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Planbeskrivning

Detaljplan för Hoby 1:73 m.fl. (Lindebo)
Granskningstid från den 2018-04-02 till och med 2018-04-23

Skola

Hoby
Ekebacke

Bild: Översiktskarta av Lindebo med Bräknevägem, Hoby Ekebacke i centrala Bräkne Hoby.

Läsanvisning
Mellan samrådsskedet och granskningsskedet har planbeskrivningen reviderats. Ändringarna
markeras som understruken text och en linjering i höger marginal på sidan.
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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 planbeskrivning, 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 detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detaljerade program.

Planförfarande
Förslaget till detaljplan kan handläggas med ett standardförfarande eller med ett utökat förfarande. Under vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa ett begränsat förfarande som endast 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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Planinformation
Planarbetet startade 2015-11-12 och hanteras enligt standardförfarande eftersom detaljplanen i
första hand inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, i andra hand att planförslaget är förenligt med översiktsplanen samt i tredje hand att
detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Granskningstid: 2018-04-02 – 2018-04-23
Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Figuren ovan illustrerar vilket skede detaljplanen befinner sig i.

Handlingar





Plankarta
Planbeskrivning
Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning

Utredningar






Geoteknisk utredning
Trafikbullerutredning
Riskutredning
Vibrationsutredning
Markteknisk undersökning (markföroreningar)

Samtliga handlingar finns på www.ronneby.se/lindebo
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Inledning
Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- och tillbyggnad av det befintliga vård- och äldreboendet Lindebo med 30 – 40 lägenheter.

Bakgrund
Äldrenämnden beslöt under 2014 att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda behov och tillgång
av vård- och omsorgsplatser i Ronneby kommun. Resultatet av utredningen blev att äldrenämnden begärde hos kommunstyrelsen att en ny detaljplan skulle upprättas för Lindebo i Bräkne
Hoby. Avsikten var att den nya detaljplanen ska möjliggöra 30-40 nya lägenheter. Under våren
2017 genomfördes förberedande mark-, buller och vibrationsundersökningar i området som
underlag till den nya detaljplanen.

Plandata
Lägesbestämning och areal
Planområdet ligger i den södra delen av Bräkne Hoby-tätort, direkt öster om Blekinge kustbana.
Planområdet omfattar cirka 13600 kvadratmeter.

Markägoförhållanden
Ronnebyhus AB äger fastigheten Hoby 1:73. Ronneby kommun äger fastigheterna Hoby 1:26
och Hoby 1:69 samt marken för omgivande gator.

Markägare. Ronneby kommun i grått och AB Ronnebyhus i blått.
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Tidigare ställningstagande
Översiktsplan
Den gällande översiktsplanen (2006) anger inget något specifikt för området och utifrån de
generella beskrivningar som översiktsplanen redovisar, bedöms planen inte avvika från översiktsplanen.

Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan nr 187 som vann laga kraft 1995-12-27. Planen anger
användningen bostäder i mestadels en våning, men på några ställen två våningar. Största byggnadsarea är 33 % av fastighetsarean. Kring kvarteret finns prickmark, mark som ej får bebygggas och mot järnvägen ett område som ska vara tillgängligt för underjordiska ledningar.

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 upprättats 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 utefter de nationellt fastställda miljökvalitetsmålen i Sverige. Fokusområdena omfattar följande:






Klimat
Giftfri miljö
Hållbar bebyggelseutveckling
Friskt vatten
Biologisk mångfald

Detaljplanen för Lindeboområdet bedöms kunna bidra till att uppnå målen om klimat, giftfri
miljö, och en hållbar bebyggelseutveckling. Planen får en tydlig inverkan på målet om en giftfri
miljö då genomförandet förutsätter att befintliga markföroreningar avhjälps. Vidare bidrar planens genomförande till att skapa en hållbar bebyggelseutveckling delvis genom att befintlig
bebyggelse får ett förbättrat skydd mot trafikbuller efter planens genomförande.
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Förutsättningar och förändringar
Mark och vegetation
På den närliggande fastigheten Hoby 26:2 (kyrkogården) i söder finns en förekomst av hotade
arter. De arter som kartlagts avser Kavelhirs i den västra delen av fastigheten och snödroppe i
den östra. På samma fastighet finns även utpekade skyddsvärda träd.

Översiktskarta som visar kyrkogården söder om planområdet med kartlagda naturvärden.
Skyddsvärda träd markeras med gröna stjärnor och hotade arter med orange punkt, tydliggjorda med pilar.
Kartläggning i en punkt kan i vissa fall vara ett svårbedömt underlag, inte minst vad gäller vid
naturlig spridning av växtarter. Växter kan sprida sig över en fastighetsgräns men i detta fall
görs bedömningen att planförslaget inte inverkar negativt på dessa arter med hänsyn till avstånd
och at ny bebyggelse koncentreras till befintlig och redan ianspråktagen mark där dessa arter i
första hand inte har en naturlig växtplats (habitat).

Geotekniska förhållanden
I samband med upprättandet av detaljplanen har en geoteknisk undersökning genomförts för
att utreda grundläggningsförhållandena i planområdets södra obebyggda del. Marklagren består enligt undersökningen av sten, grus och sand som vilar på en bädd av grusig sand. Den
geotekniska undersökningen visar att vibrationerna från Blekinge kustbana tillsammans med
grundlagren skapar behov av särskilda grundläggningskrav. För att uppnå godtagbara värden
för vibration i nya byggnader behöver grundläggning ske på pålar och styva bjälklag är att
föredra. Av denna anledning har plankartan försetts med bestämmelsen ”b₁ - grundläggning
endast på pålar”.
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Markradon
I samband med de geotekniska undersökningarna i planområdet har även markradonhalten uppmätts. Värdena visar på 13 – 15 kBq/m³ med ett enskilt prov som sticker upp till 78 kBq/m³.

Förorenad mark
I planområdet finns potentiellt förorenad mark på fastigheten Hoby 1:26 där det tidigare bedrivits växtodling med växthus. För att kartlägga halter och förekomster av markföroreningar har
en särskild markundersökning genomförts i samband med upprättandet av detaljplanen.
Sammanfattning av den översiktliga miljötekniska undersökningen
Sammanlagt har det vid utförda markundersökningar påträffats DDD, DDE och DDT i halter
över så kallad känslig markanvändning i samlingsprov för växthusen. Då provtagning skett
som samlingsprov kan halterna antas variera inom de historiska odlingsområdena. Föroreningen har inte avgränsats. DDT binder dock generellt hårt till jordpartiklar, och kan därför
antas ligga kvar ytligt i marken.
Där pannrummet legat påträffas aromater och PAH över nivån för så kallad mindre känslig
markanvändning. På historisk avställningsplats påträffas PAH i halter över mindre känslig markanvändning, samt alifater, aromater och tungmetaller i halter över känslig markanvändning.
Föroreningarna har inte avgränsats och spridning av framförallt oljeföroreningar i jord och
grundvatten kan inte uteslutas.
Behov av fortsatt utredning
Utredningen konstaterar att risk för människors hälsa och miljön inte kan uteslutas. Bedömningen baserar sig framför allt på risken för intag av PAH-förorenad jord, eftersom fastigheten
där dessa föroreningar påträffas (Hoby 1:26) är bebodd. I övrigt föreligger främst risk för påverkan på markmiljö och grundvatten. Inför kommande nybyggnation rekommenderas kompletterande undersökningar. Föroreningarnas utsträckning är koncentrerade till de tidigare
växthusen och tillhörande byggnad med pannrum. En detaljerad undersökning kan därför vara
lämplig att göra när utformningen av ny bebyggelse är känd.
Åtgärdsmål, mätmetod och uppföljning
Mot bakgrund av ovanstående förhållanden har plankartan försetts med bestämmelser som ”a₁
- Bygglov och marklov får inte ges bostads-, vård eller centrumändamål förrän markföroreningar har avhjälpts till en nivå för känslig markanvändning”. Uppföljning av åtgärderna sker
lämpligen i samband med bebyggande av planområdet då det först är i samband med bygglov
som den nya bebyggelsens utformning slås fast. En vanlig metod för uppföljning av åtgärdernas
effekt är provtagning i schaktbotten. Beroende på vilken byggnation som avses kan olika uppföljningsmetoder bli aktuella och tillsynsmyndigheten kommer att precisera vilka krav som blir
aktuella beroende på projektets utformning.
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Risk för skred och höga vattenstånd
Planområdet ligger inte inom något riskområde för stigande havsnivåer inom prognosperioden
fram till år 2100. Området utgör inte heller något riskområde beträffande vattenansamlingar
vid häftiga skyfall, men nytillkommande bebyggelse kan minska markens förmåga att omhänderta regnvatten. Planområdet är idag välförsett med dagvattenledningar utöver markens naturliga förmåga att ta omhand nederbörden. Det befintliga ledningsnätet tillsammans med områdets naturliga avrinning mot söder bedöms kunna hantera en ökad nederbördsmängd samtidigt som utrymme finns för kompletterande tekniska åtgärder om så anses nödvändigt. Regleringen med en största tillåtna exploateringsgrad på 40% av fastighetsarean säkerställer att mark
finns att tillgå för ett lokalt omhändertagande av dagvattnet.

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar i planområdets närhet. 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.

Bebyggelseområde
Äldreboendet Lindebo byggdes ursprungligen på 1960-talet som en låg byggnadskropp i en
våning med sadeltak och fasad i gult tegel enligt funktionalismens ideal. En tillbyggnad gjordes
2001 i postmodern arkitektur med upp till två våningar.

Arkitektens modell av Lindebo på 1960-talet.1
På grannfastigheten väster om Lindebo ligger en gårdsbebyggelse med ursprung från sekelskiftet 1800-1900 med tillhörande växthus. 1945 etablerades här ett trädgårdsmästeri med försäljning av företrädesvis blommor men i viss utsträckning också grönsaker. Denna verksamhet har
sedan en längre tid upphört och växthusen är idag till största delen förfallna. Det befintliga
bostadshuset har idag en olämplig placering inom riskområdet för Blekinge kustbana. Av denna
anledning medges inte någon ny byggrätt för byggnaden.

1

Bild ur boken Hobybygden: Bräkne-Hoby en blekingsk socken / Bräkne-Hoby samhälls- och hembygdsförening, 2011, s.96.
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Äldreboendet Lindebo med den ursprungliga låga byggnaden till höger i bild och en senare
tillbyggnad i två våningar till vänster.

Foto över bebyggelsen på fastigheten Hoby 1:26, spåren efter det tidigare trädgårdsmästeriet
syns tydligt.
Planområdet omfattar även Bräkne Hobys hembygdsmuseum, en träbyggnad i en och en halv
våning med träfasad och taktäckning av lertegel, ursprungligen uppförd omkring år 1900. Fasaden är indelad med liggande panel på bottenvåningen och stående panel på det halvplan som
finns ovanför. Fönsterindelning och snickeridetaljer är välbevarade. För ytterligare läsning om
denna byggnad och den kringliggande kulturmiljön kan ni läsa vidare under nästa avsnitt Byggnadskultur och gestaltning.
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Byggnadskultur och gestaltning
Området gränsar till ett riksintresseområde för kulturminnesvården (rural skolmiljö etc.) och
ingår i ett kulturminnesvårdsprogram från 1983. Området beskrivs som en tätort med äldre
tingsplats och Bräkne-Hobys läge gjorde att orten tidigt fick karaktären av centralort i mellersta
Blekinges jordbruksbygd. I området finns flera byggnader där detta kan avläsas så som kyrka,
sockenstuga, klockargård, gästgivargård, tingshus, folkhögskola samt lantbruksgymnasium. I
anslutning till dessa byggnader finns villabebyggelse av varierande ålder och karaktär. I planområdet ligger Hoby Museum som gränsar till och berör riksintresseområdet.

Bräkne Hoby hembygdsmuseum fotograferat 2017 från Parkvägen. Observera att bottenvåningen har en för det sena 1800-talet tidstypisk fasadindelning med liggande plank i bottenvåningen och stående locklistpanel från takfoten och upp till nock.

Bild på museet (den ljusa byggnaden) från innan 1910. Där kulturhuset och Svenmanska parken finns idag ses här gropen kallad Sandgraven.2

2

Bild ur boken Hobybygden : Bräkne-Hoby en blekingsk socken / Bräkne-Hoby samhälls- och hembygdsförening, 2011, s.81.
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På fasaden finns flera tidstypiska snickeridetaljer så som den profilsågade locklistpanelen som
avslutas med en valvbågeprofil mot takets råspont. Här ses även större detaljer så som gavelkors och fönstrens indelning.
Byggnaden är uppförd någon gång runt 1890 eller 1900 och det kan ha varit kyrkan som var
byggherre. Fram till 1910 fungerade den som kommunalsal och sparbank. Till exempel byggdes ”klossen” på baksidan av byggnaden till som bankvalv. 1910 flyttades bank och kommunalsalsverksamheten till det nybyggda hus som vi idag kallar kulturhuset. Byggnaden användes
då istället som konfirmandsal, bibliotek och övningsutrymme för musikkåren. Museet som
idag huserar i byggnaden invigdes 1989.

Offentlig och kommersiell service
Området ligger centralt i Bräkne-Hoby, granne med bland annat vårdcentral, kulturhus, bibliotek, skola och kyrka. Till närmaste livsmedelsaffär är det cirka 700 meter.
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Tillgänglighet
Marken i planområdet är relativt flack med undantag av de släntningsarbeten som genomfördes
i samband med den senaste tillbyggnaden av äldreboendet 2001. Entréer finns i markplan och
kan utvändigt anses som tillgängliga för rörelsehindrade idag. Markarbeten och nya slänter
skall dock beaktas i samband med nytillkommande bebyggelse så att tillgängligheten mellan
befintliga och nya byggnader inte försvåras. Den befintliga bebyggelsen har idag tydliga kontraster mellan gräsytor och gångvägar vilket hjälper de personer som har en nedsatt synförmåga
att orientera sig.

Barnperspektiv
Ur ett barnperspektiv har placeringen av äldreboendet Lindebo både för och nackdelar. Till
fördelarna hör det nära avståndet till skolan med tillhörande ytor för lek och lekredskap. Nackdelen ur ett barnperspektiv är att man behöver korsa Häradsvägen på sin väg mellan äldreboendet och skolan. Utmed den aktuella sträckan finns övergångsställe och biltrafiken begränsas
till en hastighet av 30 km/h. Dessutom är vägen belagd med fyrkants-gatsten vilket minskar
bilisternas bekvämlighet och tendens att överstiga hastighetsbegränsningen.
Inom planområdet finns möjlighet att anlägga grönytor som ur ett barnperspektiv väl kan nyttjas för utomhuslek och spontanidrott. Viktigt i detta perspektiv är att begränsa barnens, likväl
som vuxnas, möjlighet att komma för nära spårområdet med de risker som det innebär. Att flera
servicefunktioner som till exempel skola, vårdcentral och bibliotek finns mycket nära varandra,
många gånger mitt över gatan, underlättar för både barn, föräldrar samt mor- och farföräldrar
att ta sig till och följa med till olika aktiviteter.

Skola
Vårdcentral
Bibliotek

Sporthall

Kartbilden visar äldreboendets närheten till flera samhällsfunktioner som är viktiga för så väl
barn, föräldrar samt mor- och farföräldrar.
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Lek och rekreation
Många äldre har barnbarn och behovet av ytor för lek kan därför vara relevant även i anslutning
till ett äldreboende. En skolgård med lekutrustning finns ungefär hundra meter öster om planområdet men för att komma dit måste en fotgängare passera Häradsvägen. För rekreation finns
flera vackra kulturmiljöer i den södra delen av Bräkne Hoby som även ansluter till det omgivande skogs- och jordbrukslandskapet. Möjligheterna till strövområden finns på samhällets
östra och västra sida. Gångavstånden till grönområden varierar från ungefär 300 meter till upp
emot 700 meter.
Utöver strövområden finns även en festplats (Hoby Ekebacke) på Bräknevägens västra sida
mindre än hundra meter väster om planområdet. För att nå denna festplats behöver en gående
först röra sig åttio meter norrut till närmaste järnvägsövergång innan denne kan promenera till
festplatsen. Den totala promenadsträckan blir då ungefär trehundra meter.

Gator och trafik
Planområdet omsluts på tre sidor av kommunalt ägd gatumark vilken också är områdets tillfarter till två parkeringsplatser. Området ligger också i nära anslutning till Trafikverkets väg 641
(Häradsvägen) på den östra sidan och väg 642 (Bräknevägen) på den västra sidan. Dock ansluter planområdet inte direkt an till dessa båda vägar. Planområdet förbinds med huvudvägnätet
genom främst Parkvägen på områdets nordöstra sida och kompletteras med Marknadsvägen på
den nordvästra sidan. Dessa båda vägar förser även närliggande bostäder och vårdcentral med
tillfarter. Linjevägen på planområdets nordvästra sida går inte att nyttja som infartsväg för biltrafik utan främst för gång- och cykeltrafik i riktning mot stationsområdet.

Kartbild för en översikt av angränsande gator och vägar till planområdet.
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Gång- och cykeltrafik
Standarden för gång- och cykeltrafik runt planområdet är relativt begränsad då Marknadsvägen
helt saknar trottoar medan Parkvägen endast har trottoar på den norra sidan. I höjd med museibyggnaden i planområdets östra del finns en vit kantlinje i vägen som avgränsar entrén till
museet. Längsmed Häradsvägen däremot finns trottoar på båda sidor av vägen som förbinder
gående med samhällets centrum och tågstation. Vid en utbyggnad av planområdet kan frågan
om en standardhöjning av gång- och cykelvägnätet bli aktuell inom angränsande detaljplaner
för allmän plats, lokalgata.

Kollektivtrafik
Järnvägsstationen i Bräkne-Hoby ligger ca 450 m bort och busslinje 250 trafikerar sträckan
Karlshamn-Ronneby och stannar i Bräkne-Hoby. Den närmsta hållplatsen ligger ca 250 m från
Lindebo. En busshållplats finns också vid Häradsvägen cirka 50 meter från planområdet.
Riksintresse för kommunikationer
Planområdet gränsar till Blekinge kustbana som är riksintresse för järnväg. Idag trafikeras
sträckan endast med persontrafik som samkörs med Skånetrafiken. Ingen transport av farligt
gods sker på sträckan, men vi vet inte om det kommer ske i framtiden.
Riskbedömning
Planområdet ligger i direkt anslutning till Blekinge kustbana vilket medför ett riskmoment för
urspårande persontåg och tåg med transport av farligt gods. Eftersom huvuddelen av riskexponeringen från järnvägen avtar efter 30 meter bedöms ett skyddsavstånd på 30 meter från yttre
räl vara lämpligt. En mer detaljerad riskbedömning har upprättas som utgör underlag till denna
detaljplan.

Parkering
En parkeringsplats finns inom planområdet och två stycken utanför, men i direkt anslutning till
planområdet. Den parkeringsplats som finns inom planområdet ligger vid Marknadsvägen i
planområdets västra del och omfattar 35 platser. Utanför planområdet finns utmed Parkvägens
norra sida en parkeringsplats med 20 platser, i anslutning till vårdcentralen. En tredje parkeringsplats finns i den södra änden av Kyrkovägen direkt öster om planområdet. Denna parkeringsplats rymmer cirka tio omarkerade parkeringsplatser. Utöver dessa 65 platser finns ytterligare platser i anslutning till Bräkne Hoby kyrka med utrymme för 20 – 25 omärkta platser
inom fyrtio meter från planområdet.

Utfarter
Utfart till och från planområdet sker idag via Marknadsvägen och detaljplanen innebär att
denna utfart kvarstår i sitt nuvarande läge.

Störningar, risker och trafikbuller
Planområdet är utsatt för trafikbuller från både väg- och järnvägstrafik och därför har en särskild trafikbullerutredning gjorts i samband med upprättandet av detaljplanen. Utredningen visar att om planområdet ska kunna bebyggas på ett ur bullersynpunkt tillfredställande sätt behöver bebyggelsens utformning anpassas. Både Marknadsvägen och Parkvägen har förhöjda
värden när det kommer till maximala bullervärden från biltrafiken.
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Risk vid urspårning och transport av farligt gods
Eftersom huvuddelen av riskexponeringen från järnvägen avtar efter 30 meter från spåret bedöms ett skyddsavstånd på 30 meter från yttre räl vara lämpligt. Inom skyddsavståndet ska
marken inte utformas för stadigvarande vistelse, vilket innebär att inga uteplatser, lekplatser
etc. bör anläggas inom 30 meter från spåret.
Grundläggningstyp, konstruktion och markvibrationer
Vid upprättandet av detaljplanen har en särskild undersökning gjorts gällande markvibrationer i planområdet med hänsyn till närheten av järnvägen. Resultat från undersökningen visar att en komfortzon på 25 meter från spårområdet behövs för att uppnå komfortstandarden
och miljömål på 0,4 mm/s RMS. Rekommendationen enligt undersökningen är att grundlägga
genom pålning och betongkonstruktion med normala spännvidder då stora gör att vibration
nivån förhöjs och träbjälklag bör undvikas.
Utformning av ny bebyggelse
Den största källan till bullerpåverkan i planområdet är Blekinge kustbana direkt väster om
planområdet. Järnvägstrafiken genererar trots sin relativt låga hastighet bullernivåer upp till
60 dBA inom de områden i planområdet som är mest attraktiva för ny bebyggelse. Detta innebär att bebyggelsen måste utformas på ett sådant sätt att en tyst sida kan erhållas. Ett exempel på detta är den befintliga innergården till äldreboendet Lindebo som idag och vid en framtidsprognos år 2040 uppnår gällande riktvärde på 60 dBA vid fasad (Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216). Plankartan har försetts med en bestämmelse f₁ för att
garantera möjligheten att ordna bostadsrum, och därmed sovrum mot en ljuddämpad sida.
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Mot bakgrund av ovanstående förhållanden har plankartan försetts med bestämmelsen ”m₁ Bullervall eller bullerplank med en höjd av 4,0 meter över anslutande marknivå får anläggas”.
Syftet med bestämmelsen är att vall och plank ska kunna kombineras tillsammans med avskärmande bebyggelse för att kunna fogas in i landskapsbilden på ett mer estetiskt tilltalande
sätt. Skärmens eller vallens höjd följer beräkningar gjorda i den till planen tillhörande trafikbullerutredningen. Bestämmelsen om avskärmning kopplas också samman med en bestämmelse om lov med villkor, ”a₁” där bygglov förutsätter att en avskärmning har uppförts.

Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom yttre skyddsområde för vattentäkt och vattenskyddsområde samt
inom VA-verksamhetsområde för såväl dagvatten, spillvatten och dricksvatten.

Gröna ledningar anger dagvattenledning, röda spillvattenledning och blå dricksvattenledning.
Dagvattenhantering
Kvarteret ingår i kommunens verksamhetsområde för dagvatten men då det också omfattas av
ett vattenskyddsområde kommer särskilda krav att ställas i samband med lovpliktiga åtgärder.
Dagvatten kan omhändertas lokalt genom infiltration men vatten som avleds från till exempel
parkeringsytor kommer att kräva oljespärr i samband med bygg- eller marklov i syfte att skydda
vattenresursen inom skyddsområdet.
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El och tele
Planområdet är idag anslutet till el- och tele och bredband via fibernätet. Fastigheten Hoby 1:26
har idag en gällande ledningsrätt för telekabel.

Värme
Äldreboendet Lindebo på fastigheten Hoby 1.73 är dag ansluten till fjärrvärmenätet som drivs
av det kommunalt ägda aktiebolaget Ronneby Miljöteknik AB. Då fjärrvärme finns framdragen
bedöms möjligheterna till nya anslutningar som goda.

Avfall
Äldreboendets avfall hämtas idag med sopbil genom ett miljöhus som finns placerat i anslutning till huvudbyggnaden. I samband med en utökning av äldreboendet behöver även avfallshanteringens utrymmen studeras. Möjligheterna för ny eller befintlig tillfartsväg för sopbilen
bedöms vara fortsatt goda via både Parkvägen och Marknadsvägen tack vare möjligheten till
rundkörsel så att sopbilen slipper vända i trånga återvändsgator eller liknande.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Planen hanteras enligt standardförfarande och kan antas av kommunfullmäktige i oktober 2018.







Beslut om samråd oktober 2017
Samråd december 2017
Beslut om granskning februari 2018
Granskning april – maj 2018
Beslut om antagande september 2018
Laga kraft oktober 2018

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Vid behov genomförs en fastighetsreglering mellan Hoby 1:26 som ägs av Ronneby kommun
och Hoby 1:73 som ägs av Ronnebyhus AB om så krävs för att genomföra aktuellt utbyggnadsförslag. Kostnaden för fastighetsreglering fördelas mellan parterna i separat avtal.
Då hembygdsmuseet på fastigheten Hoby 1:69 till viss del ligger på Hoby 1:73 behövs en reglering av fastighetsgränsen för att byggnaden till fullo ska ligga på Hoby 1:69. Båda fastigheterna ägs idag av Ronneby kommun och en reglering mellan dessa kan med fördel samordnas
med förrättningen mellan Hoby 1:26 och Hoby 1:73.

Servitut
Inom detaljplaneområdet finns existerande ledningsrätter och där dessa finns läggs ett u-områd
ut (områden som ska vara tillgängliga för allmänna underjordiska ledningar och inte får bebyggas). Fastigheten Hoby 1:26 har idag en gällande ledningsrätt för telekabel. Avsikten är att
ledningsrätten vid behov flyttas i samband med lantmäteriförrättning där fastigheterna Hoby
1:26 och Hoby 1:73 sammanslås för att skapa en sammanhängande byggrätt.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Ronneby kommunen bekostar den nya detaljplanen. Kommunens kostnader täcks genom planavgifter i samband med kommande mark- och bygglov.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Planområdet är idag anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet och avsikten är att
tillkommande bostäder skall nyttja befintlig infrastruktur i Bräkne Hoby.

Dagvattenhantering
Dagvattenledningar finns idag som ansluter Hoby 4:26 och Hoby 1:73 till det kommunala dagvattennätet. För att minska belastningen på dagvattenledningarna, exempelvis vid intensiva
skyfall, finns det möjlighet att på fastigheterna anordna lokala fördröjningsytor för vattnet.
Riskavståndet till järnvägen gör att stora delar av planområdets västra sida inte kan bebyggas
och denna yta blir dås istället tillgänglig som öppna, gröna ytor. Dessutom ligger dessa ytor
lägre än den kringliggande bebyggelsen vilket gör att platsen får ett naturligt fall innan det kan
avledas söderut i ledningsnätet.
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Övrigt
Plantolkning
Detaljplanens avgränsning tolkas på så vis att den sammanfaller med, och till fullo ersätter den
nu gällande detaljplanen nr. 187 som vann laga kraft 1995-12-27.

Medverkande tjänstemän
Planförslaget har utformats av planarkitekt Peter Robertsson och stadsarkitekt Helena Revelj.

Ronneby
2017-12-08

Peter Robertsson

Helena Revelj

Planarkitekt

Stadsarkitekt
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