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§ 34 Dnr 2015-000115 339 

Grönstrukturplan 
 

Sammanfattning  
Planförslaget, upprättat 2015-04-27 och reviderat 2016-06-13, har varit 
utställt under tiden 2016-07-04 till 2016-09-03.  
Under utställningstiden inkom sammanlagt 13 yttranden. Dessa gällde i 
huvudsak upplysning om att riksintresseområde för kulturmiljövård har 
reviderats, önskemål och förtydligande i texten att kommunen har områden 
med utökat strandskydd samt den framtida processen efter grönplanens 
antagande samt önskemål om mindre justeringar i kartmaterialet gällande 
förslag till utökade leder och besöksplatser. Två fastighetsägare som bor 
utmed Härstorssjön lämnade synpunkter som i huvudsak berör skrivningen 
om allmänhetens tillgänglighet till stranden.  

Samtliga synpunkter har sammanfattats och bemötts i ett utlåtande.       

Bedömning 
De inkomna synpunkterna har föranlett minder justeringar i dokumentet. 
Dessa föreslås vars:  

• Kartorna gällande riksintressena uppdateras.  

• Revidering gällande ny beskrivning och avgränsning av riksintresset 
för kulturmiljövård som omfattar Ronneby brunn/Blekan – Fridhem - 
Rönninge. Det nya materialet innehåller råd för fortsatt förvaltning av 
dessa områden. 

• Texten justeras med beskrivning om att det finns områden med 
utökat strandskydd i kommunen.  

• Förtydligande görs kring att det i framtiden kan krävas nya politiska 
beslut för att jobba vidare med förslagen samt en budget kopplat till 
detta.   

• Kartan och texten kopplat till området utmed Bräkneån, söder om 
Belganet justeras i en kort sträcka utmed ån.  

• Kartan över Belganet justeras och en utritad picknickplats tas bort.  

• Skrivningen och kartmaterialet gällande allmänhetens tillgänglighet 
runt Härstorpssjön revideras delvis.  
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Dessutom har förtydligande gjorts gällande dokumentets användning och att 
det fortsatta arbetet kan kräva samarbete mellan lika nämnder, förvaltningar 
och bolag. Flera av de framtida processerna kan kräva egna medel för att 
genomföras. Med anledning av detta bör ett nytt arbete/projekt initieras som 
fortsätter driva frågorna framåt för att utveckla grönstrukturen i kommunen. 
Se sid 7 i dokumentet.  

Justeringarna anses vara av redaktionell karaktär och kan inte avses innebära 
en västenlig ändring av planförslaget.      

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsens arbetsutskott/översiktsplanens styrgrupp godkänner 
att förslaget till Grönstrukturplan för Ronneby kommun – tematiskt tillägg 
till översiktsplanen justeras enligt ovan och därefter föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna grönstrukturplanen och föreslå 
kommunfullmäktige att anta grönstrukturplanen.       

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
grönstrukturplanen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Mats Paulsson (C), Kenneth Michaelsson (C), Helena 
Augustsson (MP) och Erik Ohlson (V). 

Yrkanden 
Mats Paulsson (C) yrkar bifall till grönstrukturplanen med tillägget att 
Öljehult markeras på kartorna i grönstrukturplanen.  

 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till Mats Paulssons (C) yrkande. 

 

Helena Augustsson (MP) yrkar bifall till grönstrukturplanen med förändring 
att: 

Sista stycket ”pepparbacken” på sida 141 i grönstrukturplanen får följande 
lydelse 

”Kullens skogsdel med berg-i-dagen är ett attraktivt och lagom tillgängligt 
rekreationsområde, som används av bland annat Fredriksbergsskolans 
personal och elever som utflyktsmål”.       

Propositionsordning 1 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Helena 
Augustssons (MP) yrkande om att sista stycket ”pepparbacken” på sida 141 i 
grönstrukturplanen får följande lydelse: 
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”Kullens skogsdel med berg-i-dagen är ett attraktivt och lagom tillgängligt 
rekreationsområde, som används av bland annat Fredriksbergsskolans 
personal och elever som utflyktsmål” 

bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Propositionsordning 2 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att anta 
grönstrukturplanens delar i vilket någon ändring inte föreslagits och finner 
att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 3 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Mats Paulssons 
(C) tilläggsyrkande om att Öljehult markeras på kartorna i planen, bifall mot 
avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta grönstrukturplanen med följande 
förändringar och tillägg: 

1. Sista stycket ”pepparbacken” på sida 141 i grönstrukturplanen får följande 
lydelse: 

”Kullens skogsdel med berg-i-dagen är ett attraktivt och lagom tillgängligt 
rekreationsområde, som används av bland annat Fredriksbergsskolans 
personal och elever som utflyktsmål”. 

2. Öljehult markeras på kartorna i grönstrukturplanen.  

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund, planarkitekt  

Akten  
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