Saknas fastighetsbeteckning på 
grannfastigheterna Torsås 5:116 och 2:42 i plankartan. Fastighetsbeteckningen 
på Torsås 5:97 upprepas två gånger i plankartan. I planbestämmelserna 
omnämns illustrationslinje som inte finns med i plankartan. Illustrationslinjer 
ska inte finnas i plankarta. Det saknas namn på gatorna i plankartan. 
Länsstyrelsen tolkar det som att endast fastigheten Torsås 5:97 berörs av 
planen. Eller är det som planläggs för gata en del av fastigheten Torsås 2:42? I 
så fall måste det anges att även den fastigheten är berörd av planen. Om det 
istället är del av 5:97 som planläggs för gata bör det även i ”Fastighetsrättsliga 
frågor” framgå vad som är avsikten men denna mark. Ska den 
fastighetsregleras (överföras) till Torsås 2:42? 
Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar 
s.k. u-område ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga 
några underjordiska ledningar inom den aktuella kvartersmarken. Dels att lov 
inte kan ges lovpliktiga åtgärder som hindrar att ledningen utförs. Det bilda 
däremot ingen rättighet genom att kommunen lägger ut ett u-område i planen. 
För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt sett 
ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i 
genomförandeavsnittet av planbeskrivningen. 
Länsstyrelsen tolkar det som att u-området inte sträcker sig in på området med 
prickmark. Är det avsikten? 
 
Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för tele till (ledningsrätt akt 08-
TÅS-1677.1). Det finns dock inget u-område utlagt i den aktuella sträckningen 
i plankartan. Utan u-område kan ledningsdragningen för allmänna ändamål bli 
planstridig om ledningen inte är till för försörjningen av det aktuella 
planområdet. Om det är kommunens avsikt att teleledningarna ska tas bort 
behöver detta beskrivas i planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt 
att plankartan kompletteras med u-område. 
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Kommentar: Plankartan kompletteras med ytterligare markhöjder i grundkartan. 
Planbeskrivningen förtydligas avseende dagvatten samt MKN vatten. Planbeskrivningen 
kompletteras så att det tydligare framgår att ekoxen inte riskerar att påverkas negativt. 
Planbeskrivningen kompletteras med information om gällande lagstiftning för förorenad 
mark. Plankartan kompletteras med enligt länsstyrelsens förslag. 
 
 
LANTMÄTERIET 
Lantmäteriet påpekar att koordinatkryss saknas, illustrationslinjer, gatunamn, 
att det inte framgår vilket utskriftsformat kartan har för att skalan ska stämma, 
att det saknas fastighetsbeteckningar för två grannfastigheter samt för den 
fastighet som är planlagd som gata. Man menar att det bör framgå hur gällande 
detaljplaner och fastigheter påverkas. Man påpekar att u-området inte 
säkerställer en ledningsrätt och att u-område saknas för området som inte får 
bebyggas. Man menar att u-område för en teleledning saknas och att detta 
bättre bör beskrivas i detaljplanen.  
 
Kommentar: Plankartan och planbeskrivningen kommer att kompletteras enligt 
lantmäteriets förslag.  
 
 
FASTIGHETSÄGARE TORSÅS 5:116 
Synpunktslämnaren anser att trafiken inom området ökat sedan padelhallen 
ökat och menar att ytterligare trafik inom området vilket tillsammans med den 
tunga trafiken längs Karlskronavägen innebär att trafikmiljön blir mycket 
störande. Synpunktslämnaren menar också att byggnation enligt detaljplanen 
kan påverka möjligheten till framtida nyttjande av hens fastighet, till exempel 
kan solflödet för en ev solljusanläggning minska. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med en tydligare beskrivning av planområdets 
påverkan på trafiksituationen och skuggverkan för kringliggande fastigheter. Eventuell 
framtida nyttjande av Torsås 5:116 prövas enligt plan- och bygglagen i ett bygglov. 


