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Områdesbestämmelser för Karlstorp 2:3 m.fl. (Ronneby 
Brunnshotell och Rönninge)  

Ronneby kommun, Blekinge län 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Förslag till områdesbestämmelser, upprättat 2021-05-14 har varit utsänt för samråd under tiden 

2021-06-11  till och med 2021-07-02. Myndigheter och berörda fastighetsägare med flera har 

beretts tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Detaljplanen handläggs enligt ett 

standardförfarande. 

Detaljplanehandlingarna fanns under samrådstiden tillgängliga på kommunens webbplats och 

Ronneby stadsbibliotek. Planförslaget annonserades i lokaltidningarna den 2021-06-11.  

Yttranden med erinran har inkommit från Länsstyrelsen Blekinge län, 

Kommunledningsförvaltningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen, AB Ronneby 

Industrifastigheter, Ronneby Miljö och Teknik AB, Räddningstjänsten Östra Blekinge, 

fastighetsägare 1, fastighetsägare 2, fastighetsägare 3 och fastighetsägare 4. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten, Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen, Skogsstyrelsen och 

Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget. 

Redovisning av yttranden 
Förutom Länsstyrelsen yttrande som redovisas i sin helhet, följer nedan en sammanfattning av 

inkomna yttranden. 

 

Länsstyrelsen Blekinge län  

 

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.  

Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan som bör beaktas i det fortsatta planarbetet.  

 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§  

Riksintresse  

Området berörs av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6§ miljöbalken (MB) för 

området Ronneby Brunn, Blekan, Karön (K16). Se vidare under rubriken kulturmiljö. 

Området berörs även av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6§ MB avseende 

Brunnskogen och Karön. Under förutsättning att områdesbestämmelserna överensstämmer 

med riksintressena och skyddar de kulturhistoriska värdena, instämmer länsstyrelsen i 

kommunens bedömning att områdesbestämmelserna inte bedöms påverka riksintressena 

negativt. 

 



   Samrådsredogörelse

 Diarienr: MBN 2020/204, KS 2021/333 

Områdesbestämmelser för 

Karlstorp 2:3 m.fl. 

2 av 17 Samrådsredogörelse 

 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion  

Vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 

ändamålet med hänsyn till bland annat risken för olyckor översvämning och erosion (PBL 2 

kap. 5 §). Enligt PBL ska Länsstyrelsen överpröva kommunens beslut om detaljplan ifall 

planen kan antas innebära att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa 

eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion (PBL 11 kap. 5§). 

Frågor under hälsa och säkerhet bedöms inte påverkas av ändringen i planförslaget.  

 

MKN  

Enligt 2 kap. 10§ PBL ska MKN följas vid planläggning. Miljökvalitetsnormer är 

bestämmelser om den lägsta godtagbara miljökvalitet och är juridiskt bindande, fastställda av 

regeringen utsedd myndighet. Miljökvalitetsnormer finns för luft, vatten och buller. 

Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att det inte finns någon risk att några 

miljökvalitetsnormer överskrids utifrån motivet att områdesbestämmelserna inte innebär 

någon nämnvärd förändring av markens användning.  

 

Mellankommunala frågor och regionala förhållanden  

Planförslaget bedöms inte påverka mellankommunala eller regionala förhållanden.  

 

Råd enligt 2 kap. PBL  

Förhållande till ÖP  

Enligt gällande översiktsplan 2035 beskrivs bl.a. att det är positivt om Brunnsparken och 

Brunnsskogen utvecklas och att dess värden stärks ytterligare. Ronneby har en unik möjlighet 

med Ronneby Brunnspark där kulturarvet bevaras samtidigt som den biologiska mångfalden 

gynnas. Områdesbestämmelserna bedöms överensstämma med översiktsplanens intentioner.  

 

Naturmiljö  

I den södra delen av området finns ett ekologiskt känsligt område. Det finns även alléer samt 

naturminnet ”Friareeken” längs med Reddvägen som har biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB. 

Områdesbestämmelserna innebär inga förändringar i området och bedöms därmed inte 

påverka naturmiljön negativt.  

 

Kulturmiljö  

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen avser att stärka skyddet för kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse i området. Områdesbestämmelserna är ett bra underlag i arbetet med att 

bevara och utveckla kulturhistoriska miljöer på ett hållbart sätt. I Beskrivning till 

områdesbestämmelser redogör Ronneby kommun utförligt vad förslaget innebär för 

riksintresse, kulturreservat och fornlämning. Beskrivningen utgår från de bestämmelser och 

värden som finns upprättade i riksintressebeskrivning, vård- och underhållsplan för 

kulturreservatet Ronneby Brunnspark, framtaget skyltprogram och kulturmiljölagens 2 

kapitel. Områdesbestämmelserna tydliggör den kulturhistoriska bebyggelsemiljön på ett 

pedagogiskt sätt och bidrar därmed till ett ökat skydd av kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader, strukturer och sammanhang. Brunnshotellet ingår i kulturreservatet Ronneby 

Brunnspark. Området Karlstorp 2:3 m.fl. (Ronneby brunnshotell och Rönninge) gränsar till 

Byggnadsminnet Ronneby Brunn och Brunnsparken. Länsstyrelsen är positiv till att 

områdesbestämmelserna bidrar till att bevara en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö 

genom att skydda områdets kulturhistoriska värden. Kulturmiljövärden inom området 

kommer stärkas i enlighet med riksintresset. Områdesbestämmelserna bidrar till att 
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kulturhistoriskt värdefulla strukturer och gestaltning i området som uttrycks i riksintresset för 

kulturmiljövårds värdebeskrivning kan bevaras. Inom Rönninge och Ronneby brunnshotell är 

bebyggelsen särskilt kulturhistoriskt värdefull och får inte förvanskas, i enlighet med PBL 8 

kap. 13 §. Vid ändring av byggnad ska kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag därmed 

bevaras. Eventuell nybyggnation ska ansluta till näromgivningens karaktär gällande placering, 

skala, utseende och byggnadstradition. Då området är särskilt kulturhistoriskt värdefullt krävs 

bygglov för åtgärder som vanligtvis är bygglovbefriade. Detta förtydligas och regleras i 

områdesbestämmelserna. Genom förtydligandet av den utökade lovplikten blir det lättare för 

fastighetsägare att själva bedöma vad de får göra inom sin fastighet utan att bryta mot plan- 

och bygglagens förvanskningsförbud.  

 

Strandskydd  

Strandskydd gäller inom 100 meter från Ronnebyån och strandskyddet gäller även efter det att 

områdesbestämmelserna vunnit laga kraft.  

 

Koppling till miljömålen  

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå 

miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. 

Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid 

tillämpningen av miljöbalken. Kommunen beskriver att områdesbestämmelserna bidrar till att 

uppnå Ronneby kommuns miljömål och strategiska målområden. Bland annat miljömålet 

”Hållbar bebyggelseutveckling” och målområdet ”Attraktiv och trygg livsmiljö för alla” 

genom att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bevaras och utvecklas för framtiden. 

Länsstyrelsen anser att miljömålen beskrivs på översiktligt men tillräckligt sätt vilket gör det 

möjligt att bedöma föreslagna åtgärder från miljösynpunkt.  

 

Klimatanpassning  

Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat. 

Klimatförändringar i form av ökad och intensivare nederbörd, höjda medeltemperaturer och 

värmeböljor, samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser för i stort sett alla 

samhällssektorer och anpassningsåtgärder är därför nödvändiga. Länsstyrelsen vill även göra 

kommunen uppmärksam på de nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon som kommer av 

EU:s energiprestandadirektiv och håller på att implementeras i PBL. Lagen trädde i kraft den 

15 maj 2020.  

 

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. 

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. 

Kommentar: 

Ronneby kommun noterar kommentarer och synpunkter. Yttrandet föranleder inte 

några ändringar i förslaget.  

 

Kommunledningskontoret framför i sitt yttrande en fråga rörande varför inte ytan mellan 

Rönninge och Rönninge Gård ingår i området. Rönninge gård blir som en enklav, särskilt om 
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man tänker sig en framtida utveckling på ytan mellan Rönninge och golfbanan, exempelvis 

genom framtida detaljplaneläggning.  

Vidare framförs i yttrandet att det finns fler samfälligheter än de som redovisats i 

beskrivningen. Antingen bör fullständig beteckning finnas med, eller så bör det redovisas att 

det är ett sammandrag.  

Gällande gatubelysning framförs att det bör stå liknande belysning och inte att det ska ges 

samma utformning. Att ha identisk belysning som på Blekan och i staden kan enligt 

kommunledningskontoret framöver skapa bekymmer.  

I yttrandet påpekas att bullerutredningens grundkarta är gammal, och fråga ställs huruvida 

utredningen är uppdaterad eller också är gammal.  

I yttrandet framförs att det bör övervägas att ta bort text om dagvattenfördröjning.  

Vidare ställer kommunledningskontoret en fråga huruvida fastighetsägarna inom Ronneby S:5 

har servitut för att bygga brygga. Ronneby kommun har i de flesta fall skötselavtal med 

fastighetsägarna om bryggorna. Avvikelser från typritningen ska kunna beviljas. 

Hållplats för kollektivtrafik båt finns inte vid Rönninge/Golfklubben, utan vid Brunnen/Ron.  

Slutligen ställs fråga vad som gäller rörande strandskydd.  

 

Kommentar: 

Rörande avgränsningen för områdesbestämmelserna så har bedömningen gjorts att 

det är lämpligt att göra en separat prövning av området mellan Rönninge och 

Rönninge gård genom exempelvis detaljplaneprocess eller förhandsbesked. Syftet 

med områdesbestämmelserna hade inte varit förenligt med de förslag som finns om 

att utveckla ängsområdet.  

Information om att det finns flertalet samfälligheter inom området läggs till under 

rubriken Fastighetsrättsliga frågor. Samfälligheter redovisas i beskrivningen i den 

utsträckning som krävs för områdesbestämmelsernas syfte. Fullständig redogörelse 

finns i fastighetsbeteckningen.  

Formulering rörande belysning justeras, se rubriken Gator, skyltar och belysning.  

Ronneby kommuns översiktliga bullerutredning togs fram år 2011. Bedömningen är 

däremot att utredningen fortfarande är aktuell då trafikmängd och hastighet inte har 

förändrats betydligt utmed Reddvägen. 

Dagvatten är ett problem som flertalet boende i området har lyft, både innan och 

under samrådet. Bedömningen är därmed att det inte är lämpligt att ta bort texten. 

Ronneby Miljö- och Teknik AB har inte haft några synpunkter rörande formuleringen 

i beskrivningen.  

Områdesbestämmelserna reglerar inte servitut för bryggor utmed Ronnebyån. I 

beskrivningen under rubriken Vattenområde finns redogörelse för skötselavtal och 

typritning för bryggor.  

Beskrivningen uppdateras vad gäller hållplatsens namn utmed Ronnebyån.   

Det är genom områdesbestämmelser inte möjligt att upphäva strandskydd. 

Strandskydd om 100 meter kommer därför att gälla även efter det 

områdesbestämmelserna fått laga kraft.  

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen framför i sitt yttrande att de ställer sig positiva till att det 

införs områdesbestämmelser i det aktuella området. Förvaltningen har granskat kartan med 

bestämmelser och har inte närmare granskat övriga handlingar. Samtliga hänvisningar till 

bestämmelser i dokumentet avser plan- och bygglag (2010:900), PBL, om inte annat anges.  
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Sammanfattning  

Det bedöms inte möjligt att införa bestämmelser om utökad marklovsplikt i aktuellt område 

genom områdesbestämmelser. Troligtvis är det inte möjligt att utöka bygglovsplikten till 

annat än byggnader och anläggningar som kräver lov enligt plan- och byggförordningen. Det 

sagda innebär bl.a. att det inte är möjligt att föreskriva om bygglov bl.a. för i förhållande till 

byggnadsverk fristående portar, grindar och staket. Det står inte heller helt klart om utökad 

lovplikt enligt 9 kap. 8 § punkten 2 b, utöver underhåll och ändring av vissa byggnadsverk, 

generellt även omfattar uppförande och flytt (nybyggnation). Enligt 9 kap. 8 § punkten 3 är 

det dock möjligt genom föreskrift i områdesbestämmelser att kräva lov ifråga om åtgärder 

som avses i 9 kap. 6 § (liten tillbyggnad och komplementbyggnad). Det kanske bör övervägas 

om det behöver införas bestämmelser om underhåll, dels för att undvika gränsdragningen i 

förhållande till vad som utgör en ändring, och dels för att bestämmelser om underhåll i sig kan 

tänkas vara lämpligt för att skydda aktuellt område. Utöver det ovan sagda kan det finnas 

anledning att göra vissa ändringar i utformningen och uppdelningen av bestämmelserna om 

utökad lovplikt.  

 

Skydd av kulturvärden  

Vad gäller bestämmelsen q1 så föreslår Miljö- och byggnadsförvaltningen att bestämmelsen 

ges följande lydelse: Särskilt värdefullt bebyggelseområde som avses enligt PBL 8 kap. 13 §. 

Vid ändring eller underhåll av ett byggnadsverk eller av bebyggelseområdet ska 

kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag bevaras. Nybyggnation ska anpassas till 

omgivningens karaktär gällande placering, skala och utseende. Ovanstående ändringsförslag 

syftar till att lyfta området i dess helhet och inte enbart byggnader.  

 

Angående bestämmelser om utökad lovplikt  

Inledning  

Skyddet enligt 8 kap. 13 § kan hävdas i varje enskilt anmälnings-, lov- eller tillsynsärende 

trots avsaknaden av områdesbestämmelser. För aktuellt område kan nämnas att det av 9 kap. 4 

d § framgår att en åtgärd som avses i 4 a–4 c §§ (s.k. attefallshus m.m.) inte får vidtas utan 

bygglov bl.a. på byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap. 13 §. 

Detsamma gäller åtgärder som avses i 9 kap. 3 b § (fristående väderskydd för 

kollektivtrafiken) och 4 f § (altaner). Trots detta är det lämpligt att kommunen i förväg tar 

ställning till bevarande genom införande av olika bestämmelser i områdesbestämmelser för att 

ytterligare stärka skyddet och precisera vad som är skyddsvärt. Vad kommunen får reglera 

med områdesbestämmelser framgår av 4 kap. 42 §. Enligt bestämmelsens punkt 4 får 

kommunen reglera omfattningen av krav på bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 och 8 §§, 

rivningslov enligt 9 kap. 10 § första stycket 2 och marklov enligt 9 kap. 13 §.  

 

Bestämmelsen om rivning av byggnad eller del av byggnad  

Förvaltningen har inga synpunkter på områdesbestämmelsen utan anser det lämpligt att 

föreskriva om rivningslov.  

 

Bestämmelsen ”All ändring eller uppförande av byggnad, så som tak, fasad, skorstenar, 

takkupor, markiser, huvar eller fasaddetaljer”  

Enligt 9 kap. 8 § punkten 2 b kan kommunen inom ett område med värdefull miljö i 

områdesbestämmelser kräva bygglov ifråga om att underhålla eller ändra ett byggnadsverk 

eller bebyggelseområde. Bestämmelsen reglerar såvitt gäller byggnadsverk möjligheten att 

införa krav på bygglov ifråga om ändring och underhåll. Eftersom det i bestämmelsen också 
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anges bebyggelseområde så inställer sig frågan om inte också uppförande eller flyttning av 

byggnadsverk kan omfattas av utökad lovplikt. Frågan är inte helt tydligt avfattad i 

bestämmelsen men inkluderandet av bebyggelseområde i bestämmelsen öppnar upp för att 

även uppförande- och flyttningsfallen omfattas av utökad lovplikt. Det kan ju hävdas att 

nybyggnation (uppförande och flytt) inom ett bebyggelseområde också innebär en ändring av 

bebyggelseområdet. Dessvärre förefaller det oklart om bestämmelsen verkligen omfattar 

uppförande- och flyttningsfallen då detta inte uttryckligen framgår. I sammanhanget kan det 

påminnas om att krav på bygglov inom 8:13-områden följer direkt av flertalet bestämmelser i 

PBL (se inledande avsnitt). Störst praktisk betydelse får denna fråga om bedömningen görs att 

samtliga typer av byggnadsverk kan göras föremål för utökad lovplikt (se stycket nedan).  

 

En annan fråga som inställer sig är vilka byggnadsverk som enligt 9 kap. 8 § 2 b kan omfattas 

av utökad lovplikt. I bestämmelsen anges byggnadsverk, vilket enligt definitionen i 1 kap. 4 § 

visserligen omfattar såväl byggnader som andra anläggningar. I 9 kap. 8 § talas det dock om 

”ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §”. De byggnadsverk som 

omnämns i 8 kap. 13 § avser emellertid endast byggnader och anläggningar som är 

bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, d.v.s. plan- 

och byggförordningen. Det ligger därför närmast till hands att endast bygglovspliktiga 

byggnadsverk och byggnader kan omfattas av utökad lovplikt. Sammanfattningsvis är 

rättsläget oklart vad gäller dels vilka byggnadsverk som enligt 9 kap. 8 § punkten 2 b kan 

omfattas av utökat bygglov och dels huruvida den utökade plikten även omfattar 

nybyggnation.  

 

9 kap. 8 § punkten 2 b lämnar stort utrymme för att föreskriva vilka ändrings- och 

underhållsåtgärder som omfattas av utökat bygglov. Vad gäller frågan om vilka underhålls- 

och ändringsåtgärder som bör vara föremål för utökad lovplikt kan viss vägledning hämtas i 9 

kap. 2 § beträffande hur bestämmelsen ska utformas. 9 kap. 2 § första stycket 3 c har följande 

lydelse: ”byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens 

yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt”. En bestämmelse om utökad lovplikt avseende 

ändringar kan därför inledas med att bygglov krävs om ”byggnaden eller det lovpliktiga 

byggnadsverket byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller avser en åtgärd 

[följt av en uppräkning av övriga åtgärder] eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas 

på annat sätt”. Utöver de åtgärder som anges i föreslagen områdesbestämmelse bör det kanske 

också övervägas om andra ändringarsåtgärder bör ingå i uppräkningen inom hakparentes.  

 

Det kan här också erinras om att möjligheten att införa utökad lovplikt även för 

underhållsåtgärder. Gränsdragningen mellan vad som utgör en ändring och vad som endast 

utgör en underhållsåtgärd kanske inte alltid är helt enkel. För att undvika tolkningsproblem så 

kanske det bör övervägas att även införa bestämmelser om underhåll. I syfte att skydda 

områdets värden kan det också finnas ett egenvärde i att också införa underhållsbestämmelser.  

 

För enkelhets skulle bör nybyggnationsfallen regleras separat och det kan därvid vara lämpligt 

att ange krav på bygglov för såväl uppförande som flyttning av byggnad och byggnadsverk 

som kräver lov. Genom en sådan bestämmelse upprepas i och för sig till stor del vad som 

redan följer av PBL utan områdesbestämmelser (se inledande avsnitt), vilket kanske 

principiellt kan ifrågasättas. Å andra sidan kanske en sådan bestämmelse har en pedagogisk 

effekt och täcker vidare åtgärder enligt 9 kap. 6 § (liten tillbyggnad och 

komplementbyggnad).  
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Bestämmelsen ”Ändring och uppförande av häckar, grindar, portar, plank och staket”  

För uppförande av från byggnad fristående staket, grindar och portar krävs inte bygglov. I 

enighet med vad som tidigare sagts torde det därför inte vara möjligt att uppställa utökad 

lovplikt för nämnda åtgärder då de inte är att anse som byggnader eller bygglovspliktiga 

byggnadsverk. Det är inte heller möjligt att införa bygglov för plantering eller ändringar av 

häckar (se vidare nedan om marklov). För att uppföra, flytta eller väsentligt ändra plank, men 

även murar, krävs bygglov enligt 6 kap. 1 § punkten 7 plan- och byggförordning (2011:338), 

PBF. En områdesbestämmelse blir endast relevant om något därutöver behöver regleras ifråga 

om ändring och underhåll av plank och murar.  

 

Bestämmelserna ”Marklovsplikt krävs för schaktning, fyllning eller betydande ändring av 

markytans utformning” och ”Marklovsplikt krävs för fällning av träd med stamomfång över 

40 cm, mätt 1 meter över mark”  

Vad angår möjligheten att införa bestämmelser om marklov i områdesbestämmelser kan 

följande noteras. Enligt 9 kap. 13 § PBL kan kommunen under vissa begränsade 

förutsättningar kräva marklov utanför detaljplan. Utanför detaljplan krävs marklov för 

schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering. Dock måste följande förutsättningar 

vara uppfyllda: 1. åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller i 

närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, annan 

flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan kärnenergianläggning eller annan anläggning 

som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde, och 2. kommunen i områdesbestämmelser har 

bestämt att det krävs sådant marklov i området. Eftersom det aktuella området inte är avsett 

för bebyggelse, då det redan till större del är bebyggt, och inte heller några övriga 

förhållanden enligt punkten 1 är aktuella, synes det inte möjligt att genom 

områdesbestämmelser införa bestämmelser om marklov. Enligt 9 kap. 8 § punkten 2 b PBL 

kan kommunen inom ett område med värdefull miljö i områdesbestämmelser kräva bygglov 

ifråga om att underhålla eller ändra ett byggnadsverk eller bebyggelseområde. Bestämmelsen 

reglerar möjligheten att införa krav på bygglov och således inte marklov. Bestämmelsen bör 

därför inte kunna läggas till grund för att utkräva marklov i större omfattning än vad som 

framgår av 9 kap. 13 § PBL.  

 

Bestämmelsen om ”Uppsättning eller väsentlig ändring av skyltar (ej trafikskyltar) och 

belysningsanordningar”  

Det bör övervägas om bestämmelsen bör få ett innehåll som bättre svarar mot 6 kap. 4 a § p 2 

a PBF. I nämnda bestämmelse anges att bygglovsplikt kan införas genom 

områdesbestämmelser för att ”sätta upp, flytta eller väsentligt ändra”. Terminologin är i PBF 

också den att termen ljusanordning används. I sammanhanget kan nämnas att en åtgärd enligt 

bestämmelsen också kan vara att bedöma som en ändring av ett byggnadsverk enligt 9 kap. 8 

§ punkten 2 b om åtgärden utförs på ett byggnadsverk.  

 

Kommentar:  

Planbestämmelsen q1 har getts ny formulering i granskningsförslaget och utgår från 

framförda synpunkter från miljö- och byggnadsförvaltningen.  

Även bestämmelse om ändring av byggnader har setts över i granskningsförslaget 

och utgår från framförda synpunkter. Planenheten har gjort bedömningen att det inte 

finns behov av en separat bestämmelse om underhåll av byggnader. Däremot 
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förtydligas att utökad lovplikt gäller vid byte av kulörer och material på 

byggnadsverket samt vid förändring av byggnadsverkets yttre utseende på annat sätt.  

Förtydligande om när det krävs bygglov i förhållande till underhåll av byggnader 

görs i beskrivningen. Se rubriken byggnadskultur och gestaltning – God 

byggnadsvård.  

Gällande häckar, grindar, portar, plank och staket tas bestämmelse om utökad 

lovplikt bort och ersätts med lydelse i bevarandebestämmelsen q1 i enlighet med PBL 

8 kap 13 § punkt 2. Tomtavgränsningen och framförallt häckar med metallgrindar är 

utpekade uttryck för riksintresset för kulturmiljövård i området och därmed viktiga 

att bevara. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens tolkning är att det enbart är i helt obebyggda 

områden möjligt att reglera marklov i områden utanför detaljplan. Planenheten gör 

bedömningen att det är möjligt att genom områdesbestämmelser reglera marklov i 

aktuellt område och att bestämmelsen i PBL inte enbart gäller helt obebyggda 

områden. Däremot krävs det av naturliga skäl att ett markområde är obebyggt för att 

åtgärder ska kunna vara marklovspliktiga. Om ett markområde är bebyggt krävs vid 

förändringar istället bygglov. Fråga har ställts till Boverket som svarat; att 

bebyggelsen redan är uppförd innebär inte att området inte är avsett för bebyggelse. 

Vad området är avsett för syftar till vad planen eller områdesbestämmelserna 

reglerar för typ av användning, om området till exempel är reglerat som Natur är det 

inte avsett för bebyggelse. Det borde därför vara möjligt att reglera marklovplikt i 

detta fall. 

Bestämmelse om skyltar och belysning i området justeras i enlighet med framförda 

synpunkter.  

 

Ronneby Miljö och Teknik framför att begreppet verksamhetsområde för dagvatten inte 

finns längre. Nu är dagvattnet indelat i verksamhetsområde dagvatten gata samt 

verksamhetsområde dagvatten fastighet. Kvarteret Stigbygeln ingår i verksamhetsområde 

dagvatten gata ej dagvatten fastighet. Miljöteknik har inget att erinra gällande fjärrvärme, 

fiber, elnät eller renhållning. 

 

Kommentar: 

Texten rörande verksamhetsområde för dagvatten justeras i beskrivningen i enlighet 

med framförda synpunkter.  

 

AB Ronneby Industrifastigheter framför i sitt yttrande att deras förslag är att fastigheten 

Karlstorp 2:3 undantas från de nya områdesbestämmelserna. Ronneby Brunnshotell med 

tillhörande badanläggning är ingen kulturhistorisk byggnad och bör därför inte ingå i de nya 

områdesbestämmelserna, då detta starkt kommer att begränsa hur AB Ronneby 

Industrifastigheter kan utveckla hotell- och badanläggningen i framtiden. 
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Kommentar: 

Fastigheten Karlstorp 2:3 ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård och 

även inom kulturreservatet för Ronneby brunn. Ronneby kommun har bedömt att 

byggnader inom fastigheten utgör betydande exempel på svensk 60-talsarkitektur och 

har höga kulturhistoriska värden. Läs mer i bilagan Byggnadsinventering inom 

Rönninge och Ronneby Brunnshotell.  

Om planer finns att utveckla hotell- och badanläggningen genom nybyggnation eller 

ändring av byggnad krävs bygglov och att kulturhistoriska värden tas till vara 

oavsett om det finns områdesbestämmelser eller inte. Om fastigheten hade 

undantagits områdesbestämmelserna hade det funnits ett helt planlöst läge med 

fortsatt osäkerhet om vad som kräver lov.  

  

Räddningstjänsten Östra Blekinge framför i sitt yttrande att det finns ingenting att erinra 

angående områdesbestämmelser under förutsättning att följande beaktas. En grundläggande 

aspekt som inte belysts i förslaget är brandsäkerheten i kulturbyggnaderna. Omfattande 

bränder har genom åren drabbat byggnader inom parkområdet där oersättliga värden gått till 

spillo, exempelvis: brand i Brunnshotellet år 1959, brand i Överläkarvillan år 1960 och brand 

i Wienercaféet år 2006. De brandskyddsåtgärder som görs i en kulturhistoriskt värdefull 

byggnad ska så långt möjligt ske på byggnadens villkor. Det betyder att i första hand ska 

åtgärder väljas som innebär att ingrepp i byggnaden kan undvikas. Om ingrepp anses 

nödvändiga ska effekterna och konsekvenserna av dessa noga utredas och vägas mot 

alternativa lösningar. Detta kan innebära att sprinkler installeras i stället för att beklädnader 

och ytskikt ändras eller att en viss verksamhet inte kan tillåtas i byggnaden. Beroende på vad 

som är viktigt att bevara i en byggnad kan det alltså ibland vara motiverat att göra 

installationer som blir relativt synliga för att undvika större ingrepp i byggnadens material. I 

andra fall kan det vara mer lämpligt att tillåta vissa ingrepp i byggnaden för att nya 

installationer ska synas så litet som möjligt. I grunden är brandskyddet i nuvarande 

kulturbyggnader utformats utifrån den bygglagstiftning som gällde när byggnaderna 

uppfördes (perioden år 1850-1950). Dock har större stärkande brandskyddsåtgärder gjorts på 

senare år i ett flertal byggnader inom Brunnsparken för att kunna använda byggnaderna på ett 

nytt sätt, exempelvis: efter branden år 2006 i Wienercafét renoverades detta som en 

samlingslokal för över 150 personer och försågs med sprinkler. Ytskikt kunde bevaras tack 

vare sprinklerinstallation. Vandrarhemmet har försetts med en sprinkleranläggning eftersom 

det finns ett högt bevarandekrav på ytskikt och byggnadsdetaljer. Samtidigt har 

personsäkerheten säkerställts utifrån brandskyddskrav för hotellverksamhet.  

 

Hotellbyggnaderna Flora och Viola har genomgått omfattande renovering invändigt och har 

uppdaterats med avseende på brandcellsindelning och utrymningsvägar. Flertalet byggnader i 

själva Brunnsparken är idag försedda med automatiskt brandlarm, vilket normalt säkerställer 

att personer på plats snabbt kan upptäcka och hantera en brand. Samtidigt initieras en insats 

från räddningsstyrkan i Ronneby. Vid en mer omfattande brand kvarstår risken för totalskada 

i många av parkens byggnader eftersom brandcellsgränser i flertalet byggnader är bristfälliga 

eller saknas. Personsäkerheten bedöms dock uppfyllas eftersom byggnader i flera plan försetts 

med utvändiga trappor för att trygga alternativa utrymningsvägar.  

 

I Rönninge är byggnaderna uppförda i form av villor och flerbostadshus från sekelskiftet och 

framåt. Några särskilda brandskyddsåtgärder har här inte vidtagits, vad räddningstjänsten 

känner till. Vanliga brandorsaker i bostadshus är bränder som uppkommer i anslutning till 

Fastigheten 

Karlstorp 2:3 har 

undantagits beslut 

om granskning 

genom KS beslut  

2021-12-07 § 428. 
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köksspisar, i samband med eldning i eldstäder samt vid medvetet anlagda bränder. Stärkt 

brandskydd i bostadshus kan exempelvis skapas genom: Brandvarnarsystem som tidigt 

upptäcker och larmar boende/väktare, spisvakt som stänger köksspis vid brand eller 

överhettning, kontinuerligt underhåll och besiktning av eldstäder (brandskyddskontroll), 

tillgång till släckutrustning, brandsektionering av garage och komplementhus samt takfot för 

att skydda huvudbyggnad och avstånd mellan byggnader. Mot bakgrund av ovanstående anser 

därför Räddningstjänsten att man i områdesbestämmelserna bör verka för att stärka 

brandskyddet. Vid ombyggnationer eller verksamhetsförändringar (byggärenden) bör 

byggnadsnämnden särskilt pröva om byggnadens brandskydd kan stärkas utifrån ett 

bevarandekrav. Räddningstjänsten biträder naturligtvis byggnadsnämnden i bedömningen av 

skäliga brandskyddsåtgärder i samverkan med Länsstyrelsen. 

 

Kommentar: 

Ronneby kommun instämmer i att brandsäkerhet är av stor vikt och kommunen 

verkar, genom miljö- och byggnadsnämnden, för att stärka brandskyddet inom 

kommunen. 

För kännedom nämns i yttrandet flertalet byggnader som inte inryms inom 

avgränsningen för områdesbestämmelserna, så som Wienercafét och 

hotellbyggnaderna Flora och Viola.  

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer brandsäkerheten i samband med bygglov och 

en bedömning om lämpliga åtgärder sker från fall till fall beroende på vilken typ av 

åtgärd som ansökan om bygglov gäller och byggnadens kulturmiljövärden. Rönninge 

består främst av bostadshus. Det finns inte möjlighet att genom 

områdesbestämmelser enligt PBL reglera krav på brandskyddsåtgärder. I 

beskrivningen förs ett avsnitt in om vikten av att stärka brandskyddet, läs mer under 

rubriken Byggnadskultur och gestaltning- God byggnadsvård.   

 

Fastighetsägare 1 framför i sitt yttrande att hon deltog i det digitala mötet den 22/6 där hon 

till mestadels lyssnade. Fastighetsägaren har bott i området sedan 1994 och tycker att 

kommunens initiativ är bra, härligt att kommunen vill göra något! 

Det viktiga är enligt fastighetsägaren att allt ska vara genomtänkt från alla parter dvs. 

kommunen ska även kunna förstå oss boende hur detta förslag påverkar oss och ta hänsyn till 

våra åsikter så att detta inte innebär alldeles för mkt arbete & kostnader för oss som redan nu 

bor här.  

Givetvis är det trevligt om växtligheten som finns i Brunnsparken även sträcker sig ut till 

Rönninge men även om inte planen där gamla stallet var ingår i detaljplanen anser 

fastighetsägaren att även denna del måste åtgärdas för att få helheten i området, gör något 

trevligt som sammanför Brunnen med Golfklubben. Sätt Paddel utomhusbanorna här istället + 

en parkering ex. 

Vidare framför fastighetsägaren att det är många som har problem med vatten i källaren och 

detta kommer till mestadels från berget men även i kombination med vattnet i ån, husen rör på 

sig när större och tyngre fordon passerar på Reddvägen. Fastighetsägaren har nu själv lagt ca. 

100 000kr våren 2020 där hon haft hantverkare som har grävt ut, lagt dränering och gjutit om 

golvet i källaren, men trots detta enorma arbete & kostnad kommer det fortfarande vatten in 

men absolut inte lika mycket.  Fastighetsägaren framför att de hade varit tacksamma om 

kommunen kunde göra något åt detta dvs. ngt vid berget eller ån eller att husägare får bidrag 

till att investera i egen dränering som fastighetsägaren fick göra. 
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Fastighetsägaren skriver i yttrandet att även om kommunen menar att vägen inte ägs av någon 

så sköter kommunen om den vilket är en fördel för boende givetvis, men kommunen har även 

tidigare nämnt i telefon till fastighetsägaren att deras "parkering förbjuden" skyltar som 

kommit upp de senaste åren finns protokollförda och att de får sättas upp, vilket 

fastighetsägaren tvivlat på hela tiden och ännu mer nu när det inte finns någon ägare till 

vägen. Fastighetsägaren tycker det är sorgligt att bara för att vissa har sämre körkunskaper ska 

skyltar sättas upp samt även om det står en bil på denna gata kan ex. glassbil komma förbi. Då 

det är små tomter & inga stora uppfarter så anser fastighetsägaren verkligen att en 

parkering på ängen till området Rönninge kunde införas så att deras gäster har någonstans att 

parkera. Enligt Polisen & Ronneby kommun har en bil fått stå på gatan i 24h nu kan inte ens 

en bil parkera ute på gatan för att springa in till någon och lämna något innan det blir att de 

ringer Securitas som kommer och sätter en böteslapp. Här måste det till lite sunt förnuft det 

finns ingen som står parkerad flera dygn på gatan, bort med skyltarna och gör en parkering 

vid pumphuset. 

 

Kommentar:  

Rörande avgränsningen för områdesbestämmelserna så har bedömningen gjorts att 

det är lämpligt att göra en separat prövning av området mellan Rönninge och 

Rönninge gård genom exempelvis detaljplaneprocess eller förhandsbesked. Syftet 

med områdesbestämmelserna hade inte varit förenligt med de förslag som finns om 

att utveckla ängsområdet. 

Synpunkter rörande dagvattenhanteringen i området har vidarebefordrats till 

Ronneby Miljö- och Teknik AB som ansvarar för det kommunala dagvattennätet. 

Synpunkter har även framförts till Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen som har 

skötselansvar för gatan. Ronneby Miljö och Teknik AB har enligt uppgift inte fått in 

några anmälningar om översvämningar från fastighetsägarna i området. Vid 

framtida översvämningar uppmanas fastighetsägare anmäla till Ronneby Miljö och 

Teknik.  

Ronneby kommun har idag skötselansvar för gatumarken inom Rönninge och 

föreskrift som reglerar parkeringsförbud finns beslutad med hänsyn till 

framkomlighet för räddningsfordon. Det är möjligt för fastighetsägare i området att 

starta lantmäteriutredning för de outredda samfälligheterna för att få svar på 

väghållningsansvar. Om det framkommer att Ronneby kommun inte är väghållare 

kan driften övergå till samfällighet i området.  

 

Fastighetsägare 2 framför i sitt yttrande att då området i framtiden ska ingå i riksintresse för 

kulturmiljövård och erhålla speciella områdesbestämmelser är mycket relevant och positivt. 

Följande kommentarer rör några delkapitel under rubriken ”Förutsättningar och förändringar”. 

 

Mark och vegetation, sid.9-10. 

Områdets kulturhistoriska värden hänger ju intimt samman med Brunnsområdets och dess 

historia och fastighetsägarna instämmer i att även de privata trädgårdarna i Rönninge i 

framtiden bör behålla sin gröna prägel. Däremot menar fastighetsägarna att beskrivningen av 

hur Rönninges trädgårdar såg ut i början av 1900-talet är alltför schablonartad. Den är 

dessutom kopierad från Blekans områdesbestämmelser och några belägg tycks inte finnas för 

att det i Rönninge funnits ”konstfullt anlagda trädgårdar med slingrande grusgångar runt 

rondeller och rabatter, lusthus och bersåer”. Däremot har det bevisligen funnits mycket 

fruktträd och en del köksväxtodlingar, men också en del trädgårdsväxter med ”främmande 
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ursprung”, vilket mycket väl kan ha haft att göra med den nära kopplingen till Brunnsparken. 

Istället för att skriva att det är positivt om ”traditionella trädgårdsväxter såsom fruktträd väljs 

framför främmande arter” skulle man kunna skriva att det är positivt om traditionella 

trädgårdsväxter, såsom fruktträd bevaras och nyplanteras, men att det viktigaste är att behålla 

trädgårdarnas gröna karaktär.  

I det sammanhanget är även markbeläggningen en nyckelfråga och eftersom många av 

trädgårdarna har grusade entréytor och gångar borde man i formuleringen på sid 9 om att 

”Marklovsplikt krävs för schaktning, fyllning eller betydande ändring av markytans 

utformning” även lägga till  ”….och beläggningsmaterial”. Stilbrottet kan enligt 

fastighetsägarna bli väldigt stort om ett modernt stenmaterial tillåts dominera över det gröna.  

 

När det gäller byggnader är de små uthusen i bakre tomtgränsen en viktig del i den 

kulturhistoriskt värdefulla kvartersstrukturen och det är dessa småhus, som i hög grad sätter 

en speciell prägel på området. Några nya uthus har tillkommit eller byggts om, vilket är 

positivt för helhetsintrycket. Dessa byggnader är inte traditionella lusthus, utan främst 

funktionella byggnader för förråd och ofta även boende. Deras utformning vittnar om en 

speciell byggnadstradition, som hänger ihop med huvudbyggnaderna och eftersom de är 

placerade så nära bakre tomtgränsen har de ofta kompletterats med plank som insynsskydd. 

Utöver de sammanhållande kvalitéerna för området är det också områdets heterogenitet som 

är dess charm och risken är att en alltför stor likriktning inte skulle upplevas som lika 

historiskt intressant.   

 

På sid 10 finns formuleringen att ”Det är positivt om häckar med tiden kan ersätta befintliga 

staket och då gärna med arter som är överensstämmande med området, exempelvis hagtorn, 

avenbok eller oxel”. Fastighetsägarna skulle föredra en något modifierad formulering, såsom 

att ”Det är positivt om häckar även i fortsättningen kan utgöra den för varje fastighet 

dominerande gränsmarkeringen, speciellt ut mot de för kvarteret sammanhållande 

vägmiljöerna. När det gäller lämpliga häckväxter är det riktigt att hagtorn har varit det i detta 

och andra områden klassiska häckmaterialet. Av flera anledningar planteras den enligt 

fastighetsägarna numera väldigt sällan. Den har långa tornar, som gör den besvärlig att 

handskas med, den är värdväxt för den fruktade päronpesten och den förekommer sällan i 

plantskolorna. Kanske kunde det stå att det är positivt om befintliga hagtornshäckar kan 

bevaras, eller vid behov ersätts med andra klassiska häckväxter såsom avenbok, bok, oxel 

eller liguster.   

 

Vattenområde, sid 21-22. 

Detta kapitel inleds med att ”Delar av Ronnebyån ingår i det område som är aktuellt för 

områdesbestämmelser. Ronnebyån ingår i riksintresset för kulturmiljövård och ska som en 

helhetsmiljö betraktas som ett av de kulturhistoriska uttrycken”. Därefter lyfts betydelsen av 

siktlinjer mot ån. Detta är en fråga som enligt fastighetsägarna i mindre grad har att göra med 

att siktlinjer förstörs genom byggnation eller planteringar. Den absolut största faran är att det 

knappast kan finnas några siktlinjer att bevara om all trädvegetation längs med ån tillåts att dö 

i den takt, som nu är fallet. Många av våra vanliga trädarter är akut hotade av de olika 

sjukdomar, som de drabbas av. Det som främst utmärker de kustnära delarna av Ronnebyån 

och andra sydsvenska åar är att alla de alar som dominerar åns växtlighet mellan staden och 

hamnen är svårt angripna av en aggressiv algsvamp (Phytophthora alni). Det är en sjukdom 

som är utbredd i hela Europa och som under 1990-talet även fick fäste i Sverige. Trots att 

stora bestånd av al numera är döende längs de flesta sydsvenska åar är det ett problem som 
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knappt har uppmärksammats. Mot denna sjukdom finns inget motmedel och det saknas en 

strategi för hur både strand- och vattenmiljön i drabbade åar ska kunna räddas såväl biologiskt 

som natur- och kulturhistoriskt. I det akuta läge som Ronnebyån nu befinner sig i, borde både 

kommun och Länsstyrelse försöka hitta nya sätt att bevara beskuggningen längs vattendragen, 

vilket också skulle stärka den kulturhistoriska betydelsen av Ronnebyån som stadens 

ursprungliga livsnerv. Det kan knappast räcka med vanliga bevarandestrategier och 

länsstyrelsen sedvanliga förläggande om återplantering av nedhuggna träd. När det gäller 

både al, alm och ask är sjukdomsproblemen enligt fastighetsägarna så stora att återplantering 

skulle vara helt verkningslöst.  

 

Gatubelysning, dagvatten och översvämningsrisk.  

Vidare framför fastighetsägarna att kvarteret Stigbygeln ingår enligt uppgift inte i kommunens 

verksamhetsområde för dagvatten. Detta är ett problem, som innebär återkommande 

situationer med översvämning av tomtmark och i källare. Gatumarken är tydligen en outredd 

samfällighet och det vore välgörande om Ronneby kommun kunde ta ansvaret för att reda ut 

oklarheterna i denna situation. Dagvattnet i kvarteret verkar få ganska stora tillskott från 

flödens längs Silverberget och situationen har inte förbättrats genom asfalteringen för den nya 

gång-cykelvägen vid bergsfoten. En mer permanent lösning, ev. med fördröjningsmagasin, 

vore synnerligen önskvärd.  

 

Utöver de problem som orsakas genom synliga vattenansamlingar på markytan gör den 

vattensjuka marken att befintliga lyktstolpar inte förmår att stå lodrätt, utan lutar år alla håll. 

Ett byte till de kulturhistoriskt mer riktiga stolpar som finns i Brunnsområdet skulle vara ett 

lika stort tillskott till helhetsmiljön, som de olika marklovspliktiga åtgärderna. Eftersom de är 

så mycket lägre än de befintliga stolparna borde det vara lättare att få till stånd en fungerande 

grundläggning av dem. Ytterligare ett problem med de befintliga stolparna är att de verkar 

tändas och släckas helt utan samordning. Vissa lyktor kan vara släckta under en eller flera 

veckor för sedan helt plötsligt tändas igen. Man kan undra vad det beror på.  

 

Kommentar: 

Beskrivningen av trädgårdarna inom Rönninge uppdateras i gransknings-

handlingarna, se rubriken Mark och vegetation. 

Ändring av markbeläggning av större ytor inom området bedöms inrymmas i 

bestämmelsen att marklov krävs för betydande ändring av markytans utformning. 

Under rubriken Mark och vegetation i beskrivningen görs förtydligande att det är 

särskilt viktigt att det gröna i trädgårdarna ska vara framstående. Anläggande av 

större grusade eller stensatta ytor bedöms därför inte som lämpligt.  

Då häckar i tomtgräns är ett beskrivet uttryck för riksintresset för kulturmiljövård 

bedömer Ronneby kommun att formuleringen rörande att det är positivt om häckar 

med tiden kan ersätta befintliga staket i Rönninge finns med i beskrivningen. 

Bestämmelse om utökad lovplikt gällande häckar, grindar, portar, plank och staket 

tas bort och ersätts med lydelse i bevarandebestämmelsen q1 i enlighet med PBL 8 

kap 13 § punkt 2.  

 

Information om problematiken rörande befintlig växtlighet utmed Rönnebyån läggs 

till i beskrivningen, se rubriken Mark och vegetation. Det är genom 

områdesbestämmelser inte möjligt att göra ytterligare reglering än den som finns 

rörande att marklov krävs vid fällning av träd.  
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Synpunkter rörande dagvattenhanteringen i området har vidarebefordrats till 

Ronneby Miljö- och Teknik AB som ansvarar för det kommunala dagvattennätet. 

Synpunkter har även framförts till Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen som har 

skötselansvar för gatan. Ronneby Miljö och Teknik AB har enligt uppgift inte fått in 

några anmälningar om översvämningar från fastighetsägarna i området. Vid 

framtida översvämningar uppmanas fastighetsägare anmäla till Ronneby Miljö och 

Teknik.  

Ronneby kommun har idag skötselansvar för gatumarken inom Rönninge. 

Synpunkter rörande gatubelysningen har framförts till Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen. Det är möjligt för fastighetsägare i området att starta 

lantmäteriutredning för de outredda samfälligheterna för att få svar på 

väghållningsansvar. Om det framkommer att Ronneby kommun inte är väghållare 

kan driften övergå till samfällighet i området. 

 

Fastighetsägare 3 framför i sitt yttrande att som boende på Norra Rönningevägen tycker hon 

det är lovvärt att man vill bevara äldre bebyggelse med kulturhistoriska värden. Dock känns 

det lite sent påtänkt då nästan samtliga hus på Rönninge, inklusive fastighetsägarens egna hus, 

byggts om till, i vissa fall, oigenkännlighet. Fastighetsägaren anser inte heller att just hennes 

hus, kan bedömas på samma sätt som äldre byggnader i området. Huset byggdes 1933 och var 

då ett tämligen enkelt trähus med tegeltak, en och en halvplans, med fyra rum och två kök. 

Givetvis inget badrum eller WC inomhus. 1977 byggdes villan ut, (bl a installerades ett 

mindre badrum) och fick en beklädnad av vitt tegel. Huset är därmed mer ett uttryck för 1970-

talets estetik än för någon typ av "arbetarbostad" från 1930-talet. Och huset har ju aldrig varit 

ett uttryck för den "schweizerstil" som tidigare villor byggts i. 

Fastighetsägaren tycker att det var en smula svårt att utröna vilka regler som ska gälla för 

området i framtiden. Ska vedbodar och utedass återställas? Ska träplank som byggts mellan 

olika fastigheter (och som fastighetsägaren personligen finner oestistiskt tilltalande) rivas och 

ersättas av hagtornshäckar? Ska man inte (utan att ansöka om lov) få avverka stora träd som 

dött och som möjligen kan falla av sig själva inom en snar framtid? Fråga ställs i yttrandet om 

balkonger aldrig kommer att få byggas till eftersom det aldrig funnits. 

Slutligen framför fastighetsägaren att området har för övrigt problem med tämligen 

omfattande bestånd av parkslide, och fråga ställs om det finns någon plan för att ta itu med 

det. 

Kommentar: 

Ronneby kommun har inventerat bebyggelsen inom det aktuella området och 

redogjort för vilka befintliga värden som finns hos bebyggelsemiljön. En del av 

bebyggelsen har högre kulturhistoriska värden än andra. Besked om vilken typ av 

åtgärder som kan tillåtas inom den aktuella fastigheten kan inte lämnas i detta skede. 

En bedömning kommer att ske i varje enskilt fall i samband med bygglovsprövning. 

Krav om att återställa långt tidigare rivna byggnader, så som utedass, kommer 

däremot inte att finnas. Inte heller kommer krav om att riva plank eller staket som 

uppförts innan områdesbestämmelserna fått laga kraft att finnas. Målet med 

områdesbestämmelserna är att bevara de befintliga kulturhistoriska värden som 

bebyggelsemiljön har idag. Marklov krävs för fällning av träd med stamomfång över 

40 cm, oavsett om trädet är sjukt eller inte. I samband med marklovet görs en 

bedömning av trädets tillstånd och om det är lämpligt att trädet fälls.  

Parkslide är en invasiv art som utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden. I 

nuläget finns ingen kommunal plan för hur parkslide ska bekämpas. Däremot finns 
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på kommunens webbplats ronneby.se under rubriken Bygga, bo & miljö – Naturvård 

och parker – Invasiva arter information och tips. Även Länsstyrelsen Blekinge och 

Naturvårdsverket har stort informationsmaterial om hur arten ska hanteras på deras 

webbplatser. På webbsidan invasivaarter.nu kan fynd rapporteras.  

 

Fastighetsägare 4 framför i sitt yttrande en fråga rörande hur kommunen ser på uppförande 

av mur som avgränsning till annan tomt, eller utmed gatan. Fastighetsägarna har uppfört en 

mur med belysning som finns intill Silverberget. Denna är enligt fastighetsägarna i en stil som 

passar väl in i området. Fastighetsägarna har också planer på att uppföra fler 

belysningsarmaturer i samma stil på tomten som den i befintlig mur. 

Vidare framför fastighetsägarna att alldeles nyligen föll ett stort stenblock ned vid berget 

beläget rakt över parkförvaltningens kontor. Fastighetsägarna anser att detta bör ses över mer 

noggrant. Fastighetsägarna vill också framföra att det finns ett flertal nedfallna träd uppepå 

berget som riskerar att falla ned på cykelbanan. För övrigt är skötsel av cykelbanan/berget 

obefintlig. Vid uppförandet av den nya cykelbanan/golfslingan, skadades det vackra vildvinet 

som pryder berget. Vid framtida skötsel bör man enligt fastighetsägarna vara mer försiktig. 

Det står i beskrivningen att dagens riktlinjer är att eventuella nya bostäder och 

komplementbostadshus ska uppföras på höjd av minst +3 meter. Fastighetsägarna framför att 

de inte förstår från vilken nivå man ska räkna från.  

Fastighetsägarna har idag betongpannor på deras fastighet inklusive garagebyggnad. De har 

för avsikt att byta tak och önskar lägga pannor igen med annan kulör. Prisskillnaden mellan 

pannor vs plåttak är väsentligt högre. Fråga ställs i yttrandet huruvida det är fastighetsägarna 

som bekostar mellanskillnaden vid tvång av plåttak.  

Fastighetsägarna anser att de outredda samfälligheterna bör utredas. Befintlig gatubelysning 

förstör helhetsintrycket då de både lutar och dessutom inte fungerar fullt ut. Gällande allmän 

yta såsom ställplatsen och grönområdena saknas helt belysning och därmed trygghet. 

Fastighetsägarna anser att detta område borde ingå i områdesbestämmelserna då det främjar 

helhetsintrycket vid Rönninge. 

Slutligen ställs en fråga i yttrandet om vilka delar av området som ska tillåtas uppföra 

solceller. 

 

Kommentar: 

Häckar i tomtgräns är för områdets uppkomsttid typiskt karaktärsdrag. Murar har 

historiskt inte funnits i området. Uppförande av mur är en bygglovspliktig åtgärd, 

oavsett om områdesbestämmelser finns eller inte. Vidare bedömning om uppförande 

av murar kan beviljas sker i bygglovsprövning.  

Beskrivningen uppdateras rörande information om att skred har förekommit utmed 

Silverberget, se rubriken Risk för skred och höga vattenstånd. I samband med att 

stenblock föll genomförde Ronneby kommun så kallad skrotning av berget, vilket är 

en åtgärd för att säkerställa att det inte förekommer fler lösa block. Bedömningen är 

att det inte finns någon fara för någon bostadsfastighet. Synpunkt om att nedfallna 

träd på Silverberget kan utgöra risk har vidarebefordrats till Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen. Fallna träd är emellertid värdefulla att bevara utifrån dess höga 

naturvärde som död ved och ska inte tas bort om det inte finns risk.  

Nivån av +3 meter baseras på det aktuella höjdsystemets nollpunkt. Nivån kallas 

ibland för meter över havet. I Ronneby kommun används Sveriges nationella 

höjdsystem RH 2000.  
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För att ändra byggnaders kulörer krävs bygglov då området är särskilt 

kulturhistoriskt värdefullt. Detta gäller oavsett om områdesbestämmelser finns för 

området eller inte. I samband med bygglovet görs en bedömning huruvida åtgärd 

kan tillåtas eller inte. Det är fastighetsägarna som står för kostnaderna för att byta 

tak, oavsett om det gäller plåttak eller betongpannor.  

Det är möjligt för fastighetsägare i området att starta lantmäteriutredning för de 

outredda samfälligheterna för att få svar på väghållningsansvar. Om det 

framkommer att Ronneby kommun inte är väghållare kan driften övergå till 

samfällighet i området.  

Rörande avgränsningen för områdesbestämmelserna så har bedömningen gjorts att 

det är lämpligt att göra en separat prövning av området mellan Rönninge och 

Rönninge gård genom exempelvis detaljplaneprocess eller förhandsbesked. Syftet 

med områdesbestämmelserna hade inte varit förenligt med de förslag som finns om 

att utveckla ängsområdet.  

Det finns inte möjlighet att ge besked om vilka delar av området som kan tillåtas 

uppföra solceller. Ofta går det att anpassa placering och utformning så solceller kan 

tillåtas inom del av fastigheten. Bedömning kommer att göras i varje enskilt fall i 

samband med bygglovsansökan.  

 

 

SAMMANFATTNING 
Områdesbestämmelserna föreslås revideras enligt följande: 

 

Plankarta 

 Bestämmelsen q1 förtydligas och ges ny lydelse.  

 Bestämmelser om utökad lovplikt gällande ändring och uppförande av byggnadsverk 

ges ny lydelse.  

 Bestämmelse om utökad lovplikt för skyltar och belysning förtydligas.  

 Bestämmelser om ändring av utvändiga kulörer, samt byte, flytt eller igensättning av 

fönster och ytterdörrar slås ihop med bestämmelse om ändring och uppförande av 

byggnadsverk.  

 Bestämmelse om utökad lovplikt för ändring och uppförande av häckar, grindar, portar, 

plank och staket utgår och ersätts med lydelse i bestämmelsen q1.  

 Fastigheten Karlstorp 2:3 har undantagits beslut om granskning genom KS beslut  

2021-12-07 § 428. 

 

Planbeskrivning 

 Rubriken Mark och vegetation, information läggs till om vanliga trädsjukdomar och att 

anläggande av större grusade eller stensatta ytor inte är lämpligt.   

 Rubriken Bebyggelseområde, information om vad som kräver utökad lovplikt 

uppdateras. Information om när bygglov krävs i förhållande till underhåll av byggnader 

läggs till.  

 Rubriken Risk för skred och höga vattenstånd, uppdaterad information om skredrisk.  

 Rubriken God byggnadsvård, information om stärkt brandskydd läggs till.  

 Rubriken Fastighetsrättsliga frågor, förtydligande om samfälligheter. 

 Rubriken Vatten och avlopp, justering verksamhetsområde dagvatten.  
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 Rubriken Gator, skyltar och belysning samt Tekniska frågor, justering rörande 

belysning. 

 Rubriken Förutsättningar för solenergi, information om utökad lovplikt och 

kulturvärden.  
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