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Ändring av detaljplan för Ronneby 22:1 m.fl. Västervägen 
Ronneby kommun, Blekinge län 
 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
 
Detaljplaneförslaget, upprättat 2019-10-08 har varit utställt för samråd under tiden 2019-11-04 
till och med 2019-11-25. Myndigheter och berörda fastighetsägare med flera har beretts tillfälle 
att lämna synpunkter på planförslaget. Detaljplanen handläggs enligt standardförfarande. 
 
Detaljplanehandlingarna fanns under samrådstiden tillgängliga på kommunens webbplats, 
Plan- och byggenhetens expedition och Ronneby stadsbibliotek. Planförslaget annonserades i 
lokaltidningarna den 1 november 2019.  
 
Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen Blekinge län, Trafikverket, Försvarsmakten, 
Lantmäteriet, Räddningstjänst östra Blekinge, Kommunstyrelsen, 
Kommunledningsförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsenheten, Miljöteknik, 
fastighetsägare till Rubinen 5 och en privatperson.  
Räddningstjänst östra Blekinge och Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.  
 
Förutom Länsstyrelsen yttrande som redovisas i sin helhet, följer nedan en sammanfattning av 
inkomna yttranden. 
 
Länsstyrelsen Blekinge län  
Undersökning 
Ronneby kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av att upprätta en 
strategisk miljöbedömning och samrått denna med länsstyrelsen. Kommunens 
ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande 
miljöpåverkan och att en MKB enligt 4 kap. 34 § PBL inte krävs. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning. 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Sedan samrådet om undersökningen av betydande miljöpåverkan har en stor del av 
länsstyrelsens synpunkter helt eller delvis tillgodosetts av kommunen. Synpunkter kvarstår 
avseende dagvatten. Länsstyrelsen lämnar synpunkter nedan som kommunen bör beakta i det 
fortsatta planarbetet. 
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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, 
hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. Inte heller anses 
förslaget stå i strid med översiktsplanen eller medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Riksintresse 
Planområdet omfattas av influensområde nr: 37 Ronneby flottiljflygplats samt MSA – område 
och område med särskilt behov av hindersfrihet. Kommunen har gjort bedömningen att 
planändringarna inte medför någon påverkan på riksintresset. 
 
De statliga vägar som berörs av detaljplanen är riksväg 27 som tillsammans med E22 utgör 
riksintresse för kommunikationer och ska skyddas mot påtaglig skada. Vägarna ingår i det 
funktionellt prioriterade vägnätet där god framkomlighet är av särskild vikt och utgör även 
rekommenderade vägar för transporter med farligt gods. 
 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget inte bedöms skada eller påverka 
riksintressena negativt. 
 
Blekinge kustbana är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ 
miljöbalken. Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Generellt bör ny 
bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen. Trafikverket anser att 
plankartan ska kompletteras med prickmark motsvarande det byggnadsfria avståndets 
utbredning. 
 
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 
Föreslagen planändring bedöms inte påverka förändring gällande risk för hälsa och säkerhet, 
olyckor, översvämning eller erosion. 
 
Buller 
Planbestämmelse om bullerdämpande tak och väggar finns. Länsstyrelsen har inget mer att 
tillägga. 
 
Förorenade områden 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att den pågående verksamheten med växthus, 
belägen nordväst om planområdet på andra sidan Sörbydalsvägen, inte borde påverka 
planområdet. 
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MKN 
Enligt 2 kap. 10§ PBL skall MKN följas vid planläggning. MKN Sörbyån har säkerställts i 
gällande detaljplan och påverkas inte. 
 
Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 
Planändringen bedöms inte påverka mellankommunala eller regionala förhållanden. 
 
Råd enligt 2 kap. PBL 
Förhållande till ÖP 
Ronneby antog den 20 juni 2018 en ny översiktsplan. I översiktsplanen är planområdet 
utpekat som område för verksamheter. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner. 
 
Naturmiljö 
Länsstyrelsen anser naturvärdena inom området säkras på ett bra sätt. Andelen naturmark i 
väster utökas, vilket också gagnar den angränsande Sörbybäcken som är biotopskyddsområde. 
Den lilla åkerholmen med en gammal skyddsvärd ek säkras i detaljplanen genom förbud mot 
att uppföra byggnader. Eken skyddas dessutom genom förbud mot avverkning, om den inte är 
sjuk eller utgör en säkerhetsrisk. 
 
Om skyddsvärda träd behöver åtgärdas kan det krävas en anmälan om samråd till 
länsstyrelsen enligt 12 kap. 6§ miljöbalken. Planområdet där träden står är idag är planerat 
som verksamhetsområde som inte får förses med byggnad. Det kan behöva förtydligas att 
ingen åtgärd får ske inom 2 meter från särskilt skyddsvärda träds dropplinje. Åtgärd inom 2 
meter från dropplinje kan bedömas som skada på trädets rotsystem och kräva en anmälan om 
samråd. 
 
Dagvatten 
Inom planområdet kommer dagvattnet att ledas både i öppna diken och i ledningar. Dagvatten 
från kvartersmark ska fördröjas och infiltreras inom fastighet genom exempelvis grönytor 
eller regnbäddar. Resterande dagvatten avleds därefter i öppna diken eller ledningar till 
dagvattendammen i planområdets sydvästra del. Både dagvatten från gatumark och 
kvartersmark ska ledas till dagvattendammen. Principskiss för hur anläggningen fungerar 
framgår av bilaga till konsekvensbeskrivningen. 
 
De trädplanteringar som planeras längs med vägarna kan med fördel ingå i 
dagvattenhanteringen om de planteras i skelettjordar och kopplas ihop till 
dagvattenhanteringen. Hur mycket dagvatten som träden tar upp eller avdunstar kan beräknas 
med hjälp av i-Tree. 
 
För att säkerställa att dagvattenhanteringen är hållbart utformad och inte påverkar 
Sörbybäcken genom föroreningar eller allt för höga flöden behöver en dagvattenutredning 
utföras. Dagvattenutredning för Viggen Norra har redan genomförts och bör vara en bra 
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utgångspunkt för att utreda det samlade behovet i hela området som redan leds eller som 
planeras att ledas till dammarna. 
 
Planbeskrivningen hänvisar till principskisser som ingår i en konsekvensbeskrivning. 
Länsstyrelsen saknar detta underlag och ser gärna att planhandlingarna kompletteras med 
konsekvensbeskrivningen i den fortsatta planprocessen. 
 
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.  
 
Trafikfrågor 
Vägar 
Trafikverket framför att det byggnadsfria avståndet (från vägområdesgräns) är 30 meter för 
riksväg 27 och 50 meter för väg E22. Inom detta område ska inga byggnader eller andra fasta 
föremål som kan inverka menligt på trafiksäkerheten placeras. Dagvattenhantering får inte 
anordnas så att vatten släpps ut i vägdike till statlig väg. Trafikverkets vägdiken ska endast 
hantera vatten från vägen. Den del av planområdet som ligger i trafikplatsen med 
planbestämmelse natur bör ha en annan planbestämmelse för att säkerställa att området är 
tillgängligt för trafiklösningar. Detta för att möjliggöra ombyggnaden av trafikplats Ronneby 
väst. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Trafikverket framför att den enskilda vägen i plankartans norra del är en del i det åtgärdspaket 
som tagits fram i åtgärdsvalsstudien Utredning av cykel och kollektivtrafik till och från 
Viggenområdet som Trafikverket, Ronneby kommun och Region Blekinge tagit fram 
tillsammans. I åtgärdspaketet är vägen med som möjlig väg för cykling och en koppling 
mellan Djupaforsvägen och Västervägen. Det är därför viktigt att vägen fortsatt kan ha den 
funktionen och inte påverkas negativt av ytterligare exploatering. 
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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 har redogjort för detta i planhandlingarna. 
 

Kommentar: 
Prickmarken i planområdets östra del utökas så att 30 meter bebyggelsefritt avstånd 
från järnvägen kan säkerställas. 
 
Text införs i planbeskrivningen med information om vad som gäller vid fällning av 
skyddsvärda träd samt åtgärder inom två meter från trädets dropplinje. 
 
Text om dagvatten omformuleras. Exploatering inom aktuellt planområde ingår i 
dagvattenutredningen för Detaljplan Viggen Norra (belägen väster om aktuellt 
planområde). Ronneby kommun gör därmed bedömningen att ytterligare utredningar 
inte krävs. Dagvattenutredningen för Detaljplan för del av Ronneby 22:1 (Viggen 
Norra) biläggs planhandlingarna. 
 
Det bebyggelsefria avståndet från 27:an och E22 säkerställs med prickmark i 
samrådsförslaget. Ingen ändring behövs till granskningen. 
 
Naturområdet som är beläget i trafikplatsens mitt kvarstår men kompletteras med 
bestämmelsen t - Markreservat för allmännyttig trafik. 
 
Plankartan kompletteras med egenskapsbestämmelsen gång mellan korsningen vid 
Omloppsvägen och plangränsen vid järnvägskorsningen. Egenskapsbestämmelsen 
förtydligar att denna sträcka av gatan är avsedd för gång- och cykeltrafik. 
 

Trafikverket anser att  
Vägar 
Statliga vägar som berörs av detaljplanen är riksväg 27 som tillsammans med E22 utgör 
riksintresse för kommunikationer och ska skyddas mot påtaglig skada. Vägarna ingår i det 
funktionellt prioriterade vägnätet där god framkomlighet är av särskild vikt och utgör även 
rekommenderade vägar för transporter med farligt gods. 
 
Byggnadsfritt avstånd (från vägområdesgräns) är 30 meter för riksväg 27 och 50 meter för 
väg E22. Inom detta område ska inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka 
menligt på trafiksäkerheten placeras. 
 
Dagvattenhantering får inte anordnas så att vatten släpps ut i vägdike till statlig väg. 
Trafikverkets vägdiken ska endast hantera vatten från vägen. 
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Den del av planområdet som ligger i trafikplatsen med planbestämmelse natur bör ha en 
annan planbestämmelse för att säkerställa att området är tillgängligt för trafiklösningar. Detta 
för att möjliggöra ombyggnaden av trafikplats Ronneby väst. 
 
Järnväg 
Blekinge kustbana är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ 
miljöbalken. Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 
 
Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen. 
Trafikverket anser att plankartan ska kompletteras med prickmark motsvarande det 
byggnadsfria avståndets utbredning. 
 
Buller 
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens 
fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas 
(bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 
 
Luftfart 
Området för detaljplanen ligger söder om Ronneby flygplats som är av riksintresse för 
kommunikationer. Området ligger både inom den hinderbegränsande ytan och inom den 
MSA-påverkande zonen för flygplatsen, vilket kan komma att ställa särskilda krav på 
verksamheter inom området. Såväl flygplatsen som Luftfartsverket och Försvarsmakten i 
egenskap av sakägare ska beredas möjlighet att yttra sig över detaljplanen. Vid etablering av 
höga byggnader kan även en flyghinderanalys komma att krävas. Trafikverket förutsätter i 
övrigt att kommunen hör berörda sakägare. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Den enskilda vägen i plankartans norra del är en del i det åtgärdspaket som tagits fram i 
åtgärdsvalsstudien Utredning av cykel och kollektivtrafik till och från Viggenområdet som 
Trafikverket, Ronneby kommun och Region Blekinge tagit fram tillsammans. I åtgärdspaketet 
är vägen med som möjlig väg för cykling och en koppling mellan Djupaforsvägen och 
Västervägen. Det är därför viktigt att vägen fortsatt kan ha den funktionen och inte påverkas 
negativt av ytterligare exploatering. 
 

Kommentar: 
Det bebyggelsefria avståndet från 27:an och E22 säkerställs med prickmark i 
samrådsförslaget. Ingen ändring behövs till granskningen. 
 
Dagvatten kommer att ledas till den nyanlagda dagvattendammen i planområdets 
sydvästra del och kommer inte att släppas ut i vägdikena. 
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Naturområdet som är beläget i trafikplatsens mitt kvarstår men kompletteras med 
bestämmelsen t - Markreservat för allmännyttig trafik. 
 
Prickmarken i planområdets östra del utökas så att 30 meter bebyggelsefritt avstånd 
från järnvägen kan säkerställas. 
Under samrådet har flygplatsen och Försvarsmakten remitterats. Luftfartsverket 
remitteras endast i planärenden som berör byggnation 20 m eller högre över mark 
eller vattenytan. 
 
Plankartan kompletteras med egenskapsbestämmelsen gång mellan korsningen vid 
Omloppsvägen och plangränsen vid järnvägskorsningen. Egenskapsbestämmelsen 
förtydligar att denna sträcka av gatan är avsedd för gång- och cykeltrafik. Ronneby 
kommun har anlagt en cykelväg utmed Omloppsvägen som utgör en länk för 
oskyddade trafikanter mellan Djupaforsvägen och Västervägen. 
 

Försvarsmakten motsätter sig inte ändringen av detaljplanen för Ronneby 22:1 men hänvisar 
till de synpunkter som tidigare framförts avseende handelsområdet.  
 
Planområdet beräknas utsättas för bullernivåer överstigande LAmax 80 dBA från den 
verksamhet som bedrivs vid Ronneby flottiljflygplats. Försvarsmakten kan inte utesluta att det 
föreslagna handelsområdet kan belasta myndigheten i en kommande tillståndsprövning. 
Försvarsmakten kan heller inte utesluta att den verksamheten som bedrivs vid Ronneby 
flottiljflygplats kan föranleda störningar för de som rör sig inom handelsområdet och medföra 
efterföljande klagomål på Försvarsmaktens verksamhet. 
  

Kommentar: 
Information om ovanstående införs i planbeskrivningen. 

 
Lantmäteriet har inga synpunkter på plankartan men framför följande synpunkter på 
genomförandebeskrivningen: 
 
Genomförandebeskrivning 
Fastighetsbildning 
Kommunen är inte den enda markägaren inom området längre. Denna mening bör ändras. 
Planen genomförs inte längre enbart med avstyckning utan andra åtgärder behöver ske vilket 
framgår i andra rubriker.  
 
Kommer kommunen även svara för förrättningskostnader när marköverföringen sker mellan 
fastigheter som kommunen inte äger? (Häggatorp 28:1 - Ängsmarken 2). 
 
Konsekvenser på fastighetsnivå 
Tydlig redovisning vad som behöver ske för att planen ska genomföras. Här vill dock 
Lantmäteriet poängtera att det bör framgå hur ändringarna (fastighetsregleringarna) kan 
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komma till stånd och vilka ekonomiska konsekvenser genomförandet får. Det är viktigt att det 
framgår att t.ex. allmän platsmark kan lösas in utan överenskommelse. I övrigt kan det vara 
bra att det framgår att överenskommelser kommer upprättas ifall det är avsikten. 
 
Planekonomi 
Av planförslaget framgår inte vilka ersättningssituationer plangenomförandet kan ge upphov 
till. Plangenomförandet kan ge upphov till ersättning för den enskilde i följande observerade 
situationer: vid upphävandet av gemensamhetsanläggning regler i Anläggningslagen 40 a§, 
vid inlösen av allmän platsmark, vid upplåtelse av ledningsrätter. 
 

Kommentar: 
Meningen om markägarskapet under rubriken fastighetsbildning ändras till 
nuvarande förhållanden. 
 
Information om förrättningskostnader uppdateras. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med information om ekonomiska konsekvenser och 
inlösen.  

 
Kommunledningsförvaltningen anser att  
 
Planbeskrivningen 

• Markreservat för breddning av E22 för allmännyttig trafik ska gälla även för 
naturområdet längst söderut. Trafikverkets nya påfart ska vara med i detaljplanen. Där 
ska stå tl. 

• "Ronneby kommun har beslutat att anlägga en cirkulationsplats på Västervägen vid 
angöring till aktuellt planområde" - Arbetet pågår 

• Varför finns det inga sidor och innehållsförteckning? 
• Ska stå Rv27 och inte väg27. Detta gäller på flera ställen i underlaget. 
• Dagvattendammen blir inte större - den är redan byggd och utförd 
• Vallen 5 ägs av kommunen 
• Om intentionen är att utöka handelsområdet Viggen kan begräsningen på el inte finnas 

med. Möjligheten att begränsa handel till en tredjedel bör inte stå med då området har 
så stor handelsverksamhet idag. 

• Nedanstående text ska tas bort då nuvarande dagvattendamm är utförd på annat sätt. 
Skiss kan bifogas om så önskas för att läggas till planhandlingarna. 

Dagvattnet från planområdet får inte ledas direkt ut i bäcken. 
Dagvattenhanteringen ska lösas inom planområdet och kommer att innehålla 
oljeavskiljare och sedimentationsdamm/ fördröjningsmagasin. Vattenmagasinet 
kommer att delas upp så att huvuddelen placeras inom den del av planområdet 
som ligger inneslutet mellan påfarten till E 22 och Sörbybäcken och en lite 
mindre del norr om av- och påfarten placerad längs med Sörbybäcken. 
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Principskiss för hur anläggningen fungerar framgår av bilaga till 
konsekvensbeskrivningen. 

Plankartan 
• Planteringl som återfinns inom GATA kan vara svårt att uppnå på grund av 

lokalgatans och gc-vägens utformning och ska därför tas bort. Gatan och gc-väg är 
tillfullo utbyggt. 

• Markreservat för breddning av E22 t1 måste ändras så att det även stämmer överens 
med trafikverkets planer. D.v.s. att det ska finnas i naturområdet som bildats mellan 
ramperna, Rv27 och E22. 

• Svårt att uttyda vad det är för typer av gränser på den östra sidan mot JRV samt början 
av den idag enskilda vägen i öst. 

• Varifrån kommer och innebär e1? Varför vill man begränsa handel till en tredjedel av 
exploateringen? Det är en bestämmelse som bör tas bort. (se kommentar på 
planbeskrivning) 

• Se över gränser så att de stämmer med den verklighet som råder idag. Mätning på 
plats måste ske för att säkerställa vägar och fastigheters gränser.  

• Gamla detaljplanen ser inte taggig ut, men är inlagd i TEKIS med en tagg på vägen 
norr om området. Har den nya detaljplanen bara följt avgränsningen på den gamla och 
därför fått en tagg? Det är av stor vikt att hela vägen norr om planområdet är lokalgata 
i nya planen. 

 
(två bilagda bilder, redovisas ej i samrådsredogörelsen) 

 
 

Kommentar: 
Naturområdet som är beläget i trafikplatsens mitt kvarstår men kompletteras med 
bestämmelsen t - Markreservat för allmännyttig trafik. 
 
Informationen om cirkulationsplatsen uppdateras. 
 
Planbeskrivningen förses med innehållsförteckning och sidnummer. 
 
Väg 27 ändras till Rv27 i planbeskrivningen. 
 
Text om dagvatten omformuleras. Dagvattenutredningen för Detaljplan för del av 
Ronneby 22:1 (Viggen Norra) biläggs planhandlingarna. 
 
Felskrivningen Rubinen 5 ändras till Vallen 5. 
 
Bestämmelsen e1 finns med även i gällande plan. Anledningen till att bestämmelsen 
föreslås gälla även i fortsättningen är för att fastigheterna behöver ha obebyggd yta 
för att hantera trafik och parkering inom den egna fastigheten. 
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Bestämmelsen e2 är en omtolkning av en generell bestämmelse i gällande plan. 
Gällande detaljplan anger att handel endast får utgöra en tredjedel av byggnadsarean 
inom planområdet. Denna bestämmelse är dock inte längre aktuell för planområdet, 
då kommunens avsikt för Viggenområdet har förändrats. Kommunen ställer sig positiv 
till en högre andel handel inom aktuellt planområde och bestämmelsen e2 utgår därför 
från planförslaget.  
 
I bestämmelsen plantering1 omfattas även diken och andra gröna inslag som idag finns 
inom gatuområdet. Det finns goda möjligheter att befintliga diken för att skapa gröna 
element och förädla grönstrukturen längs Omloppsvägen. 
 
Den östra plangränsen är svårläst då det ligger en linje för servitut parallellt med 
den. Pappersformatet ändras inför granskning från A1 till A0 för att öka plankartans 
läsbarhet. Gränsen går även bra att läsa i den digitala .dwg-filen som kommer att 
vara underlag vid framtida handläggning av plankartan. 
 
Samtliga objekt (vägkant, träd, byggnader, lyktstolpar m.m.) inom planområdet är 
inmätta. Fastighetsgränserna är transformerade från fastighetskartan, där gränser 
och gränspunkter har hög säkerhet (mindre än 5 cm fel i läge). Plankartan ses över så 
att användningsgränserna stämmer med baskartan. 
 
Den gällande planen har plangränsen förlagd 3 meter utanför faktiskt planområde. 
Ändringen är ritat så att plangränsen går i planområdets gräns. Det är därför det 
ser taggigt ut i denna plankarta men inte i gällande plankarta. Plankartan är ritad 
efter den digitaliserade filen. 
 

Miljö- och hälsoskyddsenheten anser att planändringen bland annat syftar till att öka 
utrymmet för dagvattenhanteringen och ser positivt på denna förändring. I övrigt har enheten 
inga synpunkter på förändringarna. 
 

Kommentar: 
Noterat.  

 
Miljöteknik anser att  
Elnät 
Befintligt e-område tillhörande befintlig transformatorstation enligt bil. l, saknas i plankartan 
Miljöteknik behöver utöka med ytterligare ett e-område enligt bil.2. Om befintliga elkablar 
inom rubricerat område behöver flytas ska det ske i samråd med Miljöteknik. Samtliga 
kostnader som detta medför ska bekostas av exploatören. 
 
Fjärrvärme 
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Redovisat u-område på plankartan för befintlig fjärrvärme enligt bil. 3, behöver centreras så 
att ledningen hamnar i mitten av u-området. U-området behöver också utökas enligt bil. 3. 
Om befintliga fjärrvärmeledningar inom rubricerat område behöver flyttas ska det ske i 
samråd med Miljöteknik, samtliga kostnader som detta medför ska bekostas av exploatören. 
 
VA 
Befintliga va-ledningar enligt bil. 4 behöver skyddas med ett 6 meter brett u-område med 
ledningarna i mitten. Om befintliga va-ledningar inom rubricerat område behöver flytas ska 
det ske i samråd med Miljöteknik, samtliga kostnader som detta medför ska bekostas av 
exploatören.  
 
Fiber 
Befintlig fiberkanalisation enligt bil. 5 behöver inom kvartersmark skyddas med ett 2 meter 
brett u-område med ledningen i mitten. Om befintlig fiberkanalisation inom rubricerat område 
behöver flyttas ska det ske i samråd med Miljöteknik, samtliga kostnader som detta medför 
ska bekostas av exploatören. 
 
Renhållningen 
Vid nybyggnad av avfallsutrymme bör fastighetsinnehavaren tidigt i planeringsskedet 
kontakta Miljöteknik samt kommunens bygglovshandläggare för samråd om placering och 
utformning av avfallsutrymmet. 
 

(fyra bilagor, visas ej i redogörelsen) 
 

Kommentar: 
Plankartan justeras så att tekniska anläggningar säkras med E-områden och 
ledningar säkras med u-områden.  
 
Planbeskrivningen kompletteras med information om flytt av ledningar. 

 
Fastighetsägare till Rubinen 5 anser att 
 
Efter att ha granskat ändringarna av ovan nämnda detaljplansändringar har vi ett antal 
synpunkter både på rena felaktigheter samt på brister i underarbetet till planen. Nedan 
kommer vi att inom citationstecken göra utdrag ur samrådshandlingen med diarienummer 
2019/44, rubriker och färg på texten kommer att vara i enlighet med skrivelsen för att 
underlätta för läsaren att hitta i skrivelsen. 
Vidare kommer vi i kursivstil ge våra synpunkter och kommentarer. 
Avslutningsvis kommer vi att skriva en sammanfattning. 
 
Förenlighet med gällande detaljplan 
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"Ronneby kommun har beslutat att anlägga en cirkulationsplats på Västervägen vid angöring 
till aktuellt planområde. Detta minskar behovet av gatumark inom aktuellt planområde. 
Under genomförandet av den underliggande detaljplanen har det i fastighetsbildningen 
skapats större fastigheter och behovet av genomfartsgator är därmed mindre. Vidare ändras 
gång- och cykelväg i nordöstra delen av planområdet till gata för att möjliggöra för inlösen 
av mark från gemensamhetsanläggning Djupadal ga:1." 
Då kommunen inte är villig att tillmötesgå våra anspråk på betalning kommer inte en 
inlösning kunna ske. Vilket innebär att underliggande skrivning inte kan kvarstå. 
 
”Aktuell ändring av detaljplan anses vara förenlig med gällande plans syfte till lika dagens 
användning (kvartersmark för handel och verksamheter) samt innebär inga olägenheter för 
omgivningen. Ändringen anses även lämplig utifrån hållbarhetskraven i 2 kap 6 g 
plan- och bygglagen.” 
 
Då det blir färre utfartsvägar norrut tvingas trafiken längre österut, något som i medför ett 
ökat buller närmare den bebyggda delen av vår fastighet.  
Sedan kommunen mot vår vilja samt en muntlig överenskommelse mellan oss och mark- och 
exploateringsenheten om att anslutning av omloppsvägen och vägen på Djupadal ga:1 inte 
skulle ske innan ägande frågan var klar, ändå undan låtit att tillse att trafiken hindrats från att 
ta ovan nämnd väg. Har bullerfrågan trafiken konstaterats öka avsevärt dagtid, detta i 
kombination med nattligt buskörande medför oangelägenhet for oss och våra hyresgäster. Så 
skrivningen i texten ovan är inte med verkligheten överensstämmande, och konsekvenserna 
bör utredas. 
 
Markägoförhållanden 
 
"Marken ägs i huvudsak av Ronneby kommun. 
 
Ronneby kommun äger fastigheterna Ronneby 22:1>1 och Rubinen 5. Fastigheterna Åkern 1 
och 3, Ängsmarken 1 och 2, Vallen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 samt Häggatorp 28:1 ägs av 
privata fastighetsägare." 
 
Att Ronneby kommun äger Rubinen 5 är en ren felaktighet, då vi äger nämnda fastighet.  
 
Ändring av detaljplan 
 
"Aktuell planändring innebär att gatumark i underliggande detaljplan ändras till 
kvartersmark(3). Vidare ändras gång- och cykelväg i nordöstra delen av planområdet till 
gata för att möjliggöra för inlösen av mark från gemensamhetsanläggning Djupadal ga:1 
(4)." 
 
Då inte ägarfrågan över marken är löst anser vi det inte rimligt att en förändring görs i 
detaljplanen. Så understruken text bör tagas bort. 
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"Ändringen av detaljplan förutsätter en fastighetsreglering där befintliga fastigheter regleras 
så att mark inom allmän platsmark GATA tillförs kommunens fastighet och mark inom 
kvartersmark ZH tillförs lämpliga fastigheter inom kvartersmarken. Dessa justeringar är 
mindre och kommer inte att ge några betydande konsekvenser för fastighetsägare." 
 
Då kommunen inte är villig att betala det pris som begärs för vår mark kommer inte denna att 
tillföras kommunen, av detta följer orimlighet i förändringar i detaljplanen 
 
Gator och trafik 
 
"Korsningen vid huvudinfarten kommer att byggas om. Hastigheten förbi området skyltas till 
50 km/h och separata svängfiler kommer att målas upp. Den norra tillfartsvägen är idag en 
enskild väg. Vägen föreslås att ingå i planområdet som allmän gata." 
 
Återigen är det orimligt att göra om vägen så länge kommunen inte äger nämnd väg. 
 
”Planändringen möjliggör för biltrafik åt öster mot Djupaforsvägen.” 
 
Redan i dag är det möjligt att köra öster mot Djupaforsvägen, något som redan i dag sker 
olovligen. 
 
Störningar 
 
”Verksamheten bedöms inte medföra några störningar för omgivningen. Skyddszon läggs ut 
för att garantera att Sörbybäcken inte påverkas av verksamheten och för att kunna behandla 
dagvattnet innan det släpps ut i ån. Dagvattnet kommer att via oljeavskiljare ledas till en 
sedimentationsdamm/ fördröjningsmagasin innan det sedan leds vidare till Sörbybäcken.” 
 
Som tidigare nämnt delar vi inte uppfattningen att det inte medför några störningar för 
omgivningen, då både buller och olovlig trafik mot Djupadalsvägen ökat, vidare har även 
nedskräpning av vår fastighet ökat då bilister slänger diverse skräp längs vägen som hamnar 
på vår mark. 
 
Servitut, ledningsrätter 
m.m. 
 
"Ett inlösenärende pågår gällande Djupadal ga:1 där kommunen avser lösa in 
gemensamhetsanläggningen." 
 
Det pågår inte något inlösnings ärende sett ur vår synvinkel då kommunen inte vill möta vårat 
begärda pris. 
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Sammanfattning 
Med kommentarer enligt ovan vill vi belysa att den analys som är gjord inför förändringen av 
detaljplanen inte är korrekt, då det uppstår miljömässiga störningar i form av buller och 
nedskräpning av vår fastighet i en utsträckning som vi inte vill acceptera. 
Vi motsätter oss också en förändring av detaljplanen så länge frågan om markens ägande inte 
är klar.  
Vidare vill vi belysa att kommunen kan ha gjort sig skyldiga till avtalsbrott, när de i samråd 
med tidigare ägare fått tillåtelse att anlägga en cykelbana men i själva verket anlagt en väg 
plus cykelbana Samt att ett muntligt avtal om att inge trafik skulle ledas över vår mark innan 
markfrågan var löst. Detta är något som vi kommer att med hjälp av LRF konsult reda ut om 
det föranligger grund för rättsligprocess, så länge detta ej är klarlagt vänder vi oss med kraft 
mot en förändring av detaljplanen. 
 

Kommentar: 
I den gällande detaljplanen och i ändringsförslaget är den aktuella gatan planlagd 
som allmän plats Lokalgata och GC-väg. Kommunen är huvudman för allmän plats i 
detaljplanen och har då möjlighet att lösa in den mark som enligt detaljplanen ska 
användas som allmän plats. Rätten till inlösen är villkorslös och gäller såväl under 
som efter genomförandetiden. Om kommunen använder sig av sin lösenrätt ska 
ersättningen bestämmas enligt expropriationslagen. Ett inlösenärende pågår 
gällande Djupadal ga:1 mellan kommunen och ägare till gemensamhets-
anläggningen. Inlösenärendet är inte beroende av aktuell planändring utan kommer 
att fortgå till en överenskommelse är uppnådd.  

 
Plankartan kompletteras med egenskapsbestämmelsen gång mellan korsningen vid 
Omloppsvägen och plangränsen vid järnvägskorsningen. Egenskapsbestämmelsen 
förtydligar att denna sträcka av gatan är avsedd för gång- och cykeltrafik. 
Planförslaget innebär ingen förändring av trafik mellan Västervägen och 
Djupaforsvägen, då vägen redan idag används för biltrafik. Kommunen gör 
bedömningen att det inte finns risk för att riktvärden för buller eller 
miljökvalitetsnormer överskrids. Trafikregleringar görs företrädelsevis genom lokala 
trafikföreskrifter. Det kan handla om särskilda åtgärder för hastighetsdämpning, 
begränsning av trafikslag eller tidsbegränsning av trafik. Även krav på trafiksäkerhet, 
trygghet, god stadsbild samt minimering av avgaser och bullerstörningar kan 
tillgodoses genom lokala trafikföreskrifter. 
 
Felskrivningen Rubinen 5 ändras till Vallen 5. 
 
Det finns möjlighet att placera ut farthinder på vägen för att minska fortkörning. 
Detta hanteras av Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen. Angående nedskräpning, 
kan ni kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen för mer information eller för att ge 
upplysningar om nedskräpningar. 
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För frågor om avtal hänvisas till mark- och exploateringsenheten. 
 
Privatperson NN anser att  
 
1. Ni anger i ert brev att jag ska kunna nå detaljplanen via en webbadress. Där hittar jag ingen 
detaljplan, utan endast vad som ser ut som ett utkast till detaljplan inklusive en massa 
ändringsmarkeringar. 
 
2. I detta utkast finns en uppräkning av de fastigheter som finns, och hur ägarförhållandena 
ser ut. Denna tror jag inte stämmer, exempelvis inte för Vallen 5, som ägs av kommunen. 
 
3. På förslaget till plankarta anges villkor e2 för handel att: Största byggnadsyta för ändamålet 
H - detaljhandel, är l7% av fastighetsarean inom användningsområdet. Hur definieras 
användningsområdet? Är det hela området inklusive gator, grönområden och prickad mark? 
Eller gäller det för respektive fastighet, dvs det utgår ifrån fastighetens yta (såsom man kan 
förstå el är utformad)? I det senare fallet är det uppenbart i tightaste laget. Dollar Store 
uppfyller knappast det kriteriet, och kanske inte heller Järnias nya bygge. Det verkar hur som 
helst inte särskilt konstruktivt att begränsa användningen på det viset. Visst behövs det 
utrymme mellan byggnaderna, och visst behövs det parkeringsplatser, men ska området kunna 
utvecklas utöver vad det gjort när alla tomter är sålda och bebyggda, så vore det bättre att 
satsa på kommunikationer mellan byn och viggen, parkeringshus om så behövs, och 
möjliggöra en förtätning av handeln. Varför inte ge utrymme för en galleria, eller någon 
annan form av samordnad byggnad som bättre utnyttjar marken?  
 

Kommentar: 
Den handling som finns på hemsidan är den rätta. Den ser lite konstig ut då det är 
en ändring av en gällande detaljplan. I inledningen till planbeskrivningen står hur 
planbeskrivningen ska läsas. 
 
Felskrivningen Rubinen 5 ändras till Vallen 5. 
 
Gällande detaljplan anger att handel endast får utgöra en tredjedel av 
byggnadsarean inom planområdet. Detta har omtolkats till att 17% av 
fastighetsarean, som motsvarar en tredjedel av byggandsarean. Denna bestämmelse 
är dock inte längre aktuell för planområdet, då kommunens avsikt för 
Viggenområdet har förändrats. Kommunen ställer sig positiv till en högre andel 
handel inom aktuellt planområde och bestämmelsen e2 utgår därför från 
planförslaget. 
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SAMMANFATTNING: 
 
Detaljplanen föreslås revideras enligt följande: 

 
Plankarta 

• Prickmarken i planområdets östra del justeras. 
• Naturområdet som är beläget i trafikplatsens mitt kvarstår men kompletteras med 

bestämmelsen t - Markreservat för allmännyttig trafik. 
• Upplösningen av plankartan i pdf ses över till granskning av detaljplanen. 
• Bestämmelsen e2 utgår från planförslaget. 
• Plankartan ses över så att gränserna stämmer med inmätta objekt.  
• Plankartan justeras så att tekniska anläggningar säkras med E-områden och ledningar 

säkras med u-områden. 
• Byggnadshöjd ändras till totalhöjd (10 meter över marknivån). 
• Pappersformatet ändras från A1 till A0 för att öka plankartans läsbarhet. 
• Egenskapsbestämmelsen gång läggs till på lokalgatan i planområdets nordöstra hörn.  

 
Planbeskrivning 

• Text införs i planbeskrivningen med information om vad som gäller vid fällning av 
skyddsvärda träd samt åtgärder inom två meter från trädets dropplinje. 

• Text om dagvatten omformuleras. Dagvattenutredningen för Detaljplan för del av 
Ronneby 22:1 (Viggen Norra) biläggs planhandlingarna. 

• Information från Försvarsmakten införs i planbeskrivningen. 
• Meningen om markägarskapet under rubriken fastighetsbildning ändras till nuvarande 

förhållanden. 
• Information om förrättningskostnader uppdateras. 
• Planbeskrivningen kompletteras med information om ekonomiska konsekvenser och 

inlösen.  
• Informationen om cirkulationsplatsen uppdateras. 
• Planbeskrivningen förses med innehållsförteckning och sidnummer. 
• Väg 27 ändras till Rv27 i planbeskrivningen. 
• Felskrivningen Rubinen 5 ändras till Vallen 5. 
• Planbeskrivningen kompletteras med information om flytt av ledningar. 

 
Därutöver har mindre redaktionella ändringar gjorts i plan- och genomförandebeskrivning och 
plankarta. 
 
Ronneby 2020-01-07 
 
 
Karolina Bjers Helena Revelj 
Planarkitekt Stadsarkitekt  


	Plankarta

