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KS § 165/20 
AU § 194/20 
KLN § 122/20 
AU § 123/20    20/KS0099 
Detaljplan – Ragnabo 3:34 och 3:36 – Gamla nejlikeodlingen 
 

Ärendebeskrivning 
 
Förslag till ny detaljplan för Ragnabo 3:34 och 3:36 – Gamla 
nejlikeodlingen 

En ansökan om planläggning av två fastigheter 
belägna i korsningen mellan Ragnabovägen och 
Norra Ragnabovägen har inkommit från 
fastighetsägaren. Sökande önskar bygga ca 10 
mindre permanentbostäder på platsen.  
 
Ett förslag till plankostnadsavtal har tagits fram för 
den del av arbetet som enligt lagstiftningen måste 
genomföras av kommunen. Sökande har för avsikt 
att anlita en konsult för framtagande av plan-
handlingar   

 
Bakgrund 

Tidigare bedrevs växthusodling av nejlikor på de två fastigheterna.  Nu är 
växthusen rivna och marken vildvuxen. Kvar står några komplement-
byggnader.  
 
Området avgränsas av Ragnabovägen samt Norra Ragnabovägen i norr, väster 
och söder samt av jordbruksmark i öster. Det är beläget cirka 400 meter väster 
om kusten vid Ragnabo stugområde och cirka en km från Bergkvara. 
Områdets markhöjd varierar mellan 4,5 och 8 meter. Fastigheternas samman-
tagna yta är 9000 kvm. 
 
Omgivningarna domineras av ett öppet relativt storskaligt och brokigt 
jordbrukslandskap, där åkrar och betesmarker kantas av stenmurar, 
vegetationsridåer eller avbryts av åkerholmar och mindre skogsridåer. 
 
Området berörs av riksintresse för högexploaterad kust. Planområdet omfattas 
inte av ytterligare riksintressen, allmänna intressen, finns inte med i någon 
naturinventering, är inte med i kommunens naturvårdsplan och saknar 
rödlistade arter, kulturmiljöprogram mm.  
 
Däremot framkommer efter en genomförd översiktlig markmiljöutredning att 
marken är förorenad och efter utredning bedömts ha MIFO-klass två. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 165/20, Detaljplan – Ragnabo 3:34 och 3:36 – 
Gamla nejlikeodlingen 

 
Enligt gällande översiktsplan är planområdet en del av ett utvecklingsområde 
för bostadsbebyggelse ”Ragnabo runt”. Gällande översiktsplan föreslår att;  
- Områdets nybyggnationer ska smälta in i angränsande bebyggelsekaraktär.  
- Området vidareutvecklas i kluster. 
- Beroende av efterfrågan av byggbara 

tomter bör bebyggelsen kunna 
utvecklas i etapper med radbykaraktär.  

- Bebyggelsen utvecklas längs med 
Ragnabovägen 

- Respektavstånd bör härvid lämnas till 
befintligt jordbruk och djurhållning 
samt siktstråk över det öppna 
kulturlandskapet bevaras sett från på 
Ragnabovägen.  

- Generella riktlinjer för husens 
utformning och placering bör utarbetas. 

 
Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande inte haft några synpunkter på 
utvecklingsområdet. 
 
Kommunalt VA finns i närområdet. 
 
Närheten till vindkraftverk och till Ragnabovägen kan innebära störningar. 

 
Konsekvensanalys 

Kommunens viljeinriktning för området framgår i översiktsplanen – att 
planlägga för bostäder. Det är därför lämpligt att pröva ändamålet bostäder 
genom planläggning.  

 
Förslag till beslut 

Förslag till beslut är  
- att syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra bostäder på fastigheterna.  

Bostäderna ska anpassat till angränsande bebyggelsekaraktär och generella 
riktlinjer för husens utformning och placering bör utarbetas. 
 

- att uppdra bygg- och miljönämnden att genom planläggning pröva 
möjligheten till bostäder för Ragnabo 3:34 och 3:36 – Gamla 
nejlikeodlingen.  

 
- Att uppdra kommunchefen att underteckna plankostnadsavtalet. 

 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 60 av 78   

 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-11-03 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 

Fortsättning § 165/20, Detaljplan – Ragnabo 3:34 och 3:36 – 
Gamla nejlikeodlingen 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S med instämmande av Mona Magnusson, M yrkar bifall 
till förslag på beslut. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla förslaget till beslut. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2020-06-23 styrelsen besluta: 
 
att syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra bostäder på fastigheterna.   
    Bostäderna ska anpassat till angränsande bebyggelsekaraktär och generella  
    riktlinjer för husens utformning och placering bör utarbetas, 
 
att uppdra bygg- och miljönämnden att genom planläggning pröva möjligheten 
     till bostäder för Ragnabo 3:34 och 3:36 – Gamla nejlikeodlingen,  
 
att bemyndiga kommunchefen underteckna plankostnadsavtalet. 

 

Krisledningsnämnden beslutar 2020-06-30: 
 
att syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra bostäder på fastigheterna.   
    Bostäderna ska anpassat till angränsande bebyggelsekaraktär och generella  
    riktlinjer för husens utformning och placering bör utarbetas, 
 
att uppdra bygg- och miljönämnden att genom planläggning pröva möjligheten 
     till bostäder för Ragnabo 3:34 och 3:36 – Gamla nejlikeodlingen, 
 
att bemyndiga kommunchefen underteckna plankostnadsavtalet. 
 

Arbetsutskottets beredning 2020-10-06: 
  

Bakgrund 
En ansökan om planläggning av två fastigheter belägna i korsningen mellan 
Ragnabovägen och Norra Ragnabovägen beslutades av krisledningsnämnden - 
2020-06-30 § 122, 20/KS099. Ett plankostnadsavtal för den del av arbetet som 
enligt lagstiftningen ska genomföras av kommunen har undertecknats. Sökande 
har anlitat en konsult för framtagande av planhandlingar   

 

Ärende 

Sökande har inkommit med en ansökan om att utöka planområdet.  

Fortsättning 
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Fortsättning § 165/20, Detaljplan – Ragnabo 3:34 och 3:36 – 
Gamla nejlikeodlingen 
 
Den nytillkomna marken är oexploaterad mark som idag brukas för 
jordbruksändamål. 
 
Området avgränsas av det befintliga planområdet Ragnabo 3:34 och 3:36 samt 
av Ragnabovägen i söder, av jordbruksmark i norr samt av Ragnabo 
stugområde i öster. Områdets markhöjd varierar mellan 4,5 och 8 meter. Den 
tillkommande ytan är knappt två hektar. Området är en del av ett öppet relativt 
storskaligt och brokigt jordbrukslandskap, där åkrar och betesmarker kantas av 
stenmurar och vegetationsridåer. 
 
Området berörs av riksintresse för högexploaterad kust samt riksintresse för 
kulturmiljövård. Området kan beröras av lagstiftningen kring brukningsvärd 
jordbruksmark. Planområdet omfattas inte av ytterligare riksintressen, allmänna 
intressen, finns inte med i någon naturinventering, är inte med i kommunens 
naturvårdsplan och saknar rödlistade arter, kulturmiljöprogram mm. En VA-
ledning passerar genom området. 
Ledningen är skyddad genom 
ledningsrätt. 

 
Enligt gällande översiktsplan är 
planområdet en del av ett 
utvecklingsområde för 
bostadsbebyggelse ”Ragnabo runt”. 
Gällande översiktsplan föreslår att;  
- Områdets nybyggnationer ska 

smälta in i angränsande 
bebyggelsekaraktär.  

- Området vidareutvecklas i kluster. 
- Beroende av efterfrågan av byggbara tomter bör bebyggelsen kunna 

utvecklas i etapper med radbykaraktär.  
- Bebyggelsen utvecklas längs med Ragnabovägen 
- Respektavstånd bör härvid lämnas till befintligt jordbruk och djurhållning 

samt siktstråk över det öppna kulturlandskapet bevaras sett från på 
Ragnabovägen.  

- Generella riktlinjer för husens utformning och placering bör utarbetas. 
 
Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande för översiktsplanen inte haft några 
synpunkter på utvecklingsområdet. 
 
Kommunalt VA finns i närområdet. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 165/20, Detaljplan – Ragnabo 3:34 och 3:36 – 
Gamla nejlikeodlingen 
 
Närheten till vindkraftverk och till Ragnabovägen kan innebära störningar. 
 
Intilliggande fastighetsgränser behöver utredas. 

 

Konsekvensanalys 

Kommunens viljeinriktning för det utvecklingsområde som följer stora delar av 
Ragnabovägen framgår i översiktsplanen – att planlägga för bostäder. 
 
I översiktsplanen framgår även att siktstråk över det öppna kulturlandskapet 
skall bevaras och att bebyggelsen bör utvecklas i etapper med radbykänsla. En 
redovisning av den beskrivna strukturens utformning för hela området saknas 
idag. Efter ett besök på platsen är den preliminära slutsatsen att det utökade 
planområdet följer översiktsplanens intentioner.  
 
Det är därför lämpligt att pröva ändamålet bostäder genom planläggning. Ett 
förslag till detaljplanens exakta utformning tas fram i planarbetet. 
 
De föreslagna åtgärdernas påverkan på riksintressen samt jordbruksmark 
behöver dock belysas i detaljplanen. 
 
Områdets utökning behöver biläggas plankostnadsavtalet. Då 
plankostnadsavtalet endast avser grundkarta samt kommunens lagstadgade 
arbete är bedömningen att den utökade markarealen inte påverkar arbetets 
omfattning och kostnader. 

 
Förslag till beslut 
- Att godkänna ansökan om en utökning av planområdet enligt bifogad 

kartskiss.  
- Att uppdra bygg- och miljönämnden att utöka planområdet enligt bifogad 

kartskiss. 
- Att bemyndiga kommunchefen underteckna ett uppdaterat 

plankostnadsavtal. 

 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogad besvärshänvisning. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 165/20, Detaljplan – Ragnabo 3:34 och 3:36 – 
Gamla nejlikeodlingen 
 
Arbetsutskottet föreslår 2020-10-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna ansökan om en utökning av planområdet enligt bifogad kartskiss, 
 
att uppdra bygg- och miljönämnden att utöka planområdet enligt bifogad  
     kartskiss, 
 
att bemyndiga kommunchefen underteckna ett uppdaterat plankostnadsavtal. 

 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogad besvärshänvisning. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att godkänna ansökan om en utökning av planområdet enligt bifogad kartskiss, 
 
att uppdra bygg- och miljönämnden att utöka planområdet enligt bifogad  
     kartskiss, 
 
att bemyndiga kommunchefen underteckna ett uppdaterat plankostnadsavtal. 

 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogad besvärshänvisning. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden  


