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des att Ronneby kommun ser över de kartor som redovisar riksintressena. På kartorna 
saknas ett "övrigt inlfluensområde" nära Biskopsmåla.  Därtill berörs Ronneby kommun av 
Försvarsmaktens lågflygningsområden. Försvarsmaktens lågflygningsområden utgör 
område av betydelse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9§ MB. Inom lågflyg- 
ningsområdena kan höga objekt komma att påverka Försvarsmaktens möjlighet att bed- 
riva flygverksamhet. Mer information om lågflygningsområden samt Ö-områden finns i 
Försvarsmaktens redovisning av riksintressen för 2017. Riksintressekataloger med 
värdebeskrivningar samt kartor för alla landets län finns på Försvarsmaktens hemsida, 
www.forsvarsmakten.se. Klicka på Om myndigheten, Samhällsplanering, Riksintressen. 
 
Totalförsvarets civila delar- MSB 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap upplyser om att man under 2018 
kommer att arbeta med att se över riksintresse för totalförsvarets civila delar och som 
är viktiga att beakta i den översiktliga planeringen. 
 
Riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 MB 
Enligt 4 kap. 1och 2 §§ miljöbalken får exploateringsföretag och andra ingrepp i 
miljön komma till stånd i utpekade områden av riksintresse endast om det kan ske 
på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Turismens 
och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid 
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
Kommunen har lagt ut ett utvecklingsområde för bebyggelse inom område som 
omfattas av ovanstående riksintresse. Så som planförslaget är utformat bedöms inte 
riksintresset påverkas. 
 
Natura 2000 
Enligt 7 kap. 28 a§ MB krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som 
på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Skada på ett Natura 
2000-område kan uppkomma även om åtgärden sker utanför området, eftersom det kan 
påverka livsmiljön eller de arter som finns inom skyddsområdet. De utvecklingsområden 
som kan påverka ett Natura 2000-område, bör undantas från exploatering. 
 
Strandskydd 
Vid kust, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd om 100 meter från strand- 
kanten på land och 100 meter i vattnet.  Strandskyddet gäller även under   vattnet. 
Flertal utpekade utvecklingsområdet ligger eller gränsar till område som omfattas av 
strandskydd. För att ta mark i anspråk inom strandskydd enligt 7 kap 13 § MB krävs att det 
finns särskilda skäl. Länsstyrelsen kan inte utifrån planhandlingarna se att det skulle   
finnas några särskilda skäl till att ta markområdet i anspråk för bebyggelse eller 
verksamhetsområde. Det bör framgå hur kommunen förhåller sig till strandskyddet   och 
att det krävs särskilda skäl för att ta markområde i anspråk inom område där strandskydd · 
gäller. Länsstyrelsen förordar att strandskyddet ges en egen rubrik i planen. 

http://www.forsvarsmakten.se/


 
 
 

 
LÄNSSTYRELSEN 
BLEKINGE LÄN 

 
 
 

GRANSKNINGSGRANSKNINGSYTTRANDE 4 (14) 

 
2018-03-12 401-5530-2017 

 
Regionala intressen och mellankommunala intressen 
Besöksnäringen är en tillväxtbransch i Blekinge.  Det som gör länet attraktivt 
som besöksmål, gör det ofta attraktivt även för permanentboende.  
Länsstyrelsen, stödjer översiktsplanens inriktning om samordning genom 
gemensamma riktlinjer för flera kornrnuner vilket framgår under kapitlet om 
mellankommunala intressen och regionala intressen. De mellankornrnunala 
intressena kan med fördel även redovisas på karta. 
 
 
Nationella   mål 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör komplettera texten under rubriken 
Rikt och tillgängligt friluftsliv på sida 32med: 
vi kommer särskilt att beakta de av regeringen uppsatta friluftspolitiska målen 
där vi prioriterar allemansrättsliga frågor, attraktiv tätortsnära natur samt 
tillgänglig natur för alla. 
 
Hälsa säkerhet, olyckor, översvämning och erosion  
Geoteknik 
Som förtydligande rekommenderas att översiktsplanen kompletteras med ett utdrag 
ur SGU:s jordartskarta som grafiskt översiktligt redovisar ytjordlagerförhållanden 
inom kommunen. SGI rekommenderar också att översiktsplanen kompletteras med 
en be- skrivning och en översiktlig redovisning i text-  och kartform av områden 
med identifierade geotekniska riskfaktorer exempelvis ras och skred i berg och jord, 
erosion och geotekniska frågeställningar relaterade till översvämning. 
Översiktsplanen bör uppmärksamma att geotekniska säkerhetsfrågor avseende ras 
och skred samt erosion enligt PBL ska klarläggas i samband med framtagande av 
nya detaljplaner, vilket bör lyftas fram i översiktsplanen. SGI:s yttranden avser inte 
grundläggnings- och miljötekniska frågor, men det rekommenderas att fortsatta 
geotekniska detaljplaneutredningar innehåller översiktliga bedömningar av dessa 
frågor. 
I tidigare yttrande påtalades att översiktsplanen bör innehålla en strategi över hur det 
geotekniska frågorna ska hanteras i senare skeden i planprocessen. Generellt är det i 
översiktsplanen lämpligt att översiktligt redovisa geologiska och geotekniska 
förhållanden samt eventuella risker, då detta utgör underlag för strategiska val av 
markanvändning. Särskilt bör framgå i vilken utsträckning de geotekniska 
säkerhetsfrågoma är styrande för markanvändningen, det vill säga områden där 
markens stabilitet kan orsaka svårigheter vid planläggning och/eller särskilt behöver 
utredas i samband med detaljplaneläggning eller bygglovgivning. 
En översiktsplan bör beskriva en strategi för hur de geotekniska frågorna ska 
klarläggas. En sådan strategi rekommenderas att innehålla: 






















