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Västra Hallen 1:3 m.fl., upphävande av del av 
byggnadsplan  

Ronneby kommun, Blekinge län 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Förslag till upphävande, upprättat 2021-10-15 har varit utställt för samråd under tiden 2021-11-25 till 

och med 2021-12-16. Myndigheter och berörda fastighetsägare med flera har beretts tillfälle att lämna 

synpunkter på planförslaget. Detaljplanen handläggs med ett förenklat förfarande enligt plan- och 

bygglagen (2010:900) och ställs därför inte ut för granskning innan antagande.  

 

Detaljplanehandlingarna fanns under samrådstiden tillgängliga på kommunens webbplats, Ronneby 

stadsbibliotek, Hallabro bibliotek och i Stadshuset, Ronneby.  

 

Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen Blekinge län.  

 

Teknik- fritid- och kulturnämnden, Miljö- och byggnadsförvaltningen, Räddningstjänsten Östra 

Blekinge, Ronneby Miljö och Teknik AB, Lantmäteriet och Trafikverket har inget att erinra mot 

planförslaget.  

 

Länsstyrelsens yttrande redovisas i sin helhet nedan.  

 

Länsstyrelsen Blekinge län  

 

Bakgrund och syfte  

Trafikverkets projekt omfattar nybyggnation av en förbifart väster om Hallabro, med anslutningar till 

befintlig Riksväg 27 cirka 150 meter söder om tätorten samt cirka 500 meter norr om densamma. 

Nybyggnationssträckan är drygt 2 kilometer lång och planeras som mötesfri landsväg med 

omkörningsmöjlighet, samt med referenshastigheten 100 km/h. Sträckan ska innehålla en 

omkörningssträcka i norrgående riktning. Syftet är att upphäva delar av gällande byggnadsplan där 

denna står i konflikt med ändamålet för Trafikverkets vägplan rörande nybyggnation av förbifart för 

Riksväg 27 väster om Hallabro 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan  

Ronneby kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av att upprätta en strategisk 

miljöbedömning. Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms 

få betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) inte krävs. 

Kommunens motiv är:  

 Ett upphävande av gällande plan medför inte någon betydande påverkan på området.  

 Ett upphävande av gällande plan medför inte någon direkt eller indirekt negativ påverkan på 

riksintresseområden.  

 Genomförandet av förslaget bedöms inte innebära några risker för människors hälsa.  

 Miljökvalitetsnormer för luft och vatten bedöms inte överskridas till följd av upphävandet.  

 

Länsstyrelsen bedömer att den befintliga miljön inte har sådana värden eller en sådan sårbarhet och att 

planens storlek och att risk för människors hälsa och miljön inte är av en sådan omfattning att det kan 

väntas leda till betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att en 

miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas och samråd med 

länsstyrelsen har härmed skett. 
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Länsstyrelsens samlade bedömning  

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

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  

Förslaget till upphävandet bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt 

plan- och bygglagen, PBL, 11 kap. 10 § vad gäller riksintressen, MKN, mellankommunala frågor, 

strandskydd, risk för olyckor, hälsa och säkerhet, översvämning eller erosion. Inte heller anses 

upphävandet stå i strid med översiktsplanen eller medföra betydande miljöpåverkan.  

 

Motiv för bedömningen  

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10§ PBL  

Riksintresse  

Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB och berör MSA-område, 

stoppområde höga objekt, samt influensområde för väderradar. Länsstyrelsen delar kommunens 

bedömning att riksintressena inte bedöms påverkas av förslaget.  

 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion  

Upphävandet av del av byggnadsplan för Västra Hallen 1:3 m.fl. bedöms inte påverkas av frågor 

gällande hälsa och säkerhet, risk för olyckor, erosion, buller eller förorenade områden.  

 

MKN  

Enligt 2 kap. 10§ PBL skall 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 delar kommunens 

bedömning att det med tanke på planområdets läge inte bedöms finnas någon risk för att någon 

miljökvalitetsnorm ska överskridas. 

 

Mellankommunala frågor och regionala förhållanden  

Upphävande av del av gällande byggnadsplan bedöms inte påverka mellankommunala eller regionala 

förhållanden.  

 

Råd enligt 2 kap. PBL  

Förhållande till ÖP  

I Ronnebys översiktsplan, Ronneby 2035 är en vägkorridor utpekad för planerad väg. Trafikverkets 

vägplan för förbifarten stämmer inte helt med det utpekade området i översiktsplanen. Istället kommer 

anslutning till befintlig väg att ske cirka 800 meter nordväst om det i översiktsplanen utpekade 

området. Ny vägdragning påverkar då område som är utpekat för framtida verksamhetsområde Ett 

grön- och blåstråk och skyddsvärd natur finns utmed Vierydsån, i anslutning till det södra området 

som avses upphävas. Ett upphävande av byggnadsplanen stämmer överens med intentionerna i 

gällande översiktsplan.  

 

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 

har redogjort för miljömålen på ett tillräckligt sätt. Länsstyrelsen har ingen erinran.  

 

Natur  

I översiktsplanen finns ett utpekat grön- och blåstråk och skyddsvärd natur utmed Vierydsån, i 

anslutning till det södra området som avses upphävas. Ett upphävande av gällande byggnadsplan 
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påverkar inte naturvärdena. Eventuella naturvärden prövas i Trafikverkets vägplan för förbifart för 

Riksväg 27.  

 

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. Då ett upphävande av byggnadsplanen inte medför några 

förändringar inom området anser länsstyrelsen att kommunen redogjort tillräckligt för de 

förutsättningar som finns och konsekvenser som kan uppstå. 

 

Kommentar: 

Yttrandet har inte föranlett några förändringar i förslaget. 

 

 

 

SAMMANFATTNING 
Detaljplanen föreslås revideras enligt följande: 

 

Plankarta 

Planförslaget har inte ändrats efter samrådet.  

 
Planbeskrivning 

Planförslaget har inte ändrats efter samrådet.  

 

 

 

Ronneby 2022-01-05 

 

 

 

Karolina Bjers Helena Revelj 

Planarkitekt Stadsarkitekt  

 


