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Delegationsbeslut enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 

pkt 6.3, Särskilt beslut gällande undersökning om behovet av att 

upprätta en strategisk miljöbedömning  

Sammanfattning 

Enligt 5 kap. 11a § Plan- och bygglag (2010:900), ska kommunen inom ramen för 

samrådet undersöka om genomförandet av områdesbestämmelser kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. Undersökningen ska ske i enlighet med 6 kap. 6-8 § 

miljöbalken och föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till bestämmelserna.  

 

Framtagen undersökning har samråtts med Länsstyrelsen i Blekinge län, vilka delar 

kommunens bedömning.  

 

Följande omständigheter talar för eller emot en betydande miljöpåverkan: 

 

 En utbyggnad av planområdet medför inte någon betydande påverkan på området.  

 Områdesbestämmelserna medför inte någon direkt eller indirekt negativ påverkan 

på riksintresseområden. 

 Genomförandet av bestämmelserna bedöms inte innebära några risker för 

människors hälsa. 

 Miljökvalitetsnormer för luft och vatten bedöms inte överskridas till följd av 

bestämmelserna. 

Beslut 

Områdesbestämmelser för Kartorp 2:3 m.fl., Ronneby brunnshotell och Rönninge bedöms 

inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvens-

beskrivning enligt 6 kap. 11, 12 § § miljöbalken bedöms därför inte vara aktuell.  

 

 

Karolina Bjers 

Planarkitekt 

Peter Robertsson 

tf. Stadsarkitekt 
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Delegationsbeslut ska lämnas till registrator för anmälan i nämnden. Om beslutet går sökande emot, ska 

beslutsförslaget vanligtvis kommuniceras (Förvaltningslagen § 14) och kompletteras med hänvisning om hur man 
överklagar. Överklagandetid enligt kommunallagen upphör tre veckor efter den dag då bevis om justering av 

protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på kommunens anslagstavla. Tid för överklagande 

enligt förvaltningslagen upphör tre veckor efter det att sökande fått del av beslutet. 
 


