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Detaljplan för Kalleberga 8:287 m.fl. (Södermark), 

Ronneby kommun, Blekinge län 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Planförslaget handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen. Samråd har 
enligt kommunstyrelsens beslut 2021-10-05 § 334 genomförts under tiden 2021-10-23 till och 
med 2021-11-14. 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 och på kommunens hemsida. Planförslaget annonserades i lokaltidningarna 
Sydöstran och BLT den 2021-10-22.  
 
Utbildningsnämnden och kommunledningsförvaltning har inom samrådstiden begärt förlängd 
svarstid. Förlängd svarstid har beviljats till och med 2021-11-19.  
 
Sammanlagt har W12 skriftliga yttranden inkommit under samrådstiden, varav 5 st. med 
synpunkter och/eller invändningar mot planförslaget.  
 
Yttranden utan synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1. Luftfartsverket 2021-10-27 

2. Skogsstyrelsen 2021-10-28 

3. Skanova (Telia Company) AB 2021-10-28 

4 PostNord 2021-11-02 

 
Yttranden med synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1. Länsstyrelsen 2021-11-11 

2. Lantmäteriet 2021-11-10 

3 EON Energidistribution AB 2021-11-09 

4 Ronneby Miljö & Teknik AB 2021-11-12 

5 Miljö- och hälsoskyddsenheten 2021-11-12 
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Redovisning av yttranden 
Förutom Länsstyrelsen yttrande som redovisas i sin helhet, följer nedan en sammanfattning av 
inkomna yttranden. 

Länsstyrelsen Blekinge län  
Planens syfte och bakgrund  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förskole- och grundskoleverksamhet samt 
varierade bostadsformer inkl. teknisk anläggning för transformatorstation i södra Kallinge. 
Planförslaget möjliggör även för ytor för allmänt ändamål i form av gata och natur.  

Området är sedan tidigare detaljplanelagt för bostäder men delar av gällande detaljplan har 
upphävts för att kunna möjliggöra bygglov för privat förskola i området. Förutom pågående 
byggnation av förskola är området inte utbyggt. Resterande del av gällande detaljplan föreslås 
ersättas med aktuellt planförslag samt bekräfta förskolans markanvändning.  

Undersökning  
Ronneby kommun har upprättat en undersökning med checklista som underlag inför beslut 
om detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget bedöms inte 
innebära en betydande miljö-påverkan som enligt 5 kap. PBL eller 6 kap. MB kräver att en 
särskild miljöbedömning måste göras.  

Kommunens motivering är att exploateringen innebär en mindre inverkan på områdets 
känslighet. Exploateringen bedöms motiverad med anledning av områdets strategiska läge 
mellan två tätorter. Den planerade utvecklingen har varit ett strategiskt beslut sedan lång tid 
tillbaka och finns dokumenterad även i kommunens översiktsplan och generalplan för 
Ronneby-Kallinge. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.  

Länsstyrelsens samlade bedömning  
Frågor vad gäller hantering av dagvatten samt områdets påverkan från trafikbuller behöver 
utredas i det fortsatta planarbetet. Länsstyrelsen anser också att planbeskrivningen kan 
kompletteras med rubrik om strandskydd som beskriver rådande förhållanden samt vilka 
särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c–d § MB som tillämpas.  

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, 
eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. Inte heller anses förslaget stå i strid med 
översiktsplanen eller medföra betydande miljöpåverkan. Vad gäller hälsa och säkerhet 
behöver frågan om dagvatten och buller utredas vidare. Länsstyrelsen redovisar sina 
synpunkter nedan som bör beaktas i det fortsatta planarbetet.  

Motiv för bedömningen  
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
Riksintresse  
Planområdet ligger inom påverkansområde för riksintresse totalförsvarets militära del enligt 3 
kap 9 § vad gäller MSA-område, stoppområde för höga objekt och påverkansområde 
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väderradar. Detaljplanen föreslår en högsta nockhöjd på 18,5 och bedöms ligga utanför 
sammanhållen bebyggelse. Då planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för 
Ronneby flygplats har kommunen gett Luftfartsverket samt Försvarsmakten möjlighet att 
yttra sig över detaljplanen.  

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion  
Planförslaget bedöms inte påverkas av risk för olyckor, markföroreningar, översvämning och 
erosion.  

Dagvatten  
Det är ännu inte utrett hur dagvattnet ska hanteras men förslaget är att leda vattnet ytligt 
söderut till våtmarksområdet och Gölen och sedan vidare till Skärsjön. Länsstyrelsen ser 
positivt på att kommunen redan i ett tidigt skede överväger ytlig avrinning som har större 
kapacitet vid intensiva regn.  

I förslaget går en väg genom hela planområdet som dagvattnet på något sätt måste passera. I 
det fortsatta arbetet med att ta fram en plan för dagvattnet bör kommunen tänka på att 
säkerställa att det finns utrymme i detaljplanen så att avrinningsvägarna inte skärs av. 
Lösningarna för avrinningen behöver även anpassas så att de klarar av framtida skyfall. Vid 
utformningen av dagvattenlösningar uppmuntrar länsstyrelsen till att se dagvatten som en 
resurs i området, inte bara som ekosystemtjänster och högre välbefinnande utan även som 
ersättning för vatten som inte behöver hålla dricksvattenkvalitet. 

Buller  
Området som planeras för skolverksamhet är placerat närmast intill Ronnebyvägen och i 
planbeskrivningen anges att det inte ska föreligga någon risk för att bullervärden överskrids 
inom planområdet. Planhandlingarna saknar fakta som styrker bedömningen och länsstyrelsen 
anser att kommunen behöver förtydliga påverkan av omgivningsbuller inför nästa skede i 
planprocessen. Handlingarna behöver därför redovisa trafikflöden och hastigheter som kan 
generera buller samt bullerberäkningar.  

MKN  
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska MKN följas vid planläggning. Miljökvalitets-normer är 
bestämmelser om den lägsta godtagbara miljökvalitet och är juridiskt bindande, fastställda av 
regeringen utsedd myndighet. Miljö-kvalitetsnormer 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).  
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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.  

Kommunen har på ett tydligt sätt redogjort för planens påverkan på MKN. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning att det med tanke på planområdets läge inte bedöms finnas någon risk 
för att någon miljökvalitets-norm ska överskridas. 

Strandskydd  
Delar av planområdet omfattas av strandskydd. Om strandskyddet har varit upphävt i en 
detaljplan och ersätts av en ny detaljplan, återinträder strandskyddet. Om skyddet avses 
upphävas måste det prövas på nytt mot de nu gällande reglerna.  

I planförslaget föreslås markanvändningen vara densamma som den är idag, det vill säga 
regleras för allmän plats, natur respektive allmän plats, gata. En administrativ bestämmelse 
införs i plankartan för att upphäva strandskyddet inom gatumarken. Länsstyrelsen har inga 
invändningar mot detta men anser att planbeskrivningen ska kompletteras med en egen rubrik 
om strandskydd som beskriver rådande förhållanden samt vilka särskilda skäl enligt 7 kap. 18 
c–d § MB som tillämpas.  

Mellankommunala frågor och regionala förhållanden  
Planen bedöms inte påverka mellankommunala frågor eller regionala förhållanden.  

Råd enligt 2 kap. PBL  
Förhållande till ÖP  
I översiktsplanen Ronneby 2035 pekas planområdet ut för framtida tätorts-utveckling. 
Området beskrivs vara lämpligt för t.ex. bostäder, förskola, skola, verksamheter och 
idrottsanläggning. Länsstyrelsen anser att planförslaget är förenligt med gällande 
översiktsplan.  

Naturmiljö  
Delar av området har relativt höga naturvärden och tre registrerade skyddsvärda träd i södra 
delen av området. Enligt inventeringen har större delen av området visst naturvärde och 
påtagligt naturvärde.  

Länsstyrelsen bedömer det sannolikt att området kan hysa hotade eller skyddsvärda arter då 
det finns varierade miljöer. Inventering är utförd innan växtsäsong och utanför tid med högre 
biologisk aktivitet och det finns därför en risk att arter kan ha missats som inte framträtt vid 
inventeringen.  

Enligt plankartan är byggnader delvis planerade inom naturområde med högre 
naturvärdesklass. Dessa områden kan behöva utredas ytterligare under planprocessen för att 
säkerställa minimal negativ påverkan. Generellt är det positivt att exploatering huvudsakligen 
sker utanför områden med högre naturvärden, dock är påverkan på naturvärdesområden 
oundviklig vid en sådan här exploatering.  
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Vid inventeringen hittades mycket gnagspår från insekter på den döda och solbelysta tallved 
som finns i områdets östra delar. Därför bör en inventering av insekter på stenhällarna i 
områdets östra delar genomföras om exploatering planeras på ett sätt som kan tänkas påverka 
detta område.  

Områden som avsätts för naturmark bör sparas som just lämnad natur-mark och inte städas 
eller rensas. Död ved bör sparas och även tillföras till naturområdena. Om områden ska 
”städas” bör dessa plan-läggas som park för att tydliggöra skillnaden mellan park och natur-
mark.  

Kulturmiljö  
Länsstyrelsen har inga uppgifter om fornlämningar inom området. Om fynd påträffas vid 
markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen ska kontaktas i enlighet med 2 
kap. 10 § kulturmiljölagen. 

Skogsbruk  
Skogsbruk är ett utpekat nationellt intresse och skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogs-bruk enligt 3 kap 4 § MB. 
Ianspråktagandet av produktionsskog i aktuellt planförslag bedöms inte utgöra en sådan 
åtgärd.  

Koppling till miljömålen  
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå 
miljömålen. PBL är direkt knuten till miljöbalken, enligt 2 kap. 2 §. Miljömålen ska enligt 
miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. 
Länsstyrelsen anser att kommunen redogjort för aktuella miljömål och planförslagets 
konsekvenser på ett tillräckligt sätt.  

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.  

Det är viktigt att planområdets lämplighet över tid utreds utifrån en analys av relevanta 
klimateffekters inverkan på området, till exempel om ökad nederbörd kan medföra 
översvämningsrisk från höga flöden i närliggande vattendrag, om intensiva värmeböljor kan 
innebära problem med överupphettning i tätbebyggda områden eller om en havsnivåhöjning 
kan medföra en permanent översvämning av hela eller delar av planområdet. Analysen bör 
sedan ligga till grund för beslut om lämplig markanvändning, samt vilka eventuella klimat-
anpassningsåtgärder som behöver integreras i planförslag-et för att möta effekterna av ett 
förändrat klimat.  

Social robusthet, tillgänglighet och användbarhet  
Planförslaget bedöms inte medföra en påverkan på barns möjlighet att nyttja området och är 
utformat med barnperspektivet i åtanke. Kvarteren som tillåter skolverksamhet är placerade så 
nära Ronnebyvägen som möjligt för att inte dra in onödig trafik i området och 
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bostadskvarteren föreslås ha återvändsgränder för att undvika genomfartstrafik. Länsstyrelsen 
anser att kommunen har redogjort för tillgänglighet och barnperspektivet på ett tillräckligt sätt 
i planhandlingarna.  

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.  

Faktorer att beakta är bland annat lokalisering, exploateringstal, parkeringsnorm, avstånd till 
kollektivtrafik och turtäthet, möjligheter att försörja den nya bebyggelsen/anläggningen med 
fjärr-/närvärme och solvärme, tillgång till service samt funktionsblandning.  

Redovisning av detaljplanens konsekvenser på fastighetsnivå  
Enligt 4 kap. 33 § PBL ska konsekvenserna på fastighetsnivå för organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder framgå av detaljplanens planbeskrivning. 
Länsstyrelsen anser att kommunen redovisat konsekvenserna på fastighetsnivå på ett 
godtagbart sätt så att varje fastighetsägare lätt kan utläsa hur den egna fastigheten påverkas. 
 

Kommentar: 
Länsstyrelsens synpunkter tillmötesgås genom att en kombinerad avlopps- dagvattenutredning 
arbetas fram till detaljplaneförslaget. Som ett resultat av utredningen tillförs plankartan en 
bestämmelse om dike samt att planområdet som omfattar naturmark utökas. 
Planbeskrivningen kompletteras också både i frågor om dagvatten och avlopp. Vidare förses 
också planbeskrivningen med en ny rubrik ”Upphävande av strandskyddsområde inom 
gatumark” med tillhörande skäl och beskrivning av området som berörs av upphävandet. Även 
frågan om trafikbuller har utretts vidare där beräkningar och sammanhang redovisas i 
planbeskrivningen. Förslagets närhet till Försvarsmaktens riksintresseområden och påverkan 
på allmän flygtrafik har förtydligats. Planförslaget har till stora delar omarbetats för att ta 
hänsyn till platsens naturvärden inklusive hällmarksområden vilket redovisas både i plankarta 
och den omarbetade planbeskrivningen. 
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Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-09-17) har följande noterats:  

Plankarta med bestämmelser  
Det förekommer i planen en kombination av så kallad allmän kvartersmark (kvartersmark för 
annat än enskilt bebyggande) och enskild kvartersmark inom planområdet. Användningen 
skola betraktas som allmän kvartersmark och till sådan mark hör inlösenregler. Lantmäteriet 
rekommenderar att kommunen så långt som möjligt skiljer enskild och allmän kvartersmark 
åt, då detta kan leda till problem. Ett förslag är att specificera var den allmänna respektive den 
enskilda användningen gäller så att de hålls åtskilda, t.ex. genom att införa 3D-redovisning i 
plankartan ifall den allmänna kvartersmarken och den enskilda ska gälla för olika plan i 
byggnaden. Om förhållanden är sådana att kommunen ändå vill gå vidare med förslaget med 
kombination av enskild och allmän kvartersmark och gör bedömningen att eventuella problem 
eller risker med detta är små eller inga, så bör denna bedömning redovisas och motiveras i 
planbeskrivningen.  

Teckenförklaringen gällande planområdesgräns stämmer inte överens med plankartan.  

Bostäder finns med två gånger i teckenförklaringen varav den ena är vit. Denna har då samma 
färg som gata vilket är otydligt. Det finns inte något vitmarkerat område för bostad i 
plankartan.  

Det framgår inte av bestämmelsen om utfartsförbud enbart avser fordonstrafik eller alla 
former av passage. 

Genomförandefrågor  
I planbeskrivningen anges att markanvisningsavtal kan upprättas, men inget ytterligare anges 
om innehållet. Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att genomföra 
markanvisningar, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom 
konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana 
avtal i planbeskrivningen.  

Det redovisas inte hur ledningsrätt 1081-00/7.1 påverkas av planen. Vidare bör servitut 1081-
2021/5.1 avseende väg upphävas då detta hamnar inom allmän platsmark gata. Det bör även 
framgå vem som är ansvarig att söka om lantmäteriförrättning för detta samt vem som ska stå 
för förrättningskostnaden. 
 
Grundkarta  
Grundkartan saknar befintliga rättigheter. Grundkartan saknar aktualitetsdatum. Den får inte 
var äldre än tre månader. 
 

Kommentar: 
Förslaget till detaljplan har till stora delar omarbetats men kombinationen av ändamålen 
skola och bostäder kvarstår. Dock har förhållandet att kommunen avser att använda 
kvarteret för antingen det ena eller det andra ändamålet förtydligats i planbeskrivningen. 
Beträffande plankartan och dess teckenförklaring så har denna i sin helhet omarbetats och 
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exempelvis har bestämmelsen om utfartsförbud utgått. Även grundkartan till detaljplanen 
har uppdaterats. 

Frågan om markanvisningsavtal är inte längre aktuell då tidigare markanvisningsavtal löpt 
ut. Istället förses planbeskrivningen med en generell beskrivning gällande 
markanvisningsavtal. Vidare har frågan om servitut för väg beskrivits ytterligare där 
servitutet ersätts med allmän plats för gata. 
 
 

E.ON Energidistribution AB 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 
ärende och har följande synpunkter. 

Tvärs igenom fastigheten har E.ON en 130 kV regionnätsluftledning DJUPAFORS-
NÄTTRABY NORRA och i det sydvästra hörnet av fastigheten en 20 kV 
lokalnätsluftledning, se bifogad karta. 

 

Kraftledningarna enligt ovan omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, ELSÄK-
FS 2008:1, samt ELSÄK-FS 2010:1. Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat höjd över 
mark, avstånd från ledning till byggnad, brännbart upplag och parkeringsplatser. För att kunna 
bibehålla ledningarna måste ovannämnda föreskrifter följas. Det får inte göras avkall på el, 
person eller driftssäkerhet. 
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Vi vill upplysa om att vi har för avsikt att bibehålla vårt regionala ledningsnät i befintlig 
sträckning och utförande. 

Vi har tidigare framfört att föreskrifterna ställer högre krav på en luftledning som är 
framdragen inom detaljplanelagt område jämfört med motsvarande ledning inom icke 
detaljplanelagt område. Enligt plan- och profil står stolpe 486 och stolpe 487 på berg/kullar, 
vilket göra att höjd inte finns för detaljplan. Men djupare kontroll måste ske i fält för att 
säkerställa höjder. Måste en ombyggnation göras så blir det kostsamt med tanke på terrängen. 
Dessa kostnader kommer att belasta exploatören. Sådana kostnader kan förutom rena 
ombyggnadskostnader vara kostnader som hänför sig till ny koncessionsansökan osv. 
Handläggningen för ett sådant ärende kan ta upp till flera år. Då ombyggnad av de aktuella 
kraftledningarna är omfattande tidsmässigt och kostnadsmässigt är det viktigt att 
förutsättningarna klarläggs tidigt. Avtal om sådana åtgärder ska träffas så snart som möjligt 
och det är en förutsättning att avtal finns innan planen antas. 

Alternativ är att lämna ledningen utanför tänkt detaljplan med minst 10 meter från 
detaljplanens gräns till 130 kV ledningen. Ingen ombyggnation krävs då av ledningen. Vilket 
innebär att man slipper en kostsam och lång process för att detaljplansanpassa ledningen. 
Dock om man i framtiden vill detaljplanera på andra sidan om ledningen kommer då 
ombyggnation krävas. Kostnad för en ombyggnation står exploatören för. 

Väljer man att gå vidare med planen så hemställer E.ON om att ett l-område uppförs då 130 
kV ledningen är en samhällsviktig kraftledning. L-områdets bredd ska vara 20 meter från 
yttersta faslina plus ledningsstråkets bredd. Den restriktion i markanvändningen som 
egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON föreslår följande 
formulering i planbestämmelserna vid beteckningen l: ” inom med l betecknat område får inte 
byggas anläggning eller bedrivas verksamhet som hindrar bibehållandet av elektriska 
ledningar, ej heller finnas vegetation, flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd kan utgöra 
en fara för ledningen". 

E.ON noterar att våra tidigare synpunkter har förts in i planbeskrivningen under stycket 
”Anpassning till luftburna ledningar i området”, vilket vi tycker är bra. Viktigt är att det även 
framgår att den befintliga vägen som korsar kraftledningen måste kontrolleras så att den 
uppfyller krav för korsning av ledning i detaljplanerat område. 

För arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och både  
Elsäkerhetsverket starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste iakttas. 
Därför måste, i god tid innan arbete i närheten av strömförande friledning, kontakt tas med 
Jonas Jonsson, ONE Nordic AB, tfn 0703-15 05 79, Jonas.Jonsson@one-nordic.se för 
utväxling av Elsäkerhetsföreskrifter (ESA), se även bifogat dokument ”Arbete nära 
friledning”. 

E.ON förutsätter att överenskommelse/avtal träffas i tidigt skede om eventuella förändringar, 
att samtliga ombyggnadskostnader bekostas av exploatören samt att detaljplanen inte orsakar 
att E.ON:s anläggningar inte uppfyller starkströmsföreskrifterna till följd av planens 
genomförande. 
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Arbete nära 20 kV och 130 kV friledning 
För arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och både 
Elsäkerhetsverket starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste iakttas, 
vilket i detta fall bland annat innebär följande: 

Avståndet mellan brännbart upplag och närmsta faslina får ej understiga 30 meter (40-130 
kV). För explosiv vara gäller 50 meter för 50kV. För 130 kV gäller minst 100 meter. 
Ingen uppställning av maskiner, fordon, bodar etc. under eller i omedelbar närhet av 
ledningen. Ej heller tillfälliga grus eller jordupplag. 

Kranarbete är förbjudet under eller strax bredvid kraftledningen. Stationära kranar får ej 
placeras så att kranarmen/vajern kan komma i närheten av ledningen. 
Vid övrigt arbete under ledningen gäller minimiavstånd i vertikal led mellan faslina och 
maskin 4 meter vid 1 - 130 kV. I sidled gäller 4 meter vid 20 kV och 6 meter vid 130 kV. 
Spärrbara maskiner ska användas.  

Måste man av något skäl arbeta på gränsen till dessa avstånd eller att spärrbara maskiner inte 
används ska ledningsbevakning beställas via E.ONs kundsupport 0771-22 24 24. Kostnaden 
för detta kommer att påföras Er eller er entreprenör. 

Innan arbete vid regionnätsledningar ska kontakt tas med Jonas Jonsson på ONE Nordic AB, 
tfn 070-315 05 79 för utväxling av Elsäkerhetsföreskrifter (ESA).  
Belysningsmaster, flaggstänger etc. får inte placeras så nära kraftledningen att dessa kan 
komma i kontakt med strömförande linor vid fall. Om exempelvis en 12 meter hög 
belysningsmast monteras får denna inte placeras närmre strömförande lina än 14 meter, 
horisontellt mått. Marknivån får inte förändras under eller invid våra ledningar. För montage 
av staket, el- och teleledningar, metalliska rör etc. gäller speciella restriktioner. 

Detta dokument är lämpligt att medsända anbudsförfrågan vid upphandling av entreprenaden 
 

Kommentar: 
Förslaget till ny detaljplan tillmötesgår E.ON:s synpunkter då den befintliga ledningen 
förläggs inom allmän plats för natur där den allmänna platsen förses med ett 
rättighetsområde för allmännyttiga ledningar. Inom rättighetsområdet har någon byggrätt 
sedan inte preciserats i fråga om till exempel höjd för byggnadsverk. Vidare reglerar 
detaljplanen också ett parallellavstånd till nya kvarter i förhållande till luftledningen i 
enlighet med E.ON:s önskemål och synpunkter. Luftledningen bedöms på detta sätt inte 
påverkas negativt av detaljplaneläggningen eller föranleda behov av flytt för densamma. 
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Ronneby Miljö & Teknik AB 
Underlag för befintliga ledningar begärs in via ledningskollen.  

VA  
Fastigheten Kalleberga 8:267 ingår i verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. 
Området är lämpligt att föras upp till VO för dagvatten gata och dagvatten fastighet.  
För att kunna försörja byggnader med dricksvatten över 2 plan krävs tryckstegring. Förslagsvis 
sker tryckstegring lokalt inne på aktuell fastighet. Va-utredningen får visa utrymmesbehovet för 
nytt ledningsnät samt lokalisera ytor för utjämningsåtgärder för dagvatten inom planområdet.  

FJÄRRVÄRME  
Området kan förses med fjärrvärme om intresset är tillräckligt stort så att investeringen blir 
ekonomiskt försvarbar.  

FIBER  
Miljöteknik har inget att erinra gällande Fiber.  

ELNÄT  
Planerad transformatorstation i e-området enligt plankartan är avsedd för den nybyggda förskolan 
och inte för hela det aktuella planområdet. Förändringen av området som den nya detaljplanen 
innebär medför att det ökade effektbehovet behöver klargöras. Eventuellt nytt e-område för ny 
nätstation behöver utredas.  

RENHÅLLNINGEN  
Miljöteknik har inget att erinra gällande Renhållningen. 
 

Kommentar: 
Förslaget till ny detaljplan har omarbetats i dialog med Ronneby Miljö & Teknik AB där 
bland annat antalet möjliga våningar i byggrätten har sänkts. Planbeskrivningen har också 
kompletteras gällande fjärrvärme, el- och fiberanslutning. Plankartan har försetts med fler 
områden för transformatorstationer med anledning av en bedömning om större elkonsumtion 
i området i framtiden. Slutligen har också en kombinerad vatten- och avloppsutredning 
upprättats tillsammans med Ronneby Miljö & Teknik AB. Detta har till exempel bland annat 
resulterat i bestämmelser om dike. 
 
 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
Miljö- och hälsoskyddsenheten lämnar följande synpunkter gällande förslag till detaljplan för 
Kalleberga 8:267:  

Elektromagnetiska fält  
I södra delen av planområdet löper en 130kV kraftledning. I planbeskrivningen framgår att 
kortaste avståndet mellan planerade bostadshus och kraftledningen är 35 meter.  
Forskningsstudier idag kan inte helt utesluta att det kan finnas ett samband mellan förhöjda 
elektromagnetiska fält och en ökad risk för att drabbas av barnleukemi. Det finns idag inga 
gränsvärden eller riktvärden kring elektromagnetiska fält. Vid fysisk planering rekommenderar 
därför Boverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, elsäkerhetsverket m.fl. (Magnetfält och hälsorisker) 
därför att bostäder, skolor och boende bör placeras så att förhöjda elektromagnetiska fält undviks. 
Rekommendationen gäller om det kan genomföras till rimliga kostnader. Tidigare avgav 
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Socialstyrelsen (2005) i ett meddelandeblad att någon riskökning inte kan ses vid värden under 
0,4μT.  
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten anser att Enheten för strategisk samhällsutveckling behöver 
stämma av med EON att avståndet mellan kraftledningen och planerade bostadshus är tillräckligt 
med avseende på elektromagnetiska fält, så att förhöjda elektromagnetiska fält undviks.  

Buller  
I planbeskrivningen har en bedömning gjorts gällande trafikbullrets påverkan på planerade 
bostäder, dock saknas en bedömning gällande trafikbullernivåer för de två skolor som planeras 
närmast Ronnebyvägen. Miljö- och hälsoskyddsenheten anser att det bör göras en bedömning av 
trafikbullernivåerna även för de planerade skolorna, för att säkerställa att Naturvårdsverkets 
riktvärden klaras.  

Naturvårdsverkets riktvärden gällande buller från väg- och spårtrafik på nya skolgårdar anger att 
de ska klara 50dBA på de ytor som används för lek, vila och pedagogisk verksamhet. För övriga 
vistelseytor ska 55dBA klaras. Riktvärdet för maximal ljudnivå är 70dBA för alla ytor.  

Dagvatten  
Miljöenheten ser positivt på att det tas fram en dagvattenutredning för hanteringen av dagvattnet 
för området.  

Bakgrund  
Miljö- och hälsoskyddsenheten har fått ärendet på remiss, KS2021-198. Syftet med planen är att 
möjliggöra för uppförande av förskoleverksamhet, grundskoleverksamhet samt bostäder. 
 

Kommentar: 
Förslaget till detaljplan har till stora delar omarbetats där ny kvartersmark placeras på ett 
parallellavstånd från befintlig luftledning i enlighet med E.ON:s önskemål. 
Planbeskrivningen har också kompletterats med en beräkning av trafik och dess buller både 
vad avser Ronnebyvägen om trafiken i det nya planområdet. 
 
 

Utbildningsnämnden 
Ett förslag till detaljplan för Kalleberga 8:267, södra Kallinge, är nu framtaget av enheten för 
Strategisk samhällsutveckling. Den del av förslaget som berör utbildningsförvaltningen syftar 
till att möjliggöra för förskoleverksamhet och grundskoleverksamhet (600 elever) i södra 
Kallinge.  

Förskolan bekräftas, enligt förslaget, redan i aktuellt planförslag, och etablering av ny 
förskola är redan igång. Detta remissvar berör därför endast förslaget om att möjliggöra för 
grundskola i området.  

Bedömning 
Utbildningsförvaltningen ställer sig i princip bakom förslaget till detaljplan för Kalleberga 
8:267, södra Kallinge. Inom en 5-10 årsperiod ser vi inte att det finns ett behov av en ny 
grundskola i området, men om förutsättningarna skulle förändras drastiskt, ser vi fördel med 
att det är möjliggjort för en grundskola i detaljplanen. Bedömningen grundar sig i  
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o aktuella elevprognoser, som visar på ett sviktande elevunderlag i kommunen som 
helhet (se diagram för elevprognos i ett 5-årsperspektiv nedan) 

o att en etablering av ny grundskola skulle påverka elevunderlag i befintliga skolor i 
mycket stor utsträckning - 600 nya platser, i förhållande till att vi idag har ett 
elevunderlag i kommunens grundskolor på totalt ca 2900 elever. Kommunens största 
skola idag, Kallingeskolan F-9, har ca 600 elever och är direkt jämförbar. 

o att integrationsarbetet, som möjliggörs genom organisation och uppbyggnad av de 
planerade nya skolorna Parkdalaskolan och Snäckebacksskolan, riskerar att försvåras 
avsevärt. 

 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till detaljplan för Kalleberga 8:267. 

 
Kommentar: 
Då en detaljplan har en mycket långsiktig tidshorisont, längre än 10 år, och att förslaget 
möjliggör för byggande av både bostäder och grundskola bedöms Utbildningsförvaltningens 
yttrande inte föranleda någon ändring av förslaget till detaljplan. Observera att en 
detaljplan ger möjlighet till byggnation men är inte tvingande i fråga om att ta byggrätten i 
anspråk. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Plankarta 

- Tydliggör anslutningarna för gång- och cykelvägar i norr och söder  
- Höjdbegränsning på E-område möjliggör inte för att sätta en mast på nätstationen som 

Miljöteknik? Behöver ha högre höjd eller ingen begränsning. Detta bör säkerställas med 
bygglov hur bedömningen av en sådan mast görs.  

- Under planbestämmelser är planområdesgränsen en heldragen linje. 
- Med e1 kan man ansöka och få bygglov för en byggnad som är stor nog att täcka ett helt 

kvarter så länge ingen avstyckning har utförts. Men hur man ska skriva istället lämnar jag 
osagt.  

- Finns möjligheten att utöka planen något mot Ronnebyvägen för att kunna få till en 
busshållplats? Det kan vara bra att ta höjd för utökad kollektivtrafik när området byggs ut.   

- Avgränsningen av planområdet i öster. P.g.a. kraftigt sluttande tomter i östra delen (svårt att 
få fall på avloppsledning) borde man kanske ta bort den ytan och istället lägga den längre 
söder ut där marken är planare. 

Planbeskrivning   
-  Sida Rubrik Innehåll  
-  5 Utredningar Få till en länk som går till sidan för detaljplanen 
-  16 Omgivningsbuller Avstånd mellan bostäder och master söder om 

planområdet? Säkerhetsavstånd, buller? Är detta 
aktuellt?  

-  16 Kollektivtrafik Via belyst GC-väg är det 600 m till förskolan, 850 
m till grundskolan och ca 1000 m till närmsta 
fastighet från befintlig hållplats.  
Skulle man kunna få till en hållplats vid infarten till 
området kan dessa längder halveras. Kräver att 
planområdet utökas väster ut vid Ronnebyvägen.  

-  17 El- och 
fiberanslutning 
Anpassning till luft… 

Dagvattendammarna?  

-  19 Planförslag 
Kvartersmark 

Område A. Förskolan har idag uthus/förråd som står 
närmre gräns än 4 meter. Korrigeras efter 
inmätning/relationshandling. 

-  23 Kommunala 
utbyggnadskostnader 

Utbyggnad av el och fiber behöver också beskrivas. 

-  23 Genomförandetid 5 år är att föredra istället för 7 år.  
-  24 Servitut Här står att det finns en ledningsrätt längs med 

Ronnebyvägen men den stora kraftledningens 
ledningsrätt nämns inte.  

Övriga kommentarer 
Det finns arrendeavtal för två stycken master sydöst om planområdet. Dessa tar väg genom 
planområdet för att komma ut på Ronnebyvägen. GC-väg över förskoletomten ska läggas som 
allmän plats och kommunen ska sedan göra fastighetsreglering där den del av Kalleberga 
8:269 övergå till kommunens Kalleberga 8:267. Valbart om man ska lägga gc som natur eller 
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om man ska skriva ut gc-väg. Hela gc-vägen är belagd och belyst så den borde kunna ha 
bestämmelsen gc-väg.  

Man skulle teoretiskt sett kunna bygga en garagelänga på område B eller E 6 meter in från 
gatan och ha tillfarter till garaget från gatan. Är E-området rätt placerat? Kolla mot inmätning.  
Planmosaiken här behöver ses över, se bild nedan.  
 

 
 
Åtkomst till skog 
Skogsområdet inom violett linjen, ca 40 hektar, är beroende av de genomfartsvägar som i 
detaljplanen bl. a. benämns GATA, samtliga gröna vägar. Det är ett antal tunga fordon som 
frekvent använder dessa vägar. De största och tyngsta är timmerbilar med en längd av 24 
meter och vikt på 64 ton. 

Om dessa vägar försvinner för skogstransporter så bör ersättningsvägar planeras. Om vägarna 
också i fortsättningen ska kunna användas bör de dimensioneras för aktuella fordon. 
Området norr om detaljplanen blir med nuvarande förslag otillgängligt. Ersättningsvägar bör 
planeras. 
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Enheten för strategisk samhällsutveckling lämnar följande synpunkter:  
Synpunkter nedan utgår grönstrukturplanen, översiktsplanen och från Ronneby kommuns 
folkhälsopolicy 2013-2018 övergripande mål En god och jämlik folkhälsa och relevanta 
övergripande målområden; Delaktighet och inflytande i samhället, Barns och ungdomars 
uppväxtvillkor och Fysisk aktivitet. Barnrättsperspektivet är i fokus och är grundläggande 
med utgångspunkt från planområdets användning och målgrupp. 
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Detaljplanen bedöms vara utformat med barnperspektivet i åtanke när det gäller trafiksituation 
och tillgänglighet. Som beskrivs är det viktigt att vid genomförandet av planförslaget bevaka 
barnperspektivet och därmed hur platsens värden kan förbättras för barn. Vid genomförande 
kan om möjligt barns åsikter och behov vägas in som ett komplement till generell kunskap.  

Vid genomförande bör även socioekonomiska aspekter beaktas då planområdet enligt 
indikatorer (låg inkomstandard, utbildningsnivå, ekonomisk bistådd, och arbetslöshet) är ett 
område med socioekonomiska utmaningar. 

Nedan ges synpunkter som bör beaktas i detta planförslag och/eller vid genomförande.  

Luftföroreningar och omgivningsbuller 
I detaljplanen beskrivs att bostäder föreslås som närmst 150 m till Ronnebyvägen. Däremot 
föreslås placering av förskola och skola ligga närmre. Barn är särskilt utsatta för 
luftföroreningar och buller, dels genom sin fysik, men även genom sina dagliga 
rörelsemönster. I detta fall bör detaljplanen beskriva hur barns rätt till god hälsa och 
utveckling har eller kommer beaktats. 

Naturområden, lek och rekreation 
Detaljplanen ligger inom prioriterat område för friluftsliv samt för prioriterat naturområde 
enlig Ronneby kommuns grönstrukturplan 2018. 

I översiktsplanen beskrivs att delar KA-01 området idag används av skolans verksamhet. 
Hänsyn bör tas till att människors i närområdet idag använder området för lek och rekreation. 
Det ses av vikt att i den vidare planläggningen bevara gröna stråk genom det detaljplanelagda 
området då detaljplanen kommer påverka ett större område som idag är utpekat som natur- 
och rekreationsområde. 

Om befintligt område för lek och reaktion bebyggs bör kompensatorisk eller förbättrade 
åtgärder vägas in.  

Det är önskvärt att i vidare process och byggnation ta stor hänsyn till bevarandet av befintliga 
träd och naturmiljöer i synnerhet i koppling till förskolemiljön för att erbjuda skugga i 
barnens direkta utemiljö på förskolegården och bevara naturytor som möjlighet till spontan 
lek. Det är även av vikt för att erbjuda höga gröna kvalitéer i boendemiljön. 

 

Kommentar: 
Förslaget till detaljplan har till stora delar omarbetats i dialog med bland annat Mark- och 
exploateringsenheten. Områden för transformatorstationer begränsas i höjdled med 
nockhöjd med hänsyn till eventuella behov av signalmaster vilka ofta styrs genom 
bestämmelsen totalhöjd. Anslutningar för vägar till planområdesgränsen har lämnats öppna 
för att möjliggöra både väg-, gång- och cykelvägsanslutningar utanför planområdet. Dock 
har planområdet inte utvidgats västerut mot Ronnebyvägen då anordnande av busshållplats 
kan ordnas utanför planlagt område samtidigt som en sådan utökning av planens 
avgränsning skulle ge konsekvenser på vad som behöver planläggas i ett sammanhang 
utanför denna detaljplans syfte. 
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Synpunkten gällande ändring av befintligt gång- och cykelväg tillmötesgås längs den västra 
sidan av fastigheten Kallebrega 8:269. Vidare har dimensionering av vägar och deras 
anslutningar utanför planområdet setts över i dialog med Mark- och exploateringsenheten. 

Detaljplanen har kompletterats med beräkningar för trafikmängder och buller i förhållande 
till Ronnebyvägen samt även det nya områdets interna trafik. Denna beräkning ligger till 
grund för placering av skoländamål i detaljplanen. Även beskrivningar av lekmiljöer och 
bostadsnära natur har kompletterats och det omarbetade planförslaget tar större hänsyn till 
både naturvärden, gröna kopplingar och människors möjlighet att ta sig igenom området. 
 
 

Teknik- fritid- och kulturnämnden 
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att lämna följande synpunkter på planförslaget:  
Inom skolas tomt ska behovet av parkeringsplatser för bil och cykel tillgodoses, för personal 
likväl som besökare.  

Säkerställ möjligheten att lämna och hämta elever på ett trafiksäkert sätt intill skolan.  

Beakta och belys möjligheten att på ett trafiksäkert sätt cykla till skolan och förskolan samt inom 
området.  
 

Kommentar: 
Gatorna i planområdet har dimensionerats för att möjliggöra separata gång- och 
cykelvägar. Byggrätten inom skolans kvarter är också så tilltagen att rimliga ytor för trafik 
inom den enskilda fastigheten finns att tillgå. Då utformningen av en eventuell grundskola 
inte är känd kan detta tyvärr inte redovisas mer detaljerat. 

 
 
SAMMANFATTNING 
Detaljplanen föreslås revideras enligt följande: 
 
Plankarta 

 Planförslaget har till stora delar omarbetats och utvidgats österut samt fått nya möjliga 
väganslutningar. 

 Bestämmelsen om utfartsförbud har omarbetats. 
 Grundkartan till plankartan har uppdaterats. 
 Byggrätten för högsta möjliga nockhöjd har sänkts till 6, 8 respektive 10 meter. 
 Flera områden för tekniks anläggning i form av transformatorstation har tillförts plankartan i 

syfte att förse området med en större kapacitet och möjlighet till etappvis utbyggnad av elnätet. 
 En reglering av dike har tillförts plankartan kopplat till hantering av dagvatten. Planområdets 

utsträckning för naturmark har också utökats efter vatten- och avloppsutredningen för att 
dagvattenhanteringen i detaljplanen ska kunna styras inom planområdet. 

 
Planbeskrivning 

 En kombinerad avlopps- och dagvattenutredning har arbetats fram som underlag till 
detaljplanen. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med beräkningar för trafikbuller och trafikmängder. 
 Förslagets påverkan på det generella strandskyddet har förtydligats. 
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 Planbeskrivningen har fått nya avsnitt som redogör för förslagets påverkan på Försvarsmaktens 
intresseområden och den allmänna flygtrafiken. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivningar av förslagets förhållande till både 
gällande översiktsplan, äldre strategiska planer och gällande grönstrukturplan. 

 Planförslaget har i stora delar omarbetats för att ta hänsyn till platsens naturvärden vilket också 
beskrivs på flera platser i den omarbetade planbeskrivningen. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med fastighetsrättsliga frågor kring servitut för ledningar 
respektive väg genom planområdet. 

 Planbeskrivningen har kompletterats beträffande lekmiljöer och gröna värden. 
 
 

 
 
 
Ronneby 2022-11-25 
 
 
Peter Robertsson Helena Revelj 
Planarkitekt Stadsarkitekt  

 


