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Planbeskrivning 
Detaljplan för Fastighet Svenstorp 2:109. (Tallet) 
Samrådstid från 2020-10-02 till och med 2020-10-23. 

 
Översiktskartan visar planområdets läge… 
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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 
Planarbetet startade 2020-02-10 och hanteras med ett 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. 
 
Samrådstid: 2020-10-02 till och med 2020-10-23 

             
Figuren ovan illustrerar vilket skede detaljplanen befinner sig i. 

Handlingar 
• Plankarta 
• Planbeskrivning 
• Behovsbedömning/miljökonsekvensbeskrivning 
• Fastighetsförteckning 

 
Samtliga handlingar finns på www.ronneby.se/tallet 

Samråd Granskning Antagande Laga kraft 

http://www.ronneby.se/tallet
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Inledning 

Syfte och huvuddrag 
Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) skapa 
möjlighet till ombyggnad av befintlig historisk byggnad till bostäder och 
planläggning för nya bostäder i form av marklägenheter på fastigheten. 

Bakgrund 
Fastighetsägaren till Svenstorp 2:109 (Tallet) inkom 2019-05-08 med en 
ansökan om planbesked för aktuell fastighet med avsikten att planlägga 
fastigheten för, flerbostadshus och hus för nya bostäder i form av 
marklägenheter. Ansökan omfattar 
• Ombyggnaden av den befintliga äldre byggnaden avser 8 – 10 

nya lägenheter. 

• Byggrätt för marklägenheter i en våning. 

• Byggrätt för upp till tre carportar och ett gemensamt sophus.  

• Infart avses ordnas från befintlig lokalgata i detaljplan.  

• Montering av utvändig hiss på befintlig kulturhistorisk byggnad.  

2019-09-23 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att bevilja positivt 
planbesked för fastigheten Svenstorp 2:109 gällande planläggning för om- 
och tillbyggnad av bostäder. 2020-09-23 beslutade Miljö- och 
byggnadsnämnden att godkänna förslag till detaljplanen för samråd. 

Plandata 

Lägesbestämning och areal 
Planområdet omfattar ca 17000 m² och gränsar i norr, öster och söder till 
befintlig villabebyggelse. I väster gränsar planområdet till ett skogsområde. 

Planområdets avgränsning 
Planområdet avgränsas i norr av Svenstorpsvägen, i öster av Nyhemsvägen 
och i söder av befintlig villabebyggelse. I väster av ett skogsområde. 

Markägoförhållanden 
Ronneby Kommun äger marken betecknad allmän plats. Kvartersmarken är 
privatägd. 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
I översiktsplan Ronneby 2035 är platsen utpekad som tätort och angränsar 
till utvecklingsområde Br-01. Utvecklingsområdet syftar till framtida tätort 
med bostäder, skola och förskola. Området är också utpekat som 
kommunikationsnod och kärna för boende och service. I Översiktsplanen 
Ronneby 2035 anges området som tätort och avviker inte från 
översiktsplanen. 

Detaljplan 
För planområdet gäller idag byggnadsplan (194) antagen 1950-08-04. 
Planen anger A, mark för allmänt ändamål och antal våningar III.  
Lantmäteriets FRM- akt 10-BRÄ-1083. 

Upphävande av gällande detaljplaner 
Aktuellt planområde är en mindre del av byggnadsplan 194 och den nya 
detaljplanen ersätter endast fastigheten Svenstorp 2:109. 
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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. Motivet till det är att planen möjliggör 
för en begränsad utökning av befintlig bebyggelse som inte medför någon 
negativ påverkan av området. Genomförandet bedöms inte innebära några 
risker för människors hälsa. Miljökvalitetsnormerna kommer inte att 
överskridas. 
Kommunen har haft samråd med Länsstyrelsen gällande Undersökningen av 
behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning och Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning om att genomförandet av Detaljplan Svenstorp 
2:109 inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

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. Av de 16 miljömålen bedöms denna detaljplan bidra till 
att uppnå följande av miljökvalitetsmålen. 

• Begränsad klimatpåverkan. 
• Grundvatten av god kvalitet. 
• God bebyggd miljö. 
• Ett rikt djur- och växtliv. 

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.” 

Bedömning av förslagets påverkan 
Förslaget till ny detaljplan bedöms i korthet kunna bidra till de ovannämnda 
miljömålen genom att redan ianspråktagen mark i kollektivnära läge nyttjas 
för etablering av ny bostadsbebyggelse. Slutligen bedöms också förslaget 
kunna bidra till att befintligt djur- och växtliv kan bevaras. 
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Lokala miljömål 
Kommunfullmäktige fastställde nya lokala miljömål i ett miljöprogram 
2017-06-21 KF § 194. Programmet har planeringshorisonten 2017 – 2020 
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.  

Detaljplanen för Svenstorp 2:109 bedöms kunna bidra till att uppnå målen 
om klimat, giftfri miljö, och en hållbar bebyggelseutveckling. Planen får en 
tydlig inverkan på målet om klimat genom det kollektivnära läget och att 
ökad trafik till området är liten. Vidare bidrar planens genomförande till att 
skapa en hållbar bebyggelseutveckling delvis genom att befintlig bebyggelse 
får ett förbättrat skydd mot förvanskning. 

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.  
Vad gäller detaljplanen för Svenstorp 2:109 så är förutsättningarna goda för 
att miljökvalitetsnormerna skall uppfyllas. Planen får en tydlig inverkan på 
målet om klimat genom det kollektivnära läget och att ökad trafik till 
området är liten. Planens genomförande bidrar också till att skapa en hållbar 
bebyggelseutveckling delvis genom att den befintliga kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelse får ett förbättrat skydd mot förvanskning. 

Förutsättningar och förändringar 

Mark och vegetation 
Området är en ianspråktagen fastighet delvis skogbevuxen. Det innebär att 
viss vegetation kan sparas i området för att gynna den biologiska 
mångfalden. Det finns även ett antal värdefulla träd som ska bevaras genom 
egenskapsbestämmelse i plankartan. 
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Inventerade värdefulla träd 2014 

Geotekniska förhållanden 
Marken består till största delen av morän, sand och grus förutom en liten del 
i väster som är berg, enligt SGU:s jordartskarta. Någon geoteknisk 
undersökning har inte utförts. 
Ur radonsynpunkt klassas marken inom planområdet som normalriskområde 

Jordartskarta (SGU). Blå färg: Morän, Orange: Sand-grus, Röd: Berg.  

Förorenad mark 
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. 
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Risk för skred och höga vattenstånd 
Området ligger på en sluttande nivå mellan 33 och 40 meter över havsytan 
och bedöms inte ligga inom riskzonen för skred och högt vattenstånd. Inga 
vattendrag finns i närheten. 

Klimatanpassning 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.98e386016343936f541d8/152606
8515862/Checklista-verktyg-klimatanpassning-fysisk-planering.pdf 
Klimatförändringar och dess påverkan i form av ökad och intensivare 
nederbörd, höjda medeltemperaturer och värmeböljor påverkar den fysiska 
planeringen. Det är av vikt att förhålla sig till och möta effekterna av ett 
förändrat klimat.  
Genom en global uppvärmning beräknas havsnivåerna kunna stiga upp till 
+3,0 meter över nuvarande läge fram till år 2100. Den föreslagna 
bebyggelsen ligger som lägst på +33 meter över havet vilket ger god 
marginal till en stigande havsnivå.   

Fler hällregn och mer långvariga regnperioder kommer att ställa högre krav 
på hanteringen av dagvatten. För att hantera intensivare regn föreslås därför 
att dagvatten fördröjs till viss del inom fastigheten Svenstorp 2:109 innan det 
går vidare till det kommunala dagvattennätet.  

Redan idag har vi upplevt intensivare värmeböljor som påverkat människors 
hälsa, inte minst i bebyggda miljöer. En av anledningarna till detta är bristen 
på klimatutjämnande element. Ett klimatutjämnande element kan till 
exempel vara träd eller annan växtlighet som dels ger skugga, men också 
höjer luftfuktigheten och strilar solljuset med sina trädkronor. Dessa 
funktioner ger sammantaget ett jämnare klimat i närheten av växtligheten. 
Ett sätt att tillföra nya bebyggelsemiljöer sådana kvalitéer är att spara 
befintlig natur i anslutning till nya bostadsområden. På så vis blir det relativt 
enkelt för boende i området att uppsöka skuggade områden. I detta fall finns 
ett skogsområde på en höjd väster om planområdet som en ”klimatlunga”. 
Detta innebär att grönområdet ger en ökad beskuggning, ökad luftfuktighet 
med mera.  

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar i planområdets närhet. Någon särskild 
arkeologisk utredning har inte gjorts. Skulle fornlämning påträffas vid 
markarbete ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen i Blekinge län kontaktas i 
enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen, KML. 

Riksintresse 
Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB 
och berör MSA område, stoppområde höga objekt, riksintresset påverkar inte 
planförslaget negativt. 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.98e386016343936f541d8/1526068515862/Checklista-verktyg-klimatanpassning-fysisk-planering.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.98e386016343936f541d8/1526068515862/Checklista-verktyg-klimatanpassning-fysisk-planering.pdf
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Bebyggelseområde 
Varje kommun blev i och med 1918 års fattigvårdslag skyldig att ha ett 
ålderdomshem. Tidigare hade äldre i behov av omsorg hänvisats till 
fattigvården. I och med ålderdomshemmens införande började man separera 
äldrevården från fattigvården och från 1947 blev ålderdomshemmen ämnade 
för alla äldre med behov av omsorg. Typritningar för ålderdomshemmen 
togs fram 1920 av fattigvårdsstyrelsen.  
Runt 1920-talet byggdes ett stort antal ålderdomshem runt om i landet. I 
Blekinge finns ett flertal exempel; bl.a. Tallet i Bräkne-Hoby från 1917.  
De första ritningarna för ett ålderdomshem i Bräkne-Hoby togs fram 1913 
och innefattade sovsalar och dagrum i en manlig respektive kvinnlig 
avdelning. Ålderdomshemmet i Bräkne-Hoby stod klart 1917. Det är en för 
byn stor byggnadsvolym som har likheter med Bräkne-Hoby folkhögskola 
som byggdes i sydöstra delen av samhället 1916. Likheterna består främst i 
volymerna och tegelarkitekturen. Ålderdomshemmet kompletterades med 
pensionärslägenheter längs med allén som leder fram till ålderdomshemmet 
under 1950-talet.  
Ålderdomshemmet är byggt i en nationalromantisk stil som karaktäriseras av 
den stora tunga volymen, den höga och rustika gråstenssockeln, 
tegelfasaderna, burspråken och de vita småspröjsade fönstren. Helheten ger 
intryck av en välbevarad byggnad exteriört. Dock är fönstren utbytta på 
senare år och består av moderna vippfönster med planglas. 
Spröjsindelningen har bibehållits för att efterlikna de ursprungliga fönstren 
men dimensionerna har förändrats med bl.a. bredare mittpost. Ankarsluten i 
form av årtalet ”1917” är viktiga att bevara då de berättar om byggnadens 
ursprung.  

Byggnadskultur och gestaltning 
Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde. Ålderdomshemmet vittnar om 
den svenska äldrevårdens historia och har därigenom ett samhällshistoriskt 
och socialhistoriskt värde. Arkitekturhistoriskt visar byggnaden, tillsammans 
med Bräkne-Hoby folkhögskola, hur nationalromantiken fick genomslag ute 
i de mindre svenska samhällena.  
Efter att byggnaden var ålderdomshem har det här varit en musiklokal för 
ungdomar och på senare år ett asylboende för nyanlända. Byggnaden tål nya 
verksamhetsområden och skulle vara lämplig för bostäder. Förändringar 
måste dock ske utifrån byggnadens värden och förutsättningar för att det 
kulturhistoriska värdet ska bibehållas. Därför bör planen innehålla skydds- 
och varsamhetsbestämmelser. Vid framtida fönsterbyten bör man återgå till 
traditionella träfönster med rätt proportioner och äldre karaktär av 
fönsterglas för att återfå det ursprungliga utseendet.  
För att bibehålla en oförvanskad huvudfasad mot öster bör endast balkonger 
tillåtas på västfasaden.  
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Västra fasaden där balkonger tillåts 

 
Fasad mot allégatan lämnas orörd

 
Förslag på bevarandeegenskaper: 
k1 Kulturhistoriskt värdefull byggnad som ska bibehållas till sin 
nationalromantiska karaktär avseende volym, proportioner, indelning, 
material och materialbehandling, färgsättning samt detaljeringsnivå. 
k2 Fasaderna ska bestå av rött fasadtegel 
k3 Fönstren ska till form, färg, och spröjsindelning vara lika befintliga. 

 
Befintliga fönster 

 
q1 Ankarsluten i form av årtalet ”1917” ska bibehållas. 
f1 Balkonger får endast uppföras på fasad mot väster.  
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f2 Balkonger och balkongräcken ska utformas i likhet med befintlig balkong 
i söder. 

Offentlig och kommersiell service 
Området ligger centralt i Bräkne-Hoby, med ca 1,5 km till bland annat 
vårdcentral, kulturhus, bibliotek, skola och kyrka. Till närmaste 
livsmedelsaffär är det cirka 500 meter. 

Posttjänster 
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. 
Planförslaget bidrar till en förbättrad posttjänst genom… 

Tillgänglighet 
Marken i planområdet är relativt kuperad med undantag av området framför 
och norr om den befintliga byggnaden. Entréer finns i sluttande markplan 
med en nivåskillnad på 1 meter och kan utvändigt anpassas med hjälp av 
ramper för ökad tillgänglighet för rörelsehindrade. Markarbeten och nya 
slänter skall dock beaktas i samband med nytillkommande bebyggelse så att 
tillgängligheten mellan befintliga och nya byggnader inte försvåras. 
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Barnperspektiv 
Ur ett barnperspektiv har placeringen av nya lägenheter/marklägenheter på 
Tallet både för och nackdelar. Till nackdelarna hör att avståndet till skolan 
med tillhörande ytor för lek och lekredskap är relativt långt och den större 
och trafikerade Backarydsvägen måste korsas. Utmed den aktuella sträckan 
finns övergångsställe och biltrafiken begränsas till en hastighet av 50 km/h. 
Fördelen är att inom planområdet finns möjlighet att anlägga grönytor som 
ur ett barnperspektiv väl kan nyttjas för utomhuslek och spontanidrott.  

Lek och rekreation 
Det finns inte någon befintlig lekplats inom 300 meter från planområdet 
dock finns det möjlighet att skapa område både för lek och rekreation inom 
planområdet. 

Vattenområde 
Det finns inga vattenområden inom planområdet eller i anslutning till 
området. 

Gator och trafik 
Vägarna i planområdets närhet, Svenstorpsvägen, Allévägen och 
Nyhemsvägen är mötesfria asfalterade enskilda vägar på kommunalägd mark 
med en vägbredd på ca 6 meter. Övriga vägar i området håller samma mått 
och standard. ÅDT för Svenstorpsvägen, Allévägen och Nyhemsvägen är ca 
250 fordon varav ca 25 tunga fordon (Källa Trafikverket NVDB). Vid en 
exploatering av planområdet väntas årsmedeldygnstrafiken öka med ca 50 
fordonsrörelser/dygn. 
Planområdet angörs i dagsläget från Allévägen men planförslaget föreslår en 
ny infart från Svenstorpsvägen i anslutning till parkering och Miljöhus. 

 
Kartbild för en översikt av angränsande gator och vägar till planområdet. 
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Kollektivtrafik 
Järnvägsstationen i Bräkne-Hoby ligger ca 1 km bort med förbindelse mot 
Karlskrona och i motsatt riktning Köpenhamn 1 gång i timmen och busslinje 
250 trafikerar sträckan Karlshamn-Ronneby och stannar i Bräkne-Hoby. 
Idag trafikeras sträckan med persontrafik som samkörs med Skånetrafiken.  

Parkering 
Parkeringsplatser för de boende och besökare kommer att anordnas inom 
planområdet. 

Utfarter 
I dagsläget angörs fastigheten via Nyhemsvägen/Allévägen. En ny in/utfart 
för de boende inom fastigheten föreslås från Svenstorpsvägen i planområdets 
nordvästra del. I anslutning till den nya in/utfarten är det lämpligt att anlägga 
parkering och miljöhus. Från Allévägen föreslås en in/utfart till en mindre 
besöksparkering. 

Bilden illustrerar en översikt var nya in/utfarter placeras. 
 

Omgivningsbuller 
Närmsta bullerkällan är Svenstorpsvägen och Nyhemsvägen som båda har en 
skyltad hastighet av 30 km/h och ÅDT av ungefär 250 fordon. Boverket och 
SKL har tagit fram en modell för att beräkna utbredningen av buller från 
vägtrafik i skriften ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”. Avståndet mellan 
Nyhemsvägens vägmitt och bostadsbyggnad kommer att uppgå till minimum 
25 meter. Det betyder att ljudnivån enligt modellen kommer att utgöras av 
ungefär 53 dB(A). Då modellen minst kan beräkna ÅDT av 1000 fordon är 
bedömningen att ljudnivån kommer att bli än lägre inom planområdet. 
Sammantaget är bedömningen att det finns goda förutsättningar att skapa en 
god ljudnivå inom planområdet.  

Parkering 
och 

miljöhus 
 

Besöks- 
parkerin
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Störningar 
Planens genomförande medför viss ökning av omgivningsbuller och trafik i 
närområdet. Ökningen bedöms däremot inte bli betydande. 

Vatten och avlopp 
Befintlig byggnad är i dagsläget ansluten till det kommunala Va-systemet. 
Området kommer fortsatt att ingå i det kommunala nätet. 
Fördröjningsmagasin kan bli nödvändigt för omhändertagande av dagvatten. 

El-, tele- och fiberanslutning 

Planområdet är idag anslutet till el- och tele och bredband via fibernätet. 

Förutsättningar för solenergi 
Solkartan för Blekinge län med mera. 
Solpaneler – ett komplement till det traditionella elnätet. 

Värme 
fastigheten Svenstorp 2:109 är dag ansluten till fjärrvärmenätet som drivs av 
det kommunalt ägda aktiebolaget Ronneby Miljöteknik AB. Då fjärrvärme 
finns framdragen bedöms möjligheterna till nya anslutningar som goda. 
Eventuell flytt av befintliga ledningar bekostas av exploatören. 

Avfall 
Avfall har tidigare hämtats med sopbil i anslutning till huvudbyggnaden. 
Möjligheterna för ny tillfartsväg för sopbilen bedöms vara goda via 
Svenstorpsvägen. 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Planen hanteras enligt standardförfarande och kan antas av miljö- och 
byggnadsnämnden maj 2021. 

• Godkännande för samråd i miljö- och byggnadsnämnden, september 
• Beslut om samråd september 
• Samråd oktober 
• Beslut om granskning december/januari 
• Granskning februari 
• Beslut om antagande april/maj 
• Laga kraft juni 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 
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Huvudmannaskap 
För allmän plats inom planområdet är kommunen huvudman.  

Ansvarsfördelning 
Ronneby kommun ansvarar för att ta fram förslag till detaljplan och 
tillhörande handlingar. Privat fastighetsägare ansvarar och bekostar 
erforderliga utredningar som krävs. Privat fastighetsägare ansvarar även för 
planens genomförande i enlighet med planens bestämmelser samt fortsatt 
skötsel inom kvartersmark. Inom planområdet finns kommunalt 
huvudmannaskap, vilket innebär att Ronneby kommun ansvarar för allmän 
platsmark inom planområdet.  

Avtal 
Ett planavtal har skrivits med fastighetsägaren.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
Någon fastighetsbildning behövs inte göras. 

Konsekvenser på fastighetsnivå 
Svenstorp 2:109: Inom fastigheten regleras nytt markändamål när bostäder 
medges. En ny byggrätt innebär positiva ekonomiska konsekvenser för 
fastighetsägaren. Utbyggnad av teknisk service kommer att bli aktuellt i 
samband med planens genomförande. I övrigt medför planförslaget inga 
fastighetsrättsliga förändringar.  

Fastighetsägare 
Fastigheten Svenstorp 2:109 ägs av en privat fastighetsägare. 

Servitut 
Ledningsrätt finns inom fastighetens nordöstra del 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
De ekonomiska ramarna för detaljplanen regleras genom ett planavtal. Privat 
fastighetsägare bekostar planens upprättande samt erforderliga utredningar 
som krävs. Då det har upprättats ett planavtal kommer ingen planavgift att 
tas ut i samband med bygglov för den bebyggelse som möjliggörs inom 
fastigheten Svenstorp 2:109. 
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Vägar, Va-anläggningar, etc. 
Planområdet ansluts med fordonstrafik via den norra delen av planområdet 
till Svenstorpsvägen. Planområdet ansluts till det kommunala nätet för vatten 
och avlopp. 

Fastighetsbildning 
Planförslaget innebär inte någon fastighetsreglering. 

Tekniska frågor 

Vägar, belysning 
Planområdet ansluter till Svenstorpsvägen/Nyhemsvägen som finns belägna 
norr och öster om planområdet. Fastighetsägare ansvarar för att planområdet 
ges lämplig belysning. 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp. Området kommer därmed att anslutas till det kommunala nätet i 
samband med planens genomförande.  

Dagvattenhantering 
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten. Befintliga 
dagvattenledningar finns öster om planområdet. Fördröjningsmagasin för 
dagvatten kan komma att behövas. 

Övrigt 

Planförfarande 
Planarbetet bedrivs genom ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900). 

Motivering av planbestämmelser 
Syftet med bevarandebestämmelserna är att befintlig historisk byggnad 
bevaras och att tillkommande byggnader anpassas utifrån form, färg och 
materialval för att förstärka den historiska byggnaden och skapa en 
välbalanserad miljö. 

Plantolkning 
Detaljplanen innebär att del av befintlig detaljplan som gäller för fastigheten 
Svenstorp 2:109 upphör att gälla. Inom planområdet kommer marken att ges 
markändamål för bostäder. Genomförandetiden regleras till 10 år. 
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Medverkande tjänstemän 
Planförslaget har utformats av planarkitekt Karin Svensson och stadsarkitekt 
Peter Robertsson. 
 
 
 

Ronneby 2020-09-08 

Karin Svensson 
Planarkitekt 

Peter Robertsson 
Stadsarkitekt 

 


	Förord om detaljplaner
	Processen att ta fram en detaljplan
	Olika typer av planförfaranden

	Planinformation
	Handlingar

	Inledning
	Syfte och huvuddrag
	Bakgrund Fastighetsägaren till Svenstorp 2:109 (Tallet) inkom 2019-05-08 med en ansökan om planbesked för aktuell fastighet med avsikten att planlägga fastigheten för, flerbostadshus och hus för nya bostäder i form av marklägenheter. Ansökan omfattar

	2019-09-23 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att bevilja positivt planbesked för fastigheten Svenstorp 2:109 gällande planläggning för om- och tillbyggnad av bostäder. 2020-09-23 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att godkänna förslag till detalj...
	Plandata
	Lägesbestämning och areal
	Planområdets avgränsning
	Markägoförhållanden

	Tidigare ställningstaganden
	Översiktsplan
	Detaljplan
	Upphävande av gällande detaljplaner
	Miljöbedömning
	Nationella och regionala miljömål
	Bedömning av förslagets påverkan
	Lokala miljömål
	Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer

	Förutsättningar och förändringar
	Mark och vegetation
	Geotekniska förhållanden
	Förorenad mark
	Risk för skred och höga vattenstånd
	Klimatanpassning
	Fornlämningar
	Riksintresse
	Bebyggelseområde
	Byggnadskultur och gestaltning
	Offentlig och kommersiell service
	Posttjänster

	Tillgänglighet
	Barnperspektiv
	Lek och rekreation
	Vattenområde
	Gator och trafik
	Kollektivtrafik
	Parkering
	Utfarter
	Omgivningsbuller
	Störningar
	Vatten och avlopp
	El-, tele- och fiberanslutning
	Planområdet är idag anslutet till el- och tele och bredband via fibernätet.
	Förutsättningar för solenergi

	Värme
	Avfall

	Organisatoriska frågor
	Tidplan
	Genomförandetid
	Huvudmannaskap
	Ansvarsfördelning
	Avtal

	Fastighetsrättsliga frågor
	Fastighetsbildning
	Konsekvenser på fastighetsnivå

	Fastighetsägare
	Servitut

	Ekonomiska frågor
	Planekonomi
	Vägar, Va-anläggningar, etc.
	Fastighetsbildning

	Tekniska frågor
	Vägar, belysning
	Vatten och avlopp
	Dagvattenhantering

	Övrigt
	Planförfarande
	Motivering av planbestämmelser
	Plantolkning

	Medverkande tjänstemän

