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Detaljplan för Bökevik 1:22, Flintholmen,  
Ronneby kommun, Blekinge län 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Planförslaget är en ändring av detaljplan och handläggs med standardförfarande enligt plan- och 
bygglagen. Samråd har enligt kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 § 265 genomförts under tiden 2021-
09-25 till och med 2021-10-17. Myndigheter, förvaltningar och berörda sakägare enligt upprättad 
fastighetsförteckning har fått möjlighet att lämna synpunkter genom att planhandlingarna har översänts 
till dem. Planförslaget har under samrådstiden funnits tillgängligt på Ronneby stadsbibliotek, hos miljö- 
och byggnadsförvaltningen i stadshuset samt på kommunens hemsida. Planförslaget annonserades i 
lokaltidningarna Sydöstran och BLT den 2021-09-24.  

Sammanlagt har 10 skriftliga yttranden inkommit under samrådstiden, varav 2 med synpunkter och/eller 
invändningar mot planförslaget.  

Yttranden utan synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1. Skanova (Telia Company) AB 2021-09-24 

2. E.ON Energidistribution AB 2021-09-24 

3. Räddningstjänsten Östra Blekinge 2021-09-28 

4 Miljö- och hälsoskyddsenheten 2021-09-28 

5 Postnord 2021-10-04 

6 Skogsstyrelsen 2021-10-13 

7 Försvarsmakten 2021-10-13 

8 Luftfartsverket 2021-10-20 

Yttranden med synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1. Länsstyrelsen i Blekinge län, s. 2 2021-10-13 

2. Lantmäteriet, s. 5 2021-10-06 
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Redovisning av yttranden med synpunkter/invändningar 
Följande yttranden redovisas i sin helhet.  
 

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN 
 
Samrådsyttrande över förslag till ändring av detaljplan för Bökevik 1:22 i 
Ronneby kommun 
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Ronneby kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av att upprätta en strategisk 
miljöbedömning. Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms 
få betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) inte krävs.  
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att den befintliga miljön inte har sådana värden eller en 
sådan sårbarhet och att planens storlek och dess risker för människors hälsa och miljön inte är av en 
sådan omfattning att denna kan väntas leda till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen utgör inte heller 
en del i ett sådant större utbyggnadsprojekt där de olika delprojekten sammantaget kan innebära 
betydande miljöpåverkan. Samråd med länsstyrelsen har härmed skett. 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning  
Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan som bör beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  
Förslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt 11 kap. 10 § PBL 
vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer, strandskydd, hälsa och 
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. Inte heller anses förslaget stå i strid med 
översiktsplanen eller medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter 
nedan som bör beaktas i det fortsatta planarbetet.  
 
Motiv för bedömningen  
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§  
 
Riksintresse  
Planområdet ligger inom det geografiska riksintresseområdet för högexploaterad kust enligt 
miljöbalken 4 kap. Vilket innebär att exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön som möter 
hinder enligt miljöbalken 4 kap 2-8§§ inte får komma till stånd.  
 
Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB och berör MSA-område, 
stoppområde höga objekt samt influensområde för väderradar.  
 
Då planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ronneby flygplats är Luftfartsverket 
samt Försvarsmakten sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. I de fall det 
framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till berörda flygplatser. 
Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också blanketten flyghinderanmälan enligt 
(Luftfartsförordningen SFS 2010:770) skickas in till Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser 
byggnader och andra föremål (högre än 45 m och belägna inom tätort, högre än 20 meter utanför 
tätort). För vidare information se www.forsvarsmakten.se där blankett finns.  
 
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte kommer påverka riksintressena negativt.  
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Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion  
Vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till bland annat risken för olyckor, översvämning och erosion (PBL 2 kap. 5 §). Enligt 
PBL ska Länsstyrelsen överpröva kommunens beslut om detaljplan ifall planen kan antas innebära att 
en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion (PBL 11 kap. 5§).  
 
Planförslaget bedöms inte påverkas av risk för olyckor, markföroreningar, översvämning eller erosion. 
Inte heller bedöms riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller överstigas inom planområdet.  
 
MKN  
Enligt 2 kap. 10§ PBL skall MKN följas vid planläggning. Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om 
den lägsta godtagbara miljökvalitet och är juridiskt bindande, fastställda av regeringen utsedd 
myndighet. Miljökvalitetsnormer finns för luft, vatten och buller.  
 
”Frisk luft” är ett av riksdagens uppsatta miljökvalitetsmål, där luften ska vara så ren att människors 
hälsa och djur, växter och kulturvärden inte skadas. För att uppnå detta mål är miljökvalitetsnormer ett 
av styrmedlen. Kommunerna har ansvaret att kontrollera luftkvaliteten för de flesta 
miljökvalitetsnormerna. 
 
För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk status (kvicksilver, TBT m.m.) och ekologisk 
status (bottenfauna, fisk m.m.). För grundvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk status och 
kvantitativ status (dvs. att det råder balans mellan uttag och nybildning av grundvatten).  
Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser och 
tillståndspliktiga hamnar. Den gäller även omgivningsbuller från vissa större, utpekade industrigrenar i 
de största kommunerna.  
 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det med tanke på planområdets läge inte bedöms 
finnas någon risk för att någon miljökvalitetsnorm ska överskridas.  
 
Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 
Planförslaget bedöms inte påverka mellankommunala eller regionala förhållanden.  
 
Strandskydd 
Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet enligt 7 kap. 13–18 h §§ miljöbalken. Då planförslaget 
handläggs som en ändring av detaljplan återinträder inte strandskyddet.  
 
Råd enligt 2 kap. PBL 
Förhållande till ÖP 
Planområdet är inte särskilt utpekat i gällande översiktsplan för Ronneby kommun. Men en vision i 
översiktsplanen är att kunna utveckla landsbygden. Planförslaget bedöms vara förenligt med gällande 
översiktsplan.  
 
Gällande detaljplan antogs 1964 och syftet var att möjliggöra för fritidsbebyggelse samt planlägga 
redan befintliga bostadsfastigheter.  
 
Naturmiljö 
Invasiva främmande arter  
Länsstyrelsen vill informera om invasiva främmande arter (IAS) i förebyggande syfte. Det är arter som 
med människans hjälp tagit sig till områden där de inte hör hemma. Arterna etablerar sig, sprider sig 
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snabbt och konkurrerar ut inhemsk flora och fauna och får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, 
transporteras, användas, bytas, släppas ut eller hållas levande. Det är fastighetsägarens ansvar att 
bekämpa invasiva främmande arter men även som verksamhetsutövare har man ansvar att undersöka 
så att åtgärden inte kan riskera att sprida invasiva främmande arter. Många arter sprids lätt med 
jordmassor som flyttas eller av frön eller rotdelar som fastnat i maskiner, skor eller kläder. Som 
verksamhetsutövare är det av största vikt att ni vidtar försiktighetsåtgärder för att hindra spridning av 
invasiva främmande arter samt vidtar åtgärder för att aktivt bekämpa eventuella invasiva arter inom 
verksamhetsområdet. Samtliga som på något sätt är involverade i åtgärden ska ha kunskap om vilka 
arter som omfattas av lagstiftningen, hur de sprids och hur de ska bekämpas för att säkerställa att arter 
inte sprids av misstag. Läs mer om vilka arter som är invasiva, hur man känner igen dem och hur de 
bekämpas på länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/natur-och-
landsbygd/invasiva-frammande-arter.html#0 Finns det invasiva främmande arter inom ert 
arbetsområde bör länsstyrelsen kontaktas omgående. Registrera även era fynd på 
www.invasivaarter.nu 
 
Kulturmiljö 
Ur kulturmiljösynpunkt har Länsstyrelsen ingen erinran då inga registrerade fornlämningar finns på 
platsen. Om fynd påträffas vid markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
kontaktas i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen. 
 
Koppling till miljömålen 
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. PBL 
(2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt 
miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.  
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och 
planinnehållets förhållande till detta beskrivs. Länsstyrelsen anser att det är tillräckligt.  
 
Klimatanpassning 
Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat. 
Klimatförändringar i form av ökad och intensivare nederbörd, höjda medeltemperaturer och 
värmeböljor, samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser för i stort sett alla samhällssektorer och 
anpassningsåtgärder är därför nödvändiga. 
 
Energihushållning 
Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap 3§ att planläggning enligt denna lag ska ske med hänsyn 
till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, bl.a. genom en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt. I samband med planering 
påverkas möjligheterna till hållbar energianvändning på främst tre sätt: 
 Möjligheten till effektiva transporter, genom t.ex. lokalisering och infrastruktur. 
 Möjligheten till hållbar energianvändning i byggnader genom effektiv användning och användning 

från förnybara källor. 
 Möjligheten till produktion av värme eller el från förnybara källor. 
 

Kommentar: 
Både Försvarsmakten och Luftfartsverket har inkommit med yttranden utan erinran. 
Luftfartsverket anser sig själva inte som sakägare eftersom planförslaget inte medger 
byggnation över 20 m samt eftersom Luftfartsverket inte är arrendator eller fastighetsägare 
av fastigheten eller omgivande fastigheter.  
 
Information om invasiva arter har förmedlats till fastighetsägaren men förs inte in i 
planbeskrivningen.    
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LANTMÄTERIET 
 
Detaljplan för Bökevik 1:22  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-07-16) har följande noterats:  
Bland planbestämmelserna finns bestämmelse e200 och bestämmelse om högsta byggnadshöjd. 
Lantmäteriet har dock inte kunnat hitta beteckningarna på kartan. Om ert syfte är att bestämmelserna 
ska gälla inom hela området bör väl beteckning saknas?  

Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan är något föråldrad 
(från 2021-01-07). Det är viktigt att grundkartan är aktuell i varje steg av planprocessen för att det ska 
vara lätt att överblicka de förutsättningar som finns för planläggningen.  

På sida 12 i planbeskrivningen anges att strandskyddet är upphävt. Det kan även vara bra att ha med 
vad orsaken är till att strandskyddet är upphävt. Detta eftersom planområdet är planlagt, ligger inom 
100 m från strandlinjen och det finns en fastställd byggnadsplan inom området, så inträder/återinträder 
det generella strandskyddet automatiskt när en befintlig detaljplan ersätts med en ny enligt 10 a § Lag 
(1998:811) om införande av miljöbalken.  

På sida 22 i planbeskrivnigen noterar Lantmäteriet att befintligt servitut omnämns (för båtlänning som 
delvis omnämns nedan). Lantmäteriet vill även upplysa om att då Bökevik 1:22 bildades (akt 10-ROJ-
1929) skapades även servitut enligt bilden nedan. Dessa verkar heller inte vara avregistrerade.  
 

 
 



   Samrådsredogörelse 
 Diarienr: KS2021/455 

2021-11-12 

Ändring av detaljplan för 
Bökevik 1:22, Flintholmen 

6 av 6 Samrådsredogörelse 

 

Kommentar: 
Det är riktigt att bestämmelserna om högsta utnyttjandegrad och högsta byggnadshöjd 
föreslås gälla inom hela planområdet. Symbolerna har tagits bort inför granskning.  
 
Uppdatering av grundkarta är gjord inför granskning.  
 
Det finns i gällande detaljplan/byggnadsplan inget resonemang om upphävande av 
strandskydd. Detta härrör troligen till att generellt strandskydd om 100 m kom att gälla för 
hela Sverige år 1975. Bökevik planlades år 1964 med gällande detaljplan/byggnadsplan men 
har i stort varit bebyggt och ianspråktaget långt tidigare. Området har därför med stor 
sannolikhet inte tidigare varit strandskyddat. Strandskyddet återinträder inte eftersom 
aktuellt planförslag utgörs av en ändring av detaljplan, vilket innebär att det enbart är 
själva ändringen som prövas för markens lämplighet. Informationen har förtydligats i 
planbeskrivningen och strandskyddet har fått en egen rubrik. 
 
Information om servitut på samfälld körförbindelse förs in i planbeskrivningen.  
 

 
SAMMANFATTNING AV FÖRESLAGNA REVIDERINGAR 
Detaljplanen föreslås revideras enligt följande utifrån inkomna yttranden samt utifrån övriga behov som 
uppkommit under planprocessens gång: 
 
Plankarta 

 Bestämmelsen om högsta byggnadshöjd har ändrats till högsta nockhöjd, eftersom befintlig 
byggnad har en takkupa som inte är planenligt med gällande byggnadshöjd. En bestämmelse 
om högsta nockhöjd gör takkupan planenlig utan att utöka bebyggelsens högsta höjd.  

 Bestämmelsen om högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea i kvadratmeter per fastighet har 
ändrats från e200 till e225 för att ge fastigheten extra utrymme för tänkt byggnation. 
Bestämmelsen följs av en fastighetsindelningsbestämmelse enligt nedan: 

 Bestämmelse om fastighetsindelning har tillkommit för att inte möjliggöra avstyckning av 
fastigheten. Syftet är att Flintholmen inte ska komma att utgöras av flera fastigheter, utan fortsatt 
vara en fastighet.  

 Redaktionell revidering har gjorts gällande grundkarta, symboler och bestämmelsernas 
formuleringar.  
 

Planbeskrivning 
 Information om strandskydd har förtydligats och fått en egen rubrik.  
 Information om servitut har tillkommit. 
 Information om föreslagna planbestämmelser har reviderats utifrån föreslagna revideringar i 

plankartan.  
 Information om särskilt beslut avseende undersökning om betydande miljöpåverkan har 

tillkommit.  
 
 
Ronneby 2021-11-12 
 
 
 
Felicia Zittorin  Helena Revelj 
Planarkitekt Stadsarkitekt  


