~

Sida

SAMMANTRADESPROTOKOLL

17(79)

2018-06-20

KOMMUN

Kommunfullmäktige

§ 142

Dnr 2015-000447 214

Óversiktsplan 2035
Sammanfattning
2017 och reviderat december 2017, har varit
under tiden 2017-12-27 till 2018-02-28. De äldre planhandlingama
finns på wwW.ronneby.se/oversiktsplan.
Planförslaget, upprättat april
utställt

Under utställningstiden inkom sammanlagt 28 yttranden, varav 6 stycken
inte framfört några synpunkter på utställningsförslaget. Synpunkterna gällde
i huvudsak kommentarer på enskilda områden samt förtydligande
förklaringar till innehållet i dokumentet. Synpunkterna presenterades och
diskuterades på styrgruppsmötet 2018-03-12. Därefter har samtliga

synpunkter sammanfattats och bemötts

i

ett särskilt utlåtande. I

utlåtandet

beskrivs även vilka förändringar de eventuellt medfört. Länsstyrelsens
granskningsyttrande återges i sin helhet.

Bedömning
De inkomna Synpunkterna har föranlett minder justeringar i dokumentet.

I

dokumentet är revideringar och ändringar markerade i rött eller överstrukna.
Dessa markeringar tas bort inför antagandet av planen i KS/KF.
Synpunkterna gällde i huvudsak följande:
o

Pâ området Ro-Ol inkom flertalet synpunkter gällande

att

området

är

rekreationsområde med värdefull natur. Enskilda markägare och
boende i områdena Ro-OS, Ro-15, Li-02, Er-02 motsätter sig
föreslagen exploatering med hänsyn till jord- och skogsbruk.
ett

o

Synpunkter har inkommit gällande område Br-04 och 05 som
motsätter sig att området utvecklas till verksamhetsområde.

o

Flera samhällsföreningar har inkommit med kompletterande
information och förslag på vidareutveckling av respektive samhälle.

o

Strandskydd ges en egen rubrik under Allmänna intressen.

o

Förtydligande görs kring vissa kommunikationsstråk, framförallt
gällande gång- och cykelvägar, sjöfart och TEN-T.

o

Försvarsmaktens Riksintresse har uppdaterats.

o

Geotekniska förhållande beskrivs ytterligare inom
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o

Förtydligande görs gällande risk och säkerhet. Dessutom utvecklas
texten kring leder för farligt gods.

Inga principiella ändringar har gjorts vad gäller inriktning och mål för
översiktsplanen. Därför anses inte att översiktsplanen förändrats så mycket
efter utställningen som föranleder behov av ny utställning. Förslaget till

översiktsplanen är därmed slutligt justerats och klart för antagande.

Förslag

till

beslut

Att översiktsplanens styrgrupp godkänner

att förslaget till

Ronneby kommun - Ronneby 2035 justeras

Översiktsplan för

enligt beskrivet

och därefter föreslå kommunstyrelsen
kommunfullmäktige att anta översiktsplanen.
utlåtandet

i

det särskilda

att föreslå

Styrgruppen för översiktsplanens beslut 2018-04-16
Styrgruppen för översiktsplanen godkänner

Ronneby kommun - Ronneby 2035 justeras

att förslaget till

enligt beskrivet

och därefter föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta översiktsplanen.

Översilctsplan för
det särskilda

i

utlåtandet

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
Översiktsplan för Ronneby kommun - Ronneby 2035.

att

anta

Deltar debatten
i

I

debatten deltar Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Peter
(V), Willy Persson (KD) och Erik Ohlson (V).

Bowin

Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar på
1.

Sista meningen, fjärde stycket

”Äldre

att

följande ändringar görs:

på sida 31

får följande lydelse:

dammar kan samtidigt ha höga värden knutna till sig och det är

viktigt att

en avvägning görs mellan natur-,

kultur-,

och rekreationsvärden.

Kommunen verkar för att vattenlevande djur ska kunna röra sig i

vattendrag.”
2.

Ovan ändring noteras även i det särskilda utlåtandet.

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att kommunstyrelsen ges i uppdrag

att

ändra följ ande:
l. Formulera om texten på sidan 29 under rubriken ”sjöfart” med anledning
av det beslut kommunfullmäktige avser fatta under ärende l7 på dagens
föredragningslista om att avveckla Ronneby Hamn så som en ISPS-hamn.
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Peter

Bowin (V) yrkar på följande ändring:

l. Formuleringen ”till Spjälkö” på sida 60 under rubriken
”kommunikationer” stryks ej.

Willy Persson (KD) yrkar bifall
förändringar

som föreslagits

Propositionsordning

till

kommunstyrelsens förslag samt de

ovan.

1

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på de delar där det
inte föreligger några ändringsyrkanden, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Kenneth
Michaelssons (C) yrkande om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
formulera om texten på sidan 29 under rubriken ”sjöfart” med anledning av
det beslut kommunfullmäktige avser fatta under ärende 17 på dagens
föredragningslista om att avveckla Ronneby Hamn så som en ISPS-hamn,
bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Propositionsordning 3
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L)

ställer

proposition på Roger

F redrikssons (M) yrkande om att sista meningen, fjärde stycket, på sida 31
får följ ande lydelse ”Äldre dammar kan samtidigt ha höga värden knutna till
sig

och det är viktigt

att

en avvägning görs mellan natur-,

kultur-,

och

rekreationsvärden. Kommunen verkar för att vattenlevande djur ska kunna
röra sig i vattendrag”, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige
bifaller

detsamma.

Propositionsordning 4
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Peter Bowins (V)
yrkande om att formuleringen ”till Spj älkö” på sida 60 under rubriken
”kommunikationer” ej stryks, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Beslut
Kommunfullmäktige
2035,
l.

till

antar Översiktsplan för Ronneby kommun - Ronneby
detta protokoll bifogad bilaga l, med följ ande förändringar:

Kommunstyrelsen får i uppdrag

att

formulera

om texten på sidan 29 under

”med anledning av det beslut kommunfullmäktige avser

rubriken ”sjöfa
fatta under ärende l7 på dagens föredragningslista
Hamn så som en ISPS-hamn.
2. Sista

meningen, fjärde stycket på sida 31

om att avveckla Ronneby

får följ ande lydelse

”Äldre

dammar kan samtidigt ha höga värden knutna till sig och det är viktigt
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kultur-, och rekreationsvärden. Kommunen
Vattenlevande djur ska kunna röra sig i Vattendrag.”

avvägning görs mellan natur;
Verkar för

att

Formuleringen ”till Spjälkö” på sida 60 under rubriken
”kommunikationer” stryks ej.
3.

Exp:
Kristina Eklund, planarkitekt
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