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§ 300 Dnr 2019-000613 217 

Ändring av detaljplan för Ronneby 22:1 m.fl., 
Västervägen (Viggen östra) - antagande 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden antog ändring av detaljplan nr. 241 för 

Ronneby 22:1 (Viggen Östra) 2020-04-22 § 115 och de nya 

planhandlingarna fick löpnummer 437. Vid nedladdning till karta databasen 

uppdagades att planområdesgränsen har ändrats vilket inte ingått i 

planuppdraget. Vidare har justeringar mellan allmän plats och kvartersmark 

inte utförts. Dessa brister har medfört att ändringen av detaljplanen inte kan 

ligga till grund för avsedda lantmäteriförrättningar. Syftet med aktuell 

ändring av detaljplanen är därför att avhjälpa brister i planområdesgränsen 

som uppstod vid tidigare uppdrag om ändring. Ändringen syftar också till att 

genomföra justeringar av gränser mot allmän plats i enlighet med tidigare 

planuppdrag om ändring. Ändringen av detaljplanen befäster rådande 

markanvändning. 

 

Inför samrådet bedömde Ronneby kommun att aktuell planändring var av 

mindre betydelse och prövade därför möjligheten att tillämpa ett begränsat 

förfarande. Under samrådstiden inkom inte alla sakägare med ett 

godkännande av detaljplanen, mindre justeringar görs även i detaljplanen 

varför detaljplanen handläggs enligt standardförfarande.  

 

Planförslaget ställdes ut för att granskas från 2021-06-11 till och med 2021-

07-02. Efter granskningen har ett E-område tillkommit. Detta har skett i 

dialog mellan Ronneby Miljö och Teknik samt berörd fastighetsägare.  

Samtliga handlingar finns på: https://ronneby.se/andringviggenostra.  

Bedömning 

Ändringen av detaljplan innebär fortsatt att området harmonierar med övrig 

pågående verksamhet och handel i Viggen-området och fastställer samtidigt 

rådande markanvändning inom planområdet.  
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Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

detaljplan för del av Ronneby 22:1 mfl., Västervägen, (Viggen östra), 

Ronneby kommun enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 2010:900.  

Arbetsutskottets beslut 2021-09-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

detaljplan för del av Ronneby 22:1 mfl., Västervägen, (Viggen östra), 

Ronneby kommun enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 2010:900.   

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen antar detaljplan för del av Ronneby 22:1 mfl., 

Västervägen, (Viggen östra), Ronneby kommun enligt 5 kap. 27 § Plan- och 

bygglagen 2010:900. 

________________ 

Exp: 

Hanna Faming, planarkitekt  

 


