
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(4) 
2021-12-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 428 Dnr 2021-000333 214 

Områdesbestämmelser för Karlstorp 2:3 mfl (Ronneby 
Brunnshotell och Rönninge) 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-01-27 § 29 att ge miljö- och 

byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggning genom 

områdesbestämmelser för Ronneby brunn och Rönninge. Syftet är att i 

enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) bevara kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelsemiljö inom och i anslutning till riksintresseområdet för 

kulturmiljövård. Framtagande av områdesbestämmelser sker genom samma 

process som en detaljplan. Aktuella områdesbestämmelser upprättas genom 

ett standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och 

beslut ska nu fattas om granskning av förslaget.       

Bedömning 

Bebyggelsen ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård, Ronneby 

Brunn/Blekan/Karön [K16]. Med hänsyn till riksintresset får 

bebyggelsemiljön inom området inte förvanskas. Idag finns däremot varken 

områdesbestämmelser eller detaljplan som reglerar vad som är tillåtet inom 

området. Områdesbestämmelser kommer att leda till att fastighetsägare får 

information om bebyggelseområdets värden och det kommer att bli tydligare 

vilka åtgärder som kräver bygg- eller marklov.   

 

Förslaget var utsänt för samråd under tiden 2021-06-11  till och med 2021-

07-02. Under samrådstiden har 14 yttranden inkommit, varav 10 med 

synpunkter eller erinran. Inkomna synpunkter berör främst områdets 

avgränsning, dagvattenproblematik i området, outredda samfälligheter samt 

områdesbestämmelsernas lagstöd och lydelser. Efter samrådet har förslaget 

justerats. Bland annat har skyddsbestämmelsen q1 fått ny lydelse och 

bestämmelser om utökad lovplikt har setts över. Förtydliganden har även 

gjorts i beskrivningen.  

 

Sammanfattningsvis reglerar områdesbestämmelserna att vid ändring av ett 

byggnadsverk eller av bebyggelseområdet ska kulturhistoriskt värdefulla 

karaktärsdrag bevaras. Tomter ska avgränsas av häck och grind i 

fastighetsgräns mot gata.  Nybyggnation ska anpassas till omgivningens 
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karaktär gällande placering, skala och utseende. Inom området kommer 

utökad lovplikt att gälla rörande bland annat rivning av byggnad, ändring av 

byggnad samt uppsättning eller flytt av skyltar (ej trafikskyltar) och 

ljusanordningar. Områdesbestämmelserna reglerar även utökad 

marklovsplikt gällande bland annat markytans utformning och trädfällning.     

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

godkänna förslag till områdesbestämmelser för Karlstorp 2:3 m.fl.  

(Ronneby Brunnshotell och Rönninge) och sända ut detsamma för 

granskning i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900).  

Underlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-12 

Karta med områdesbestämmelser, 2021-11-12 

Beskrivning, 2021-11-12 

Samrådsredogörelse, 2021-11-12 

Undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning,  

2021-03-09 

Byggnadsinventering inom Rönninge och Ronneby Brunnshotell, 2021-05-

10    

Arbetsutskottets beslut 2021-11-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

undanta Ronneby Brunnshotell och Brunnsbadet från förslag till 

områdesbestämmelser för Karlstorp 2:3 m.fl. och sända ut detsamma för 

granskning i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), 

Nicolas Westrup (SD), Magnus Pettersson (S) och Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) och Nicolas Wesrup (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag. 

Magnus Pettersson (S) yrkar på att hotellet och badet ska ingå i 

områdesbestämmelserna i enlighet med tjänstemannaförslaget. Ola 

Robertsson (S) och Lova Necksten (MP) yrkar bifall till förslaget.   

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
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Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Magnus 

Petterssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Magnus Petterssons (S) förslag röstar nej.    

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan avges elva (11) ja-röster 

och sex (6) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

 

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Åsa Evaldsson (M) X   

Magnus Persson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Silke Jacob (C) X   

Roger Gardell (L) X   

Magnus Pettersson (S)  X  

Tommy Andersson (S)  X  

Malin Månsson (S)  X  

Ola Robertsson (S)  X  

Jan-Eric Wildros (S)  X  

Lova Necksten (MP)  X  

Nicolas Westrup (SD) X   

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X   

Anders Oddsheden (SD)   X   

Gina Hellberg Johansson (SD) X   

Tim Aulin (SD) X   

Totalt  11 6 0 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att undanta Ronneby Brunnshotell och 

Brunnsbadet från förslag till områdesbestämmelser för Karlstorp 2:3 m.fl. 

och sända ut detsamma för granskning i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och 

bygglagen (2010:900). 

 

Reservation 

S och MP reserverar sig mot förslaget. 

________________ 

Exp: 

Karolina Bjers, enheten för strategisk samhällsutveckling 

 


