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Förord om detaljplaner 
Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och 
hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får 
och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. En detaljplan visas 
som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en 
planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även 
andra handlingar, till exempel en illustrationskarta eller en 
miljökonsekvensbeskrivning.  

Processen att ta fram en detaljplan 
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet 
som möjligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan 
anmärkningar framföras. När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som 
berör planen redan fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i 
översiktsplanen och eventuellt mera detaljerade program. 

Olika typer av planförfaranden 
Förslaget till detaljplan kan handläggas med ett standardförfarande eller med 
ett utökat förfarande. Under vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa 
ett begränsat förfarande som endast innehåller ett kommunikationssteg. I 
vissa fall kan även ett samordnat förfarande tillämpas vilket innebär att 
detaljplaneprocessen enligt plan- och bygglagen samordnas med andra lagar. 
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Planinformation 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 § 161 att ge planenheten i uppdrag 
att påbörja en ny detaljplan för Kalleberga 8:267. Detaljplanen hanteras 
enligt standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) eftersom 
detaljplanen i första hand inte bedöms vara av betydande intresse för 
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, i andra hand att planförslaget är 
förenligt med översiktsplanen samt i tredje hand att detaljplanen inte kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Aktuellt skede är samråd.  

             
Figuren ovan illustrerar vilket skede detaljplanen befinner sig i. 

Handlingar 
• Plankarta, 2021-09-17 
• Planbeskrivning, 2021-09-17 
• Undersökning om behovet av strategisk miljöbedömning, 2021-09-17 
• Fastighetsförteckning 
• Grundkarta 

Utredningar 
• Geoteknisk undersökning inkl. kartbilaga, 1980-11-13 
• Naturvärdesinventering, 2020-05-05 

Samtliga handlingar finns under pågående detaljplaner på www.ronneby.se/ 

Samråd Granskning Antagande Laga kraft 
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Inledning 

Syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förskole- och 
grundskoleverksamhet samt varierade bostadsformer inkl. teknisk 
anläggning för transformatorstation i södra Kallinge. Planförslaget möjliggör 
även för ytor för allmänt ändamål i form av gata och natur. 

Bakgrund 
Området är sedan tidigare detaljplanelagt för bostäder men delar av gällande 
detaljplan har upphävts för att kunna möjliggöra bygglov för privat förskola i 
området. Förutom pågående byggnation av förskola är området inte utbyggt. 
Resterande del av gällande detaljplan föreslås ersättas med aktuellt 
planförslag samt bekräfta förskolans markanvändning.  

Gällande detaljplan bedöms inte motsvara den byggrätt som kommunen ser 
behov av i området. Det har uppkommit ett intresse för grundskola i området 
och någon sådan byggrätt finns inte gällande detaljplan. Aktuellt förslag 
bedöms även motsvara den tätortsutveckling som föreslås i kommunens 
översiktsplan (antagen av KF 2018-06-20). 

Plandata 

Lägesbestämning och areal 
Planområdet ligger utmed Ronnebyvägen och omfattar 12,5 ha. 

Markägoförhållanden 
Fastigheterna Kalleberga 8:267 och Kalleberga 8:198 är i kommunal ägo och 
fastigheten Kalleberga 8:269 är i privat ägo.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
I översiktsplanen Ronneby 2035 (antagen av KF 2018-06-20) pekas 
planområdet ut för framtida tätortsutveckling, del av delområde Ka-01. 
Området beskrivs vara lämpligt för t.ex. bostäder, förskola, skola, 
verksamheter och idrottsanläggning.  
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Detaljplan 
För planområdet gäller idag stadsplan för Kalleberga 8:198 m.fl. (Plannr. 
315 och akt.nr 1081-P82/17) antagen 1982-10-01 och ändring genom 
upphävande av del av stadsplan för Kalleberga 8:198 m.fl (plannr. 421 och 
akt.nr.1081-P82/17) antagen 2017-08-23. Bild nedan visar gällande 
planstyrning för området och illustrerar vilken del av stadsplanen som är 
upphävd genom skrafferad yta.  
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Miljöbedömning 
Gällande lagstiftning innebär att kommunen ska bedöma om genomförandet 
av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte, i en så 
kallad Undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning. 
Om kommunen i undersökningen kommer fram till att ett genomförande av 
planen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning göras. I en miljöbedömning ingår att upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

För detta projekt har en Undersökning av behovet att upprätta en strategisk 
miljöbedömning genomförts och kommunens ställningstagande är att planens 
genomförande inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en 
MKB därmed inte behöver upprättas.  

Samråd med Länsstyrelsen gällande Undersökningen av behovet att upprätta 
en strategisk miljöbedömning görs i samband med plansamrådet.   

Nationella och regionala miljömål 
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål. Målen beskriver den kvalitet och 
det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt 
hållbara på lång sikt. Riksdagens ambition är att alla mål ska vara uppfyllda 
till år 2020. Miljömålet God bebyggd miljö som berör aktuellt planförslag 
definieras följande: 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global 
miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas. 

För att nå miljökvalitetsmålen har 28 etappmål antagits av regeringen. Dessa 
syftar till att tydliggöra var insatser behöver göras och anger steg på vägen 
för att uppfylla miljömålen. Precis som miljömålen ska etappmålen vägleda 
miljöarbetet på nationell, regional och lokal nivå. 

Planförslaget bedöms kunna främja insatserna att nå miljömålen genom att 
ny bebyggelse lokaliseras och anpassas till områdets förutsättningar och 
värden. Planförslaget sparar naturmark för både hantering av dagvatten och 
bostadsnära rekreation. Området ligger strategiskt väl sett till kommunens 
framtida utveckling och ambition att på sikt bygga samman Kallinge och 
Ronneby tätort. Området rymmer inte höga naturvärden eller berör 
jordbruksmark.  

Lokala miljömål 
Kommunfullmäktige fastställde nya lokala miljömål i ett miljöprogram 
2017-06-21 KF § 194. Programmet har planeringshorisonten 2017 – 2020 
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och inriktas på ett antal fokusområden utefter de nationellt fastställda 
miljökvalitetsmålen i Sverige. Fokusområdena omfattar följande: 

• Klimat 

• Giftfri miljö 

• Hållbar bebyggelseutveckling 

• Friskt vatten 

• Biologisk mångfald.  

Byggnation innebär omgivningspåverkan men bör kunna begränsas med 
anpassning till områdets förutsättningar. Planområdet och dess omgivning är 
rikt på vegetation och naturliga avrinningsvägar. Det bedöms därför finnas 
goda möjligheter för en fortsatt god klimatsituation i området. Planförslaget 
bedöms inte påverka vatten och biologisk mångfald på ett negativt sätt. 
Planförslaget bedöms inte leda till en ökad risk för giftig miljö. En ändring av 
gällande markanvändning bedöms vara linje med en hållbar 
bebyggelseutveckling. 

Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer 
Enligt 2 kap. 10 § Plan- och bygglagen (2010:900) ska miljökvalitetsnormer 
följas vid planläggning. Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om den lägsta 
godtagbara miljökvalitet och är juridiskt bindande.  

Arbetet med miljökvalitetsnormer utgår från kunskapen om vad människan 
och naturen tål för miljöbelastning utifrån ekonomiska och tekniska 
förhållanden på platsen. Miljökvalitetsnormerna avser både utsläpp till luften 
och till vattnet från mer diffusa utsläppskällor som till exempel utsläpp från 
olika trafikslag.  

Huvuddelen av det föreslagna planområdet ligger inom avrinningsområde 
som hör till Ronnebyån. Ronnebyån som helhet bedöms ha ”måttlig” 
ekologisk status och den kemiska statusen bedöms som ”uppnår ej god”. 
Den del av Ronnebyån som ligger närmast det aktuella planområdet 
benämns enligt VISS som Ronnebyån: Sörbybäcken-Mållebäcken. Denna 
del av Ronnebyån bedöms enligt VISS uppnå ”otillfredsställande ekologisk 
status” och den kemiska statusen bedöms som ”uppnår ej god”. Målet för 
denna del av Ronnebyån är att den ska uppnå god ekologisk status senast 
2027. Den kemiska statusen uppnår inte god kemisk status pga kvicksilver 
och bromerad difenyleter.  

Söder om planområdet finns ett våtmarksområde som angränsar till Gölen. 
För Gölen och den söder om liggande Skärsjön saknas miljökvalitetsnormer i 
VISS. Parallelt med planprocessen kommer en dagvattenutredning att tas 
fram för att hitta en lämplig dagvattenhantering för området. Det 
övergripande förslaget för området är att leda dagvattnet söderut mot Gölen, 
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vilket inte bör påverka Ronnebyån. Det finns inte något utpekat område för 
grundvattenförekomst inom planområdet.  

Områdets rika vegetation erbjuder goda möjligheter att såväl hantera 
dagvatten, rening av luft och omgivningsbuller. Det bedöms därför inte 
förekomma någon risk för att miljökvalitetsnormerna inte kommer kunna 
följas.  

Förutsättningar och förändringar 

Övergripande förutsättningar 
Områdets sluttar generellt en aning västerut med undantag för områdets 
norra och södra utkanter som har en brantare karaktär. Söder om 
planområdet ligger gölen som är en dagvattenrecipient. Norr om 
planområdet följer ett bostadsområde efter en sluttning med naturmark. 
Området är rikt på vegetation med övervägande del unga träd. Stigar 
förekommer i området. Nedan följer blandade bilder från området.  
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Naturvärden 
En naturvärdesinventering är utförd av Calluna och rapporten 
Naturvärdesinventering vid södra Kallinge (Ronneby kommun) inför 
detaljplaneläggning är daterad 2020-05-05. Planområdet utgörs i söder av 
stenhällar som övergår i våtmark. Våtmarken sträcker sig vidare söderut och 
ansluter mot Gölen. Stenhällarna sträcker ut sig österut och rymmer äldre 
tallar samt en del död ved. I övrigt består området av produktionsskog av 
bland annat gran och lärk. I väster pågår en byggnation av privat förskola 
men vid undersökningstillfället dominerades området av lövskog och 
lundartade miljöer med bland annat hassel, bok och ek. Norr om 
planområdet finns bostadsbebyggelse. 
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Inom inventeringsområdet finns ingen skyddad natur enligt 7 kap. 
miljöbalken. Vid undersökningstillfället identifierades 4 naturvärdesobjekt 
med naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde (total utbredning var 6,0 ha) och 
5 naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 visst naturvärde (total 
utbredning var 3,6 ha). Utav de naturvärdesobjekt med klass 3 påtagligt 
naturvärde bedöms nr 4 (fördelat på 3 platser) komma att påverkas mest av 
exploateringen. Övriga klass 3 naturvärdesobjekt bedöms inte komma att 
påverkas utan föreslås utgöra naturmark även framöver. 

Områdets naturvärden bedöms inte vara av sådan betydelse eller karaktär att 
kompensatoriska eller särskilt anpassande åtgärder erfordras. Däremot 
lämnas gröna passager i området för bostadsnära rekreation och biologiska 
samband. Ytterligare ställningstaganden finns i planförslagets tillhörande 
undersökning om behov av strategisk miljöbedömning.  

Geotekniska förhållanden 
Inför framtagande av gällande stadsplan undersöktes markens geotekniska 
egenskaper. Resultatet är fastställt i rapporten ”Hyndekullaområdet, 
Ronneby stadsplan, Kalleberga 8:198 mfl” av Jacobsson och Widmark 1980-
11-13.  

Resultatet återges kortfattat i denna planbeskrivning och är som följer. 
Terrängen utgörs av en blandning av skogsmark, berg i dagen och morän. 
Norr om Kallingegölen förekommer ett omfattande torvmarksparti med en 
60 x 20 m bred samt 5 m djup göl. Torvmarken består av ett mycket löst 
lager av organisk jord (torv och dytorv) som sträcker sig 0.0-7,5 m djupt. 
Den organiska jorden följs av silt och därefter morän. Vid 
undersökningstillfället låg grundvattnet högt (nära markytan) inom 
torvmarken.  

Den planerade kvartersmarken ligger på fast mark (morän och berg) och 
några geotekniska problem (sättnings- eller stabilitetsproblem) bedöms 
därför inte föreligga. 

Radonsäkert byggande 
Allt byggande vid nybyggnad i Sverige ska utföras radonsäkert och vid 
detaljplaneläggning kan förekomsten av radon behöva beskrivas på ett 
översiktligt sätt. Det är byggherren som ansvarar för att de byggåtgärder som 
utförs uppfyller de krav som gäller enligt plan- och bygglagen eller 
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av den lagen. 
Byggherren ansvarar även för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. 

Förorenad mark 
Någon miljöteknisk undersökning är inte gjord. Det finns ingen misstanke 
om risk för förorenad mark i området.  
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Risk för skred och höga vattenstånd 
Den geotekniska utredningen har bedömt att marken utgör stabil 
byggnadsgrund på de delar som utgörs av morän och berg. De mer låglänta 
områdena har lösare egenskaper men dessa delar föreslås inte som 
kvartersmark.   

Området ligger inte låglänt och det finns goda möjligheter för dagvattnet att 
rinna undan. Någon risk för översvämning bedöms därför inte föreligga. 
Någon kringliggande bebyggelse bedöms inte heller komma att påverkas till 
följd av en ökad andel hårdgjord yta. Planområdet gränsar inte till hav och 
stigande havsnivåer är därför inte relevanta att beakta.  

Fornlämningar 
Det finns inga utpekade fornlämningar i området. Någon särskild 
arkeologisk utredning har inte gjorts och bedöms inte nödvändig för 
planförslaget. Skulle fornlämning påträffas vid markarbete ska arbetet 
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen i Blekinge län kontaktas i enlighet 
med 2 kap 10 § kulturmiljölagen, KML. 

Riksintresse 
Området omfattas inte av något riksintresse. Däremot berörs MSA-område, 
stoppområde för höga objekt och påverkansområde väderradar. Detaljplanen 
föreslår en högsta höjd på 18,5 m i nock och bedöms ligga utanför 
sammanhållen bebyggelse.  

Bebyggelseområde 
Det pågår en byggnation av förskola i området som bekräftas i aktuellt 
planförslag. I övrigt är området inte utbyggt trots att det sedan år 1982 finns 
en gällande detaljplan för bostäder.  

Offentlig och kommersiell service 
Området ansluter till södra Kallinge och det finns därmed god tillgång till 
offentlig och kommersiell service. Det finns även goda gång- och 
cykelförbindelser mellan Kallinge och Ronneby tätort.  

Posthantering 

Den samhällsomfattande posttjänsten innebär bland annat att placering och 
standarder finns för mottagande av post i samhället. Det är därför viktigt att 
posten ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. Vid nybyggnation placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området och nya områden kan 
också medge en rundkörsel för att undvika backande fordon. I flerbostadshus 
ska man ta emot posten i sin postbox på entréplan i byggnaden. 
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Tillgänglighet 
En exploatering enligt aktuellt planförslag bedöms inte begränsa möjligheten 
att röra sig till och från området, eller inom området. Rekreationssamband 
bekräftas i aktuellt planförslag.  

Barnperspektiv 
Barnperspektiv utgår från att bevaka barns intressen i syfte att se barnet, 
sträva efter att förstå barnet och vidta åtgärder som bedöms verka för barnets 
bästa. Barn omfattar människor under 18 års ålder. Barnperspektiv kan 
innefatta barnets direkta perspektiv men måste inte göra det. I planering och 
byggande samt förvaltning är det viktigt att ha generell kunskap om barns 
behov i samband med miljöns gestaltning.  

Planförslaget bedöms inte medföra en påverkan på barns möjlighet att nyttja 
området. Planområdet bedöms ha goda förutsättningar att bli ett barnvänligt 
område. Planområdet är utformat med barnperspektivet i åtanke.  

Möjlighet finns att välja mellan belysta vägar och spännande stigar. 
Kvarteren som tillåter skolverksamhet är placerade så nära Ronnebyvägen 
som möjligt för att inte dra in onödig trafik i området. Det föreslagna 
bostadskvarteren föreslås ha återvändsgränder för att inte möjliggöra för 
genomfartstrafik. Gatan som löper tvärs över planområdet är böjd på flera 
ställen för att inte uppmuntra till högre hastighet.  

I samband med genomförandet av planförslaget är det viktigt att bevaka 
barnperspektivet och därmed hur platsens värden kan förbättras för barn. 
Planförslaget möjliggör för en sådan utveckling men stora delar av platsens 
gestaltning går inte att styra under detaljplanens skede eftersom stora delar 
avgörs i samband med byggnation och förvaltning.  

Lek och rekreation 
Området är rikt på grönska och ytor för rekreation. I närområdet finns goda 
möjligheter att röra sig i natur och utforska lek- och rekreationsvärden. 
Planförslaget bedöms inte medföra en negativ påverkan för allmänheten att i 
närområdet ha tillgång till lek och rekreation. Området för stigen nedan 
bekräftas med markanvändningen natur.  
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Gator och trafik 
Befintlig tillfartsväg föreslås ersättas med markanvändningen allmän plats 
natur. Istället kommer tillfartsvägen omlokaliseras söderut för att förbättra 
sikten och därmed öka trafiksäkerheten längs Ronnebyvägen. Föreslagen 
åtgärd bedöms tillräcklig för planförslagets genomförande.  
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Kollektivtrafik 
Närmsta busshållplats ligger ca 400 m gångväg från planområdet och har 
god turtäthet. Bussen avgår från Kallinge Lindvägen till Ronneby 
resecentrum tre gånger i timmen under vardagar och två gånger i timmen 
under helg.  

Parkering 
Bil- och cykelparkeringar ska lösas inom den egna fastigheten.  

Omgivningsbuller 
Bostäder föreslås som närmst 150 m till Ronnebyvägen. Inom planområdet 
regleras även huvudbyggnads placering till allmän plats. Någon risk för 
överskridande bullervärden ska därför inte föreligga inom planområdet.  

Exploateringens trafikalstring bedöms inte heller påverka omgivande 
bostäder eftersom planområdet har en egen befintlig tillfartsväg från 
Ronnebyvägen. 

Risker och störningar 
Några risker eller störningar bedöms inte föreligga, varken för planområdet 
eller omgivande bebyggelse.  

Vatten och avlopp 
Fastigheterna Kalleberga 8:267 och Kalleberga 8:269 ingår i det kommunala 
verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvatten. Planområdet föreslås 
även anslutas till det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten gata och 
fastighet.  
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En VA-utredning inkl. dagvattenlösning kommer tas fram parallellt med 
detaljplanens process. Underslaget kommer vara färdigt inför granskning. 
Resultatet av undersökningen för området kan komma att påverka 
planområdets struktur och föreslagen fördelning av byggrätt.  

I nuvarande skede bedöms övergripande intentioner för dagvattnet 
tillräckliga för planförslaget. Viss kapacitet för dagvattenhantering finns i 
kommunens ledningsnät, norr om planområdet. Detta är dock en begränsad 
kapacitet. Större delen av dagvattnet kommer istället ledas till Gölen som 
bedöms vara en lämplig dagvattenrecipient. Planområdet lutar generellt 
västerut med undantag för planområdets norra och södra utkanter som har en 
brantare lutning norrut respektive söderut. Dagvattnet kommer ledas och 
infiltreras naturligt i Gölen. Planförslaget rymmer gröna passager för 
avledning av dagvatten.  

Vatten och spill kommer ledas norrut till befintligt ledningsnät.  

El- och fiberanslutning 
Fiber finns i området.  

Det planeras en transformatorstation norr om förskolan som ska ersätta 
nuvarande temporär lösning.  

Anpassning till luftburna ledningar i området 

Kommunen har varit i tidig dialog med E-ON gällande en 130 kV 
regionnätsluftledning som sträcker sig söder om planområdet i ost-västlig 
riktning och en lokalnätsluftledning i sydvästra hörnet av Kalleberga 8:267.  

Marknivån får inte ändras under eller invid ledningarna. Vid behov av att 
ändra marknivån ska dialog tas med E-ON. E-ON framför att planområdet 
bör sluta minst 10 meter från närmsta strömförande lina från 
regionnätsluftledningen. I aktuellt planförslag föreslås inte någon bebyggelse 
närmre än ca 35 m i horisontellt avstånd från ledningen varvid några åtgärder 
eller särskilda bestämmelser inte bedöms nödvändiga för detaljplanens 
genomförande.  

Dagvattendammarna får inte utformas på sådant sätt att kraftledningsstolpar 
riskerar att hamna under vatten. Minsta horisontella avstånd från närmaste 
stolpdel/stag till närmsta slänt ska vara 10 meter. Den vattenspegel som 
dammarna bildar gör att dammarna kan komma att dra till sig fåglar. Risken 
är då stor att fåglar flyger in i ledningarna, vilket orsakar korta strömavbrott 
för ett stort geografiskt område. Om nya vatten- eller spillvattenledningar 
anläggs och dessa korsar kraftledningen, måste de vara i PVS eller i betong. 
De får inte förläggas närmare än 10 meter från luftledningsstolpe eller stag. 
Nya elledningar får ej understiga 50 meter från närmaste jordade stolpdel 
horisontellt sett. Om detta ej kan erhållas måste berörd kabel förläggas i PVS 
rör. 
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I det fall nya vägar eller gång-och cykelvägar ska anläggas som korsar eller 
kommer i omedelbar närhet av kraftledningarna skall detta meddelas E.ON 
för vidare bedömning. Om exempelvis en 12 meter hög belysningsstolpe 
monteras får denna inte placeras närmre strömförande lina än 14 meter, 
horisontellt mått. 

Värme 
Fjärrvärme är förnärvarande inte aktuellt för området utan området föreslås 
utvecklas med enskilda värmesystem.  

Avfall 
Planområdet föreslås anslutas till kommunal avfallshantering och 
återvinning.  

För att avfallshantering ska ske ändamålsenligt bör den utformas i tidig 
dialog med Miljöteknik och kommunens bygglovshandläggare samt vara i 
enlighet med Föreskrifter om avfallshantering för Ronneby kommun och 
Avfall Sverige HANDBOK FÖR AVFALLSUTRYMMEN Riktlinjer för 
utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnation. T.ex. tillämpas 
fyrfack vid villahushåll, mindre företag samt flerfamiljshus upp till 3lgh. 

Planförslag 
Nedan följer en beskrivning av planförslagets huvuddrag. Illustrationen 
nedan har ingen rättsverkan. Illustrationen visar inte heller högsta möjliga 
markutnyttjande, komplementbyggnader eller bygglovsbefriade åtgärder som 
exempelvis attefallshus.
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Kvartersmark  
Område A utgörs av Kalleberga 8:269 och föreslås utvecklas med förskola. 
Det pågår redan idag byggnation av privat förskola på fastigheten och 
byggnationen bedöms bli färdig under hösten år 2021. Aktuellt planförslag 
bekräftar nuvarande markanvändning. Förskolan rymmer 120 barn som 
fördelas på sex avdelningar. Byggrätten begränsas med bestämmelse om 
högsta nockhöjd på 12 meter och högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea 
motsvarande 40% av fastighetsarean. Byggnad ska placeras minst 4 meter 
från fastighetsgräns.  

 
Område B föreslås utvecklas med grundskola. I det fall grundskola inte 
byggs föreslås en möjlighet för bostäder. Det finns förutom grundskola även 
intresse för LSS-boende i området. Grundskolan planeras ha en kapacitet på 
600 elever.  

Byggrätten begränsas med en högsta nockhöjd på 18,5 meter, högsta 
utnyttjandegrad i byggnadsarea motsvarande 40 % av fastighetsarean, 
bestämmelser om placering och markområden längs allmän plats gata som 
inte får bebyggas.  

Placeringen preciseras till att huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns alternativt byggas samman i fastighetsgräns. 
Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns 
alternativt byggas samman i fastighetsgräns. Längs gatan gäller istället att 
huvudbyggnad och komplementbyggnad inte får placeras närmre än 6 meter 
resp. 4 meter till gatan. Byggrätten möjliggör inte för friliggande 
enbostadshus.  

I det fall område B bebyggs med en privat grundskola kan kommunens 
elevunderlag för övriga grundskolor komma att påverkas. Frågan behöver 
därför utredas vidare innan slutgiltigt ställningstagande tas.  
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Område C och D föreslås utvecklas med bostäder. Byggrätten begränsas med 
en högsta nockhöjd på 9,5 meter, högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea 
motsvarande 40 % av fastighetsarean, bestämmelser om placering och 
markområden längs allmän plats gata som inte får bebyggas.  

Placeringen preciseras till att huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns alternativt byggas samman i fastighetsgräns. 
Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns 
alternativt byggas samman i fastighetsgräns. Längs gatan gäller istället att 
huvudbyggnad och komplementbyggnad inte får placeras närmre än 6 meter 
resp. 4 meter till gatan.  

Byggrätten regleras med utfartsförbud längs vissa sträckor längs allmän plats 
gata. Garage/carport med in/utfart riktad direkt mot gatan ska placeras minst 
6 meter från fastighetsgräns mot gata. 
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Område E föreslås utvecklas med bostäder. Byggrätten begränsas med en 
högsta nockhöjd på 18,5 meter, högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea 
motsvarande 40 % av fastighetsarean, bestämmelser om placering och 
markområden längs allmän plats gata som inte får bebyggas. Placeringen 
preciseras till att huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns alternativt byggas samman i fastighetsgräns. 
Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns 
alternativt byggas samman i fastighetsgräns. Längs gatan gäller istället att 
huvudbyggnad och komplementbyggnad inte får placeras närmre än 6 meter 
resp. 4 meter till gatan. Byggrätten möjliggör inte för friliggande 
enbostadshus.  

 
Område F föreslås utvecklas med teknisk anläggning. En 
transformatorstation kommer ersätta nuvarande temporär lösning. 
Byggrätten begränsas med en högsta nockhöjd på 3,5 meter. 
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Allmän plats  
Gata 

För att möjliggöra för tillfartsväg till föreslagen kvartersmark föreslås allmän 
plats gata. Angöringen från Ronnebygatan föreslås flyttas längre söderut 
inom planområdet i syfte att öka trafiksäkerheten. Sträckningen följer i stort 
befintlig grusväg i området. En ytterst begränsad del utav föreslagen gata 
omfattas av strandskydd. Planförslaget föreslår att strandskyddet upphävs 
inom gatumarken. Den del av strandskyddet som berörs är en ytterst 
begränsad yta och är redan idag ianspråktagen för föreslaget ändamål. Delar 
av ytan är även reglerad till allmän plats gata i gällande detaljplan. 
Upphävande av strandskydd motiveras även av trafiksäkerhet. Upphävandet 
bedöms inte försvåra för strandskyddets syfte eftersom området även 
fortsättningsvis kommer vara tillgängligt.  

 
Natur 

Resterande del utav planområdet föreslås förbli naturmark. Inom 
naturmarken är det möjligt att anlägga ex. gång- och cykelvägar.  
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Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Planen hanteras enligt standardförfarande och kan antas av 
Kommunstyrelsen. Följande tidplan är preliminär.  

• Beslut om godkännande för samråd – oktober 2021. 
• Beslut om godkännande för granskning – januari 2022 
• Beslut om antagande – april 2022.  
• Laga kraft – maj 2022.  

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 7 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats (natur och gata i aktuellt 
planförslag). 

Exploateringsavtal 
Något exploateringsavtal har inte upprättats.  

Markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtal har ännu inte upprättats. Möjligheten finns att göra det 
framöver.  

Utbyggnadskostnader för kvartersmark 
Alla anläggningar, utfyllnader, byggnationer och ledningsdragningar inom 
kvartersmark bekostas av exploatör/fastighetsägare, liksom eventuella 
kompletterande geotekniska eller andra erforderliga utredningar. 
 
Fastighetsägaren till Kalleberga 8:269 (som bebyggs med privat förskola) 
bekostar omdragning av gång- och cykelväg. Detta är separat avtalat mellan 
kommunen och fastighetsägaren i samband med avstyckningen som gjordes från 
Kalleberga 8:267 och försäljning av fastigheten. Tidigare gång- och cykelväg 
var lokaliserad inom avgränsningen den avstyckning som gjordes. Planerad 
sträckning går väster om Kalleberga 8:269.  

Kommunala utbyggnadskostnader 
Kommunen bekostar utbyggnad av allmän plats. Utbyggnad av vatten- och 
avloppsnät samt dagvattennät byggs ut och bekostas av kommunens bolag 
Ronneby Miljö & Teknik AB. Avgifter tas via aktuell VA-taxa.  

Kostnader för planläggning 
Kostnaden för upprättandet av nu aktuellt planförslag finansieras genom 
planavgift. Planavgift ska därför tas ut för tillkommande bebyggelse och 
andra anläggningar inom planförslagets avgränsning. Detta innebär att den 
enskilde fastighetsägaren inte betalar för sin byggrätt förrän den nyttjas 
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genom lov. Planavgiften bestäms utifrån vid tillfället aktuell plan- och 
byggtaxa. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
Avstyckning kommer att göras från Kalleberga 8:267 och Kalleberga 8:198 
för planerad exploatering. Kommunen ansöker om fastighetsbildning och 
respektive köpare av nybildad fastighet bekostar erforderlig 
lantmäteriförrättning. 

Gemensamhetsanläggning 
Det finns möjlighet att inom respektive kvartersmark ansöka om och bilda 
gemensamhetsanläggning. Köparen av respektive nybildad fastighet ansöker 
om och bekostar bildande av eventuell gemensamhetsanläggning. 

Servitut 
Det finns idag en ledningsrätt i västra delen av Kalleberga 8:267. Rättigheten 
påverkas inte av aktuellt planförslag.  
 
Det finns ett servitut för tillfartsväg till förmån för vattentornet som belastar 
Kalleberga 8:267 och Kalleberga 8:198. Servitutet sträcker sig genom 
planområdet i ost-västlig riktning från Ronnebyvägen. Delar av servitutets 
sträckning ersätts med allmän plats gata. Vid behov föreslås servitutet 
ombildas på resterande del som inte ingår i planområdet, dvs. enbart inom 
Kalleberga 8:198. Kommunen ansöker om och bekostar ombildande av 
servitut.  

Medverkande tjänstemän 
Förutom planförfattare Felicia Zittorin har planarkitekt Peter Robertsson, 
stadsarkitekt Helena Revelj och mark- och exploateringsingenjör Sara 
Jonasson medverkat i planarbetet. Tidig dialog har skett med Ronneby Miljö 
& Teknik AB med representanterna Jonny Petersson, Robert Willander och 
Peter Wålhammar.  
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