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Förord 
Om detaljplan 
Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen 
ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder 
inom planområdet.  

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en plan-
beskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till 
exempel en illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.  

Planprocessen 
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möjligheter att 
lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framföras. När detaljplanear-
betet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demokratisk ordning, såsom mar-
kanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detaljerade program.  

Planförfarande 
Förslaget till detaljplan kan handläggas med ett standardförfarande eller med ett utökat förfa-
rande. Under vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa ett begränsat förfarande som end-
ast innehåller ett kommunikationssteg. I vissa fall kan även ett samordnat förfarande tillämpas 
vilket innebär att detaljplaneprocessen enligt plan- och bygglagen samordnas med andra lagar. 
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Planinfo 
Planarbetet startade 2017-01-25 och hanteras enligt standardförfarande eftersom detaljplanen i 
första hand inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor bety-
delse, i andra hand att planförslaget är förenligt med översiktsplanen samt i tredje hand att 
detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Antagande: 2018-12-12 

 

 

Figuren ovan illustrerar vilket skede detaljplanen befinner sig i. 

Handlingar 
• Plankarta 
• Planbeskrivning 
• Behovsbedömning 
• Fastighetsförteckning 

 

Samtliga handlingar finns på https://www.ronneby.se/droppemalasodra 

Inledning 
Syfte och huvuddrag 
Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen upprätta en detaljplan över del av 
Droppemåla 1:87 m.fl. för att uppdatera omoderna planbestämmelser och ge möjlighet att 
bygga fyra nya bostadshus.  

Bakgrund 
Området är ett tidigare fritidshusområde som succesivt har permanentats till året runt bostäder.  

Plandata 
Lägesbestämning/Areal 
Planområdet ligger vid kusten ca 3 km söder om Ronneby. Området avgränsas i öster av Tar-
kett. I söder och väst avgränsas planområdet av Strandhemsvägen och campingområdet, i norr 
av Droppemålavägen/Ekenäsvägen. Arealen uppgår till ca 20 ha. 

Markägoförhållanden 
Marken är till största del privatägd. Kommunen äger den mark som är allmän plats i gällande 
planer och del av marken i den nordöstra delen av planområdet där nya tomter föreslås. 

 

Laga kraft Granskning Samråd Antagande 

https://www.ronneby.se/droppemalasodra
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Tidigare ställningstagande 
Översiktsplan  
Planförslaget strider inte mot gällande Översiktsplan. 

 

Detaljplan 
För planområdet gäller  

detaljplan nr: 318 (1081-P84/4) för Ekenäsområdet (fastigheten Droppemåla 1:87 m fl.) anta-
gen av Kommunfullmäktige 1983-02-28 Ronneby kommun Lagakraftvunnen 1984-02-22.  
Del av byggnadsplan 220 (10-ROJ-2462) för fritidsområde vid Ekenäs antagen av Kommun-
fullmäktige 1962-04-18 Ronneby kommun och del av detaljplan nr:263 (1081-P04/13) Eke-
näs, (fastigheten Droppemåla 1:87) antagen av Kommunfullmäktige 2002-12-12 Ronneby 
kommun Lagakraftvunnen 2004-12-11. 

Miljöbedömning 
Gällande lagstiftning innebär att kommunen ska bedöma om genomförandet av planen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte, en s k behovsbedömning. Om kommunen 
i behovsbedömningen kommer fram till att ett genomförande av planen kan antas innebära en 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras. I en miljöbedömning ingår att upprätta 
en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

För detta projekt har en behovsbedömning genomförts och kommunens ställningstagande är 
att planens genomförande ej kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en MKB 
därmed inte behöver upprättas. 

Lokala miljömål 
Kommunfullmäktige fastställde nya lokala miljömål i ett miljöprogram 2017-06-21 KF § 194. 
Programmet har planeringshorisonten 2017 – 2020 och inriktas på ett antal fokusområden ut-
efter de nationellt fastställda miljökvalitetsmålen i Sverige. Fokusområdena omfattar följande: 

• Klimat 
• Giftfri miljö 
• Hållbar bebyggelseutveckling 
• Friskt vatten 
• Biologisk mångfald.  

Detaljplanen för Droppemåla 1:87 m.fl. bidrar till att de lokala miljömålen uppnås genom att 
den tillåtna takvinkeln möjliggör för installation av solceller och solpaneler vilket gör att hus-
hållen inom planområdet kan producera sin egen elkraft. Genom att strandskydd inför på mark 
som betecknas Natur tryggas förutsättningarna för växt- och djurliv samt den allemansrättsliga 
tillgången till strandområdena. 
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Förutsättningar och förändringar 
Mark och vegetation 
Planområdet består av friliggande villor, till viss del omgivna av naturmark. Upprättandet av 
ny detaljplan innebär att ca 6000 kvm varav 1500 kvm tidigare varit planlagt som centrum och 
resterande 4500 kvm som Natur tas i anspråk som kvartersmark för bostäder i områdets norra 
del. 

Terrängen i området mellan stranden och Droppemåla/Ekenäsvägen är småkuperat och består 
av både lägre, sanka partier och kullar med fast mark. Norr om Ekenäsvägen stiger terrängen 
mer markant och har utanför bebyggelsen inslag av barrskog. Den östligaste delen av planom-
rådet består av fin och homogen bokskog norr om Ekenäsvägen och blandad ek- och bokskog 
söder om vägen på kullen mot sjön. Väster om Droppemålavägen ligger ett lägre parti, till 
största delen bevuxet med lövskog. Planområdet i den sydöstra delen omfattas av nyckelbiotop. 
Nyckelbiotopen anses inte påverkas negativt utifrån planförslaget. I den västra delen vid 
bad/campingområdet finns en starkt hotad art ”smalstäkra”. Planförslaget bedöms inte heller 
här utgöra ett hot mot lokalen. Bilden nedan visar utbredningen av de båda skydden. 

 

Strandskydd 
Området har i dagsläget inget strandskydd. Vid ersättning av en gammal plan återinförs strand-
skyddet automatiskt i enlighet med 7 kap § 18 g Miljöbalken. Om bedömningen görs att strand-
skydd inte bör gälla inom vissa delar av planen kan man ange det som en planbestämmelse. 
Särskilda skäl för upphävandet, som att området redan är ianspråktaget, behöver då anges. Om-
rådena för bostäder i planen har varit anspråkstagna under lång tid och saknar betydelse för 
strandskyddets syften. En planbestämmelse Upphävande av strandskydd har därför tillförts 
kvartersmarken för bostäder. Strandskydd inom naturområden och vattenområden återinförs.  

Nyckelbiotop  

Hotad art 
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Kartan visar rödskrafferat område där kommunen avser upphäva strandskyddet. 

 

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk undersökning har genomförts 1981. Undersökningen visade, då, på att de geo-
tekniska förhållandena varierar, beroende på höjdförhållandena i området. Det är av stor vikt 
att byggnationer och grundläggning är dimensionerade för ett höjt medelvattenstånd med 1 
meter jämfört med dagens 

Förorenad mark 
Inom planområdet finns inga kända föroreningar, marken består till största del av mark för 
bostäder. 

Risk för höga vattenstånd och havsnivåhöjningar i framtiden 
Utifrån planområdets läge och med hänvisning till Länsstyrelsens riktlinjer för Säkerhetsnivåer 
för byggande i låglänta områden – hänsyn till översvämningsrisker i föränderligt klimat, finns 
det anledning att undersöka förutsättningarna för det aktuella planområdet. Riktlinjerna gäller 
vid såväl nybyggnad som utbyggnad av befintlig bebyggelse vid kust, sjöar och vattendrag.  

Rapporten och riktlinjerna utgår från SMHI:s beräkningar av framtida höjning av medelhavsni-
vån till år 2100 med hänsyn till landhöjningen utmed Blekingekusten. Vad gäller högvatten-
stånd vid år 2100 antas de inträffa med motsvarande frekvens och magnitud som under dagens 
förhållanden. Riktlinjerna innebär att nya bostäder bör klara av en havsnivåhöjning upp till + 
3 m och utbyggnad av befintliga byggnader en höjning på upp till + 2,4 m (RH2000).  
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Från strandlinjen upp till den högsta vattennivå som har observerats bör man inte få bygga, i 
södra Östersjön är den högsta vattennivån som uppmätts + 1,33 m (i höjdsystem RH70). Ron-
neby kommun använder sig av höjdsystemet RH2000 som skiljer sig cirka + 12 cm från RH70. 
Motsvarande höjd blir alltså cirka 1,45 m (RH2000)  

Därför införs upp till nivån + 1,45 m (RH2000) ett förbud mot byggnation av byggnader. På 
höjder över det skall ny bebyggelse uppföras på ett sådant sätt att den inte skadas av en över-
svämning upp till + 3 m (RH2000). För till- och komplementbyggnader gäller + 2,4 m.  

Begreppet ”inte skadas av en översvämning” betyder inte att byggnaden måste grundläggas så 
att den ligger över den angivna höjden. Det finns idag olika typer av grundläggning som är 
anpassade för att tåla översvämning. Exempel är grundläggning med en vattentät konstruktion 
eller att höja upp byggnaden ovanför marken på plintar. Vidare kan man konstruera byggnaden 
så att den kan flyta eller höjas genom domkrafter alt. hydrauliska pumpar vid behov. Eftersom 
riskerna i samband med en höjd havsytenivå är en fråga som är relativt nyligen uppmärksam-
mad kan man även vänta sig en utveckling av nya lösningar med tiden. Om lösningen är god-
tagbar bedöms i bygglovsskedet. Då görs också noggrannare mätningar av höjderna på den 
aktuella platsen. 

 
Fastigheter påverkade av en havsnivåhöjning på 3 m. 

Från strandlinjen upp till den högsta vattennivå som har observerats (+ 1,3 m RH2000 – på 
någon millimeter när samma höjd som i RH70) bör man inte få bygga. På höjder över det skall 
ny bebyggelse uppföras på ett sådant sätt att den inte skadas av en översvämning upp till + 3 
m (RH2000). För till- och komplementbyggnader gäller + 2,4 m. 

Begreppet ”inte skadas av en översvämning” betyder inte att byggnaden måste grundläggas så 
att den ligger över den angivna höjden. Det finns idag olika typer av grundläggning som är 
anpassade för att tåla översvämning. Exempel är grundläggning med en vattentät konstruktion 
eller att höja upp byggnaden ovanför marken på plintar. Vidare kan man konstruera byggnaden 
så att den kan flyta eller höjas genom domkrafter alt. hydrauliska pumpar vid behov. Eftersom 
riskerna i samband med en höjd havsytenivå är en fråga som är relativt nyligen uppmärksam-
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mad kan man även vänta sig en utveckling av nya lösningar med tiden. Om lösningen är god-
tagbar bedöms i bygglovsskedet. Då görs också noggrannare mätningar av höjderna på den 
aktuella platsen. 

 

Exempel på bebyggelse som klarar höga havsnivåer. 

Det finns också typer av grundläggning som är anpassad för att tåla översvämning. Ett sätt är 
grundläggning med en vattentät konstruktion. Ett annat är att flytta upp boendeytan till andra 
plan och använda bottenplanet till ytor som tål att översvämmas, t.ex. garage. Båda varianterna 
är dyra lösningar som endast brukar användas vid större byggprojekt och sällan vid villabebyg-
gelse. Ett enklare sätt kan vara att höja upp byggnaderna ovanför marken på plintar. Bebyggelse 
som t ex gårdshus kan ha en sådan grundläggning att byggnaden vid eventuella framtida behov 
kan höjas. T ex genom grundläggning på plintar. 

På lågt liggande fastigheter är det inte lämpligt att uppföra källare eller suterrängvåningar på 
grund av översvämningsrisk. Därför införs en bestämmelse om att källare och suterrängvå-
ningar får anordnas först när de kan placeras över + 3 m mätt från underkant platta (RH2000). 
En suterrängvåning definieras som ett ”utrymme i en byggnad beläget delvis under mark i en 
sluttning” i enlighet med Boverkets rapport 2014:4. 

Att hantera problemen med översvämning och högt grundvatten genom en högre grundlägg-
nings- eller golvnivå kan innebära att andra problem uppstår. För vissa finkorniga jordarter 
finns det risk för marksättningar och stabilitetsproblem. Stora utfyllnader kan vara förfulande 
och kan medföra tillgänglighetsproblem till byggnaden. Det kan också uppstå omfattande pro-
blem om ny bebyggelse tar höjd för de framtida förutsättningarna i ett område där t.ex. VA-
ledningar och vägar inte är anpassade för detta. Eftersom riskerna i samband med en höjd 
havsytenivå är en fråga som nyligen uppmärksammats kan man vänta sig en utveckling av nya 
lösningar för att hantera problemen med grundläggning i utsatta områden. 

Planen medger inte större markändringar än +/- 0,5 meter. Det innebär att det krävs marklov 
för åtgärder som medför att marknivån ändras mer än en 50 cm. Vid utfyllnad av mark för 
grundläggning av huvudbyggnad som kräver större markändringar än +/- 50 cm behöver kom-
munen göra en bedömning utifrån t.ex. landskapsbilden. Dock får utfyllnad inte vara mer än 
vad som krävs för grundkonstruktion och max tre meter ut från grund. Eventuell uppfyllnad av 
mark skall ansluta till omgivande mark med släntning till befintlig marknivå.  
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Om andra särskilda behov framkommer för annan ändring av marknivåer, exempelvis höjning 
av väg kan undantag medges. Det kan också framkomma andra förutsättningar som gör att 
planbestämmelsen om uppfyllnad behöver tolkas flexibelt. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns registrerade i området. Det finns heller inte några byggnads-
minnen. Någon särskild arkeologisk utredning har inte gjorts. Skulle fornlämning påträffas vid 
markarbete ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen i Blekinge län kontaktas i enlighet med 2 
kap 10 § kulturmiljölagen, KML. Skulle fynd påträffas vid markarbete ska arbetet avbrytas och 
Länsstyrelsen i Blekinge län kontaktas i enlighet med 2 kap 10 § kulturminneslagen. 

Bebyggelseområde 
Den befintliga bebyggelsen upptar större delen av planområdet. En del av bebyggelsen här-
stammar från 1800-talets slut, då ett sommarsamhälle skapades på södra Ekenäs. Bebyggelsen 
har en motsvarighet på Karön på andra sidan sundet och uppkomsten hänger ihop med Brun-
nens glansperiod. Många av husen från 1880-talet finns kvar i välbevarat skick och sätter sin 
prägel på området. Denna bebyggelsemiljö har ett kulturhistoriskt värde och skall bevaras i den 
mån det är möjligt. Bebyggelsen består till viss del av stora villor i en och två våningar. Några 
av de ursprungliga villorna finns kvar och har renoverats med varsamhet, andra är renoverade 
på så sätt att de speglar en annan tid än den vid uppförandet. Det finns nybyggda hus som har 
en arkitektur som knyter an till de gamla sommarvillorna från 1880-talet som finns i omgiv-
ningen och på Karön. 

Inom planområdet föreslås 4 nya tomter för bostadsbebyggelse. För att ny bebyggelse skall 
anpassas till den befintliga bebyggelsen har nockhöjden för tillkommande bebyggelse reglerats 
till högst 7.5 meter för huvudbyggnad och högst 4 meter för garage och uthus. För att området 
skall behålla sin karaktär är minsta tomtstorlek 800 m2. Största byggnadsarea är 25 % av fas-
tighetsarean, dock högst 250 m2. Föreslagna bestämmelser gäller även för befintlig bebyggelse 
inom planområdet.  

Följande planbestämmelser föreslås generellt inom kvartersmark. 

Bostäder 
Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean är 25 % dock högst 250 m2 

Minsta tomtstorlek  
Byggnad får inte uppföras  
Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för vägändamål 
Marken ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar 
Markens höjd får inte ändras mer än +- 50 cm 
Bostadsbyggnad skall placeras minst 3.0 meter från gata. Byggnader/byggnadsdelar i en vå-
ning skall placeras minst 2.0 meter från annan tomtgräns. Byggnader/byggnadsdelar i två vå-
ningar ska placeras minst 4.0 meter från annan tomtgräns.Garage/uthus skall placeras minst 
1.0 meter från tomtgräns och minst 6.0 meter från gata. 
Endast friliggande hus 
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Högsta nockhöjd är 7.5 meter 
Största taklutning är 45 grader 
Bestämmelse ang. takkupors storlek och placering 
Endast källarlösa hus 
Ny bebyggelse skall uppföras på ett sådant sätt att den inte skadas av en översvämning på 
upp till + 3 m (RH 2000). För till- och komplementbyggnader gäller+ 2,4 m. 
Upphävande av strandskydd 

Byggnadskultur och gestaltning 
En del av bebyggelsen inom planområdet härstammar från 1800-talets slut, då ett sommarsam-
hälle skapades på södra Ekenäs. Bebyggelsen har en motsvarighet på Karön på andra sidan 
sundet och uppkomsten hänger ihop med Brunnens glansperiod. Många av husen från 1880-
talet finns kvar i välbevarat skick och sätter sin prägel på området. Denna bebyggelsemiljö har 
ett kulturhistoriskt värde och skall bevaras i den mån det är möjligt. 

Offentlig och kommersiell service 
Offentlig och kommersiell service finns i Ronneby som ligger ca 3 km från Droppemåla. På 
sommarhalvåret finns ett begränsat utbud av dagligvaror inom planområdet 

Tillgänglighet 
Marken är i stort sett plan så förutsättningarna är goda att tillgodose kraven på tillgänglighet. 

Gator och trafik 
Standarden på de befintliga vägarna är varierande men har överlag relativt god kvalitet. Kom-
munen är huvudman för de större befintliga vägarna i området, medan de mindre vägarna till 
ett fåtal fastigheter är av tradition utlagda som gemensamhetsanläggningar på kvartersmark 
och därmed enskilt underhåll. Vägarna är ca 3-6 meter breda och belagda med asfalt. Anord-
nade gång- och cykelvägar finns utmed Droppemålavägen/Ekenäsvägen. 

Kollektivtrafik 
Området försörjs av kollektivtrafik och ett antal hållplatser finns utmed Droppemåla/Ekenäs-
vägen som går norr om planområdet. 

Utfarter 
Östra delen, södra sidan av Droppemålavägen är försedd med utfartsförbud och utfarterna är 
samlade till en punkt. 

Omgivningsbuller 
Störningar i området kommer till största del från trafiken. Sommartid är Droppemålavägen hårt 
belastad, ca 1300 ÅDT. Enkel bullerberäkning visar ca 52 dBA utomhus dagtid vid fasad.  

Avfall 
Planområdet har kommunal avfallshantering. 
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Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Planen hanteras enligt standardförfarande och kan antas av kommunfullmäktige december 
2018. 

• Planuppdrag i miljö- och byggnadsnämnden, november 2016 
• Beslut om samråd januari 2017 
• Samråd april 2017 
• Beslut om granskning november 2017 
• Granskning oktober 2018 
• Beslut om antagande december 2018 
• Laga kraft januari 2019 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Ansvarsfördelning 
Delat huvudmannaskap gäller för detaljplanen. Kommunen är huvudman för de allmänna plat-
serna. Av tradition är mindre vägar till ett fåtal fastigheter utlagda som gemensamhetsanlägg-
ningar på kvartersmark och därmed enskilt underhåll. För området finns skäl för enskilt huvud-
mannaskap 

Fastighetsrättsliga frågor 
Ägoförhållande 
Planområdet är till största del privatägt men utgörs också av fastigheten Droppemåla 1:87 som 
ägs av Ronneby kommun. När det gäller ägoförhållanden för övriga fastigheter hänvisas till 
upprättad fastighetsförteckning. 

Bildande av ledningsrätter 
Miljöteknik kommer att bilda ledningsrätter på de fastigheter där deras ledningar går på privat 
mark. Berörda fastigheter är Droppemåla, 1:82, 1:102, 1:172, 1:181, 1:198, 1:212, Bussemåla 
1:3, Bussemåla 1:12, och Bussemåla 1:31. 

Gemensamhetsanläggning 
För att reglera drift och underhåll av gemensamma anläggningar inom planområdet föreslås att 
gemensamhetsanläggningar för vägändamål inrättas av lantmäterimyndigheten enligt inlägg-
ningslagen. Vid förrättningen fattas bl. a beslut om fördelning av kostnader för anläggningarna, 
andelstal, drift- och underhållsfrågor mm. Bildandet av gemensamhetsanläggningar görs på 
initiativ av fastighetsägarna. Gemensamhetsanläggningar föreslås inrättas för mindre enskilda 
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vägar inom kvartersmark samt för att säkerställa tillfarten till de tre föreslagna fastigheterna 
söder om Ekenäsvägen. Följande fastigheter berörs av bildande av gemensamhetsanläggningar, 
Bussemåla 1:31, 1:3,1:12, Bustorp 1:2, Droppemåla 1:87, 1:211, 1:212, 1:181, 1:220, 1:221, 
1:112, 1:113, 1:91, 1:166. 

Fastighetsreglering och avstyckning 
Fastighetsreglering möjliggörs för fastigheterna Droppemåla 1:211, 1:178, 1:186, 1:197, 1:94, 
1:220,1:112, 1:113, 1:91, 1:166, 1:205, 1:87, Bustorp 1:2, Bussemåla 1:31 och Rustorp 1:15.  
Respektive fastighetsägare skall ansöka och bekosta erforderlig fastighetsbildning. 

 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Ronneby kommun bekostar framtagandet av detaljplanen, planavgift vid bygglov. 
Fastighetsbildning 
Respektive fastighetsägare skall ansöka och bekosta erforderlig fastighetsbildning. 

 

Tekniska frågor 
Vägar, belysning 
Området försörjs av befintliga vägar som är asfalterade och har belysning. De fyra nya tomterna 
i den norra delen (3 tomter på den västra sidan (ny väg) och 1 på den östra sidan (bef. väg)) 
angörs via en ny gata (gemensamhetsanläggning) som ansluter till Sjötorpsvägen. 

Vatten och avlopp 
Planområdet är anslutet till kommunens nät och ev nya fastigheter kan anslutas till det kom-
munala nätet. 

Dagvattenhantering 
Dagvatten omhändertas på den egna fastigheten. 

Övrigt 
Planförfarande 
Planen hanteras enligt standardförfarande med antagande i Miljö- och byggnadsnämnden. 

Plantolkning 
Planen ersätter hela detaljplanen nr: 318 för Ekenäsområdet (fastigheten Droppemåla 1:87 m 
fl.) antagen av Kommunfullmäktige 1983-02-28 Ronneby kommun Lagakraftvunnen 1984-02-
22 och del av byggnadsplan 220 för fritidsområde vid Ekenäs, antagen av Kommunfullmäktige 
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1962-04-18 Ronneby kommun, och del av detaljplan 263 för Droppemåla 1:87, Ekenäs, anta-
gen av Kommunfullmäktige 2002-12-12 Ronneby Kommun. 

 
Medverkande tjänstemän 
Planförslaget har utformats av planarkitekt Karin Svensson och stadsarkitekt Peter Robertsson 

 

Ronneby 
2018-10-04 

 

  

Karin Svensson Peter Robertsson 

Planarkitekt Stadsarkitekt 

 

 

helsa01
Stämpel

helsa01
Stämpel


	Förord
	Om detaljplan
	Planprocessen
	Planförfarande

	Planinfo
	Handlingar

	Inledning
	Syfte och huvuddrag
	Bakgrund

	Plandata
	Lägesbestämning/Areal
	Markägoförhållanden

	Tidigare ställningstagande
	Översiktsplan
	Detaljplan
	Miljöbedömning
	Lokala miljömål

	Förutsättningar och förändringar
	Mark och vegetation
	Strandskydd
	Geotekniska förhållanden
	Förorenad mark
	Risk för höga vattenstånd och havsnivåhöjningar i framtiden
	Fornlämningar
	Bebyggelseområde
	Byggnadskultur och gestaltning
	Offentlig och kommersiell service
	Tillgänglighet
	Gator och trafik
	Kollektivtrafik
	Utfarter
	Omgivningsbuller
	Avfall

	Organisatoriska frågor
	Tidplan
	Genomförandetid
	Huvudmannaskap
	Ansvarsfördelning

	Fastighetsrättsliga frågor
	Ägoförhållande
	Bildande av ledningsrätter
	Gemensamhetsanläggning
	Fastighetsreglering och avstyckning

	Ekonomiska frågor
	Planekonomi
	Ronneby kommun bekostar framtagandet av detaljplanen, planavgift vid bygglov.
	Fastighetsbildning

	Tekniska frågor
	Vägar, belysning
	Vatten och avlopp
	Dagvattenhantering

	Övrigt
	Planförfarande
	Plantolkning

	Medverkande tjänstemän

