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INLEDNING 
En planbeskrivning har till uppgift att 
beskriva hur planen ska förstås och 
genomföras. Den ska därför innehålla 
det illustrationsmaterial som behövs 
för att förstå planen. 

Planbeskrivningen ska redovisa 
planeringsförutsättningarna, planens 
syfte, hur planen är avsedd att 
genomföras samt de överväganden 
som har legat till grund för planens 
utformning med hänsyn till 
motstående intressen och planens 
konsekvenser. Om planen avviker från 
översiktsplanen ska det anges på vilket 
sätt den i så fall gör det och skälen för 
avvikelsen. 

I planbeskrivningen ska det framgå 
vilka organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som behövs för att planen ska 
kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt samt vilka 
konsekvenser dessa åtgärder får för 
fastighetsägarna och andra berörda. 

OM DETALJPLANEN 
Handlingar 
Plankarta med bestämmelser, skala 
1:1000, daterad 2022-05-10 

Planbeskrivning, daterad 2022-05-10 

Samrådsredogörelse, daterad 2022-02-
08 

Granskningsutlåtande, daterad 2022-
05-10 

Undersökning av betydande 
miljöpåverkan, daterad 2021-04-30 

Fastighetsförteckning, daterad 2021-
05-19, kontrollerad 2022-03-02 

Grundkarta skala 1:1000, upprättad 
2019-11-05, kompletterad 2019-11-14 
samt reviderad 2022-05-03 
fastighetsredovisningen avser 
förhållandena 2022-05-03 

 

Inventering och bedömning av träd på 
Guö 1:31, Trädkonsult, daterad 2020-
03-09, rev. 2021-04-30 

Planeringsunderlag/Geoteknik, 
Tyréns, daterad 2021-04-30 

Markteknisk undersökningsrapport/ 
Geoteknik, Tyréns, daterad 2021-04-30 

VA-utredning, Tyréns, daterad 2021-
04-30, reviderad 2022-05-06 

Trafikutredning, Tyréns, daterad 2021-
04-30, reviderad 2021-10-21 

Historisk inventering, Tyréns, 2020-02-
11, rev. 2020-05-04 

Kulturhistorisk utredning, 
Kulturdoktorn, daterad 2020-03-09, 
rev. 2020-05-04 

Av följande handlingar är det endast 
plankartan med bestämmelser som har 
juridisk verkan. Resterande handlingar 
utgör komplement och underlag till 
detaljplanen. 

 

Planprocess 
Planförfarande 
Denna detaljplan handläggs enligt plan- 
och bygglagen (2010:900). Planarbetet 
genomförs med ett standardförfarande 
då planförslaget är förenligt med 
översiktsplanen, inte bedöms vara av 
stort allmänt intresse eller medföra en 
betydande miljöpåverkan. Ett 
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planprogram bedöms därmed inte vara 
nödvändigt. Efter samrådet kan det i 
vissa fall bli aktuellt att byta till utökat 
förfarande. 

Planprocessen är en demokratisk 
process med lagstadgade krav på 
allmänhetens insyn och medverkan. 
Under planarbetets gång kommer 
handlingarna att ställas ut för samråd 
och granskning med möjligheter för 
alla att lämna synpunkter. 

Handlingarna har ställts ut vid 
medborgarkontoret i Rådhuset och på 
Hällaryds bibliotek. Handlingarna, 
förutom fastighetsförteckningen, fanns 
också tillgängliga på kommunens 
hemsida på www.karlshamn.se/planer.  
 

Preliminär tidplan 
 

Samråd       Andra kvartalet 2021 

Granskning Första kvartalet 2022 

Antagande       Andra kvartalet 2022 

Laga kraft       Andra kvartalet 2022 

Tidplanen är preliminär och kan 
förändras under arbetets gång som en 
följd av oförutsägbara händelser.  

 

Aktuellt skede i planprocessen 

  

http://www.karlshamn.se/planer
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SAMMANFATTNING 
Bakgrund 
Planarbetet har initierats av 
fastighetsägaren till Guö 1:31. Sökande 
har inkommit med ansökan om 
planläggning vilken Byggnadsnämnden 
2018-10-03 ställde sig positiva till att 
pröva genom en detaljplaneprocess. 

Syfte 
Detaljplanens syfte är att pröva 
möjligheten att uppföra ny bebyggelse 
med bostäder, hotell och kontor som 
tillåtna användningsområden inom 
fastighet Guö 1:31, samt möjligheten 
att planlägga för bostäder, hotell och 
kontor i den befintliga 
värdshusbyggnaden. 

Planförslagets huvuddrag 
Planförslaget innebär att ny bebyggelse 
möjliggörs inom planområdet, samt att 
den befintliga värdshusbyggnaden av 
kulturhistoriskt värde bevaras och 
restaureras. Planområdet föreslås få en 
flexibel användning med bostäder, 
hotell och kontor som möjliga 
användningsområden. Ny byggnation 
tillåts i upp till 2,5 våningar och 
ersätter i stor utsträckning befintliga 
flygelbyggnader runt värdshuset. En ny 
lokalgata föreslås vika av från den 
befintliga infarten på området för att 
möjliggöra angöring till entréer och 
parkering. Dispens från biotopskydd 
har erhållits från Länsstyrelsen för att 
anlägga parkeringsplatser längs med 
allén. I planområdets västra och södra 
del planläggs för allmän plats med  

 

 

 

enskilt huvudmannaskap med 
användning natur. 
Strandskyddsbestämmelser gäller idag 
för större del av fastigheten. Vid ett 
antagande av planförslaget upphävs 
strandskyddet inom de delar som 
planläggs som kvartersmark, allmän 
plats gata samt den del av naturmarken 
som är tänkt att användas för 
dagvattenhantering. I övrigt kvarstår 
strandskyddet och planförslagets 
utformning avser sammantaget 
medverka till att syftet med 
strandskyddet värnas. 

 

 
Illustration som redovisar möjlig bebyggelsestruktur i 
området. 
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PLANDATA 
Läge & areal 
Planområdet är beläget vid Guövik, ca 
1 km söder om Åryds centrala delar i 
Karlshamns kommun. Området 
avgränsas av en havsvik i söder, en å på 
västra sidan av fastigheten, Guövägen i 
norr samt fastigheterna Guö 1:51 och 
1:9 i öster.  

Fastighetens markareal uppgår till ca 2 
ha. 

 
Planområdets läge 

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar den privata 
fastigheten Guö 1:31. 

TIDIGARE 
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 
Översiktsplan Karlshamn 
2030 
Planförslaget bedöms vara i enlighet 
med Karlshamns kommuns 
översiktsplan Karlshamn 2030 (antagen 
2015). I översiktsplanen står att läsa att 
kommunen ska växa genom 
komplettering och förtätning i 
kombination med byggande i 
strategiska lägen. Planområdet ingår i 
delområde F i översiktsplanen, vilket 
omfattar orten Åryd med omnejd, som 
pekas ut som ett område för utveckling 
och förtätning. Planförslaget innebär 
att ett flertal bostäder möjliggörs i 
närheten av Åryd, vilket styrker 
underlaget för utökad service och 
kommunikationer. Planförslaget 
möjliggör även kontor och 
hotellverksamhet vilka i sig skulle 
stärka serviceutbudet i Åryd och skapa 
arbetsplatser. Bebyggelsen möjliggör 
att fler får tillgång till bostäder och 
service på redan ianspråktagen mark 
med havsnära läge och bidrar till en 
levande landsbygd, vilket stämmer väl 
överens med översiktsplanens 
intensioner. 

Detaljplaner 
Området är inte planlagt sedan tidigare, 
men ligger inom sammanhållen 
bebyggelse. I närområdet antogs 2009 en 
detaljplan för bostadsbebyggelse uppe på 
Guöplatån, sydöst om det aktuella 
planområdet. Förhoppningen med den 
antagna planen för Guöplatån är att 
locka nya invånare som kan bidra till en 
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positiv utveckling av Åryds samhälle 
genom att erbjuda nya bostäder i ett 
attraktivt läge. Samma förhoppning finns 
för det aktuella planförslaget. 

Beslutstagande 
Beslut om planbesked 
2018-10-03, byggnadsnämnden 
 
Beslut om samråd 
2021-05-26, byggnadsnämnden 
 
Beslut om granskning 
2022-02-23, byggnadsnämnden 
 
Beslut om antagande 
2021-05-25, byggnadsnämnden 
 
Beslutet om att anta detaljplanen 
vinner laga kraft tre veckor efter att det 
justerade protokollet från 
byggnadsnämndens sammanträde 
anslagits på kommunens anslagstavla, 
om beslutet inte överklagas, eller då 
länsstyrelsen beslutat att inte överpröva 
planbeslutet, om detta sker senare. 
 

Undersökning av betydande 
miljöpåverkan 
Bedömningen har gjorts att den 
befintliga miljön inte har sådana värden 
eller en sådan sårbarhet att denna kan 
väntas leda till betydande 
miljöpåverkan. Det innebär att en 
miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 
bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och 
bygglagen och 6 kap 11 § miljöbalken 
inte behöver upprättas. Bedömningen 
beskrivs mer utförligt i bilagan 
”Undersökning av betydande 
miljöpåverkan”. 

Länsstyrelsen instämmer, enligt 
samrådsyttrande i ärendet, i 
kommunens bedömning. 

PLANFÖRSLAG 
Förklaring av 
planbestämmelserna 
Allmänna platser med enskilt 
huvudmannaskap 

 
Lokalgata 

Den nya sträckningen av gatan regleras 
som lokalgata med syfte att möjliggöra 
för trafik som har sitt mål vid gatan. Det 
enskilda huvudmannaskapet innebär att 
fastighetsägaren ansvarar för skötsel av 
gatan. Gatan föreslås få en total bredd på 
6,5 meter. Vändmöjligheter för sopbil 
möjliggörs vid befintlig vändplan framför 
värdshuset. 

  

Natur med enskilt huvudmannaskap 

Naturområdet planläggs som allmän plats 
med enskilt huvudmannaskap. Det 
enskilda huvudmannaskapet innebär att 
fastighetsägaren ansvarar för skötsel av 
naturområdet. 

Vattenområde 

 
Vattenområde 

Del inom fastigheten som utgörs av 
havsvik planläggs som vattenområde. 
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Vatten med mindre anläggningar där 
karaktären öppet vatten avses bibehållas. 

Kvartersmark  
Med kvartersmark menas mark som 
enligt detaljplan inte är allmän plats 
eller vattenområde utan främst är 
avsedd för bebyggelse för enskilt eller 
allmänt ändamål. 

 

Bostäder 

Användningen bostäder används för 
områden för olika former av boende av 
varaktig karaktär. Även 
bostadskomplement ingår i 
användningen.  

 
Kontor 

Fastigheter planlagda med K får 
användas för kontor och 
tjänsteverksamhet med liten eller ingen 
varuhantering.  

 
Tillfällig vistelse 

Användningen tillfällig vistelse används 
för områden för alla typer av tillfällig 
övernattning samt konferenslokaler. 
Tillfällig vistelse innefattar en rad olika 
typer av verksamheter som exempelvis 
hotell, motell, vandrarhem och 
pensionat.  

Egenskapsbestämmelser  
Marken får endast förses 
med komplement-
byggnad, mur och plank 
samt parkering. 

Bestämmelsen syftar till att möjliggöra 
komplement av olika slag, såsom 
miljöhus, cykelparkering, förråd eller 
dylikt. Även mur och plank är tillåtna 
på marken liksom parkering 
Korsmarken intill värdshuset möjliggör 
placering av miljöhus nära vändplanen 
samt tillåter placering av mindre 
komplementbyggnader som förråd och 
cykelparkering centralt på området.  

Marken får inte förses med 
byggnad 

Prickmark används för att reglera 
byggnadernas utsträckning men tillåter 
markarbeten inom kvartersmark så 
som terrassering, slänt och stödmurar 
där det är nödvändigt för att 
tillgängliggöra marken. 

• (e1) Största byggnadsarea är 65% av 
fastighetsarean inom egenskapsområdet 

Utnyttjandegraden inom områden där 
det finns byggrätt har satts till 65% av 
egenskapsområdet. Detta innebär att 
värdshuset kan byggas ut med mindre 
utbyggnationer.  

 

Högsta nockhöjd i meter 

 

 Högsta byggnadshöjd i meter 

 

Nockhöjden reglerar den högsta delen på 
en byggnads takkonstruktion och ska 
mätas från medelmarknivån invid huset. 
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Enstaka uppstickande delar såsom 
skorstenar, ventilationshuvar, antenner 
eller motsvarande anses inte vara delar av 
yttertaket och ska således inte räknas till 
nockhöjden. 
 
Byggnadshöjden reglerar förenklat 
uttryckt avståndet från markplanet till 
skärningen mellan fasadplanet och ett 
takplan med 45 graders lutning. 
Bestämmelserna kring byggnadernas 
höjder medger byggnation på 2,5 
våningar. En maximal byggnadshöjd på 
7 m tillåter två fulla våningar, och den 
maximala nockhöjden på 10 m tillåter 
utöver detta en indragen takvåning. En 
maximal nockhöjd på 3,5 och 4,5 m 
möjliggör byggnader i ett plan. 

• (f1) Byggnader vid lokalgata ska ha 
entréer vända mot gatan 

Byggnader längs med den nya 
lokalgatan ska placeras med entréer ut 
mot gatan. Bestämmelsen syftar till att 
skapa ett väldefinierat gaturum med 
god uppsikt, vilket bidrar till ökad 
trygghet. 

• (f2) Fasad ska utformas med träpanel 

Ny bebyggelse ska utgå från platsens 
kvalitéer och värdshusets arkitektur 
men samtidigt ges ett eget uttryck. 
Fasader ska utgöras av trä och tak kan 
med fördel ges en något brantare 
lutning. 

• (m1) Minst en uteplats/balkong per 
bostad eller en gemensam uteplats ska 
placeras så att gällande riktvärden för 
buller uppnås. 

Vid den planerade bebyggelsen 
närmast Guövägen ska uteplatser 
placeras in mot väster, bort från vägen, 
för att säkra att trafikbuller-

förordningens riktvärden för uteplats 
klaras. 

• (m2) Området ska användas som 
rinnväg för yt- och grundvatten ner 
mot viken. Marken ska kompletteras 
med dike, svackdike eller motsvarande 
lösning 

Vid byggnation nära planområdets 
sydöstra gräns ska marken höjdsättas 
och kompletteras med ett svackdike 
eller motsvarande lösning så att 
ytvatten och grundvatten från 
omkringliggande naturområden via 
Guövägen eller fastigheten Guö 1:51 
inte hindras från att rinna ner mot 
viken. En motsvarande lösning kan 
t.ex. vara en väg med en utformning 
liknande ett svackdike. För att undvika 
att rinnvägarna hindras ska denna 
åtgärd utföras innan startbesked för 
bygglov inom 25 meter från den 
sydöstra planområdesgränsen 
meddelas. Villkoret för startbesked 
gäller ej vid ansökan om mark- och 
rivningslov.   

• (k1) Byggnadens karaktärsdrag vad 
gäller volym, proportioner, indelning, 
material och detaljeringsnivå ska 
bibehållas. 

• (k2) Listverk och andra 
fasaddekorationer ska behållas i sin 
omfattning och utformning och får 
inte förenklas. 

• (q1) Ursprunglig pardörr ska bevaras. 

• (q2) Befintligt stenblock ska bevaras. 

Värdshusets skyddas mot 
förvanskande åtgärder genom 
egenskapsbestämmelser beträffande 
varsamhet (k) och skydd av 
kulturvärden (q).  
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Avsikten är att värdshuset ska 
genomgå en restaurering för att i viss 
mån återfå sin ursprungliga karaktär. 
Detta innebär bland annat att senare 
utbyggnationer rives och att tidstypiska 
proportioner och detaljer återskapas i 
den mån det är möjligt för att lyfta de 
arkitektoniska kvalitéerna hos 
originalbyggnaden. Bestämmelserna är 
tänkta att säkerställa 
värdshusbyggnadens återställande samt 
framtida skydd. 

• (gång1) Gångväg 

• (beläggning1) Gångväg ska grusas 

Ett allmänt tillgängligt gångstråk säkras 
ner till havsviken genom bestämmelser 
beträffande gångtrafik. Stråket säkras 
genom bestämmelsen (gång1) över 
allmän platsmark.  

Utemiljön ska ha en parkkaraktär med 
grusade gångar, stora träd, alléer och 
formklippta buskar och häckar. 

• (u1) Markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar. Vid schakt och 
gräv ska biotopskyddet beaktas. 

Området under den nya lokalgatan samt 
mark i dess förlängning norr- och 
söderut och i områdets sydöstra del 
planläggs som markreservat för ledningar 
som förser kringliggande bebyggelse i 
sydöst med vatten och avlopp. Vid 
markarbeten ska även alléns biotopskydd 
beaktas vilket innebär att trädens rötter 
ska skyddas så att träden inte tar skada.  

• (n1) Trädet får endast fällas om det är 
sjukt eller utgör en säkerhetsrisk  

•(träd1) Trädet får endast fällas om det är 
sjukt eller utgör en säkerhetsrisk 

Inom planområdet finns en allé som 
omfattas av biotopskydd och klassas 
som särskilt skyddsvärd, samt två 
särskilt skyddsvärda ekar på västra 
respektive östra sidan om 
värdshusbyggnaden. Dessa skyddas 
med bestämmelserna (n1) på 
kvartersmark och (träd1) på allmän 
plats, vilket innebär att träd inte får 
fällas såvida de inte utgör en 
säkerhetsrisk.  

Vid trädfällning krävs tillstånd av 
Länsstyrelsen. Skulle något träd behöva 
fällas ska det ersättas av ett nytt. 

• (n2) Parkering får anordnas 

• (n3) Parkering får inte anordnas 

Parkering tillåts endast i vissa lägen 
mellan den nya lokalgatan och den 
biotopskyddade allén som löper utmed 
Guövägen. Dispens från biotopskyddet 
för påverkan på träd har medgetts från 
Länsstyrelsen för parkering inom 
angivna ytor, med villkoret att 
parkeringsplatser anläggs med rotvänlig 
överbyggnad och att träden inte tar 
någon skada. Även eventuella 
laddstationer för elfordon ska utföras 
så att rötter och träd inte tar skada.  

Ingen utfart får anordnas utöver den 
befintliga infarten. Detta för att inte 
inkräkta på området för den 
skyddsvärda allén längs med 
Guövägen.  

• (n4) Högst 60% av markytan får 
hårdgöras eller bebyggas. Vid schakt och 
gräv ska rötter tillhörande skyddsvärdt 
träd beaktas. 

Byggnader eller hårdgjorda ytor får 
inom det avsedda området uppta högst 
60% av markytan. Detta för att skapa 
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plats för genomsläppliga regnbäddar 
där eventuellt förorenat ytvatten från 
främst parkeringsytorna kan renas och 
sedimenteras innan det når viken. 
Provgrävning ska utföras för att 
undvika att skada rötter till 
skyddsvärda träd. 

• (parkering1) Parkeringsplats 

Parkering får anordnas 

• (dagvatten1) Dagvattenanläggning får 
anordnas 

Dagvattenanläggning får anordnas. Vid 
schakt och gräv ska biotopskyddet 
beaktas. 

• +0,0 Markens höjd över angivet 
nollplan 

Marken ska höjdsättas så att angiven 
plushöjd uppnås. Siffrorna anger meter 
över havet med en decimal.  

• Huvudmannaskapet är enskilt för 
allmän plats 

Allmän plats inom planområdet utgörs 
av lokalgator och naturmark som 
föreslås falla under enskilt 
huvudmannaskap. Särskilda skäl krävs 
för att huvudmannaskapet ska vara 
enskilt i stället för kommunalt. I detta 
fall har avvägningen gjorts att 
Guövägen som leder fram till 
planområdet redan är en enskild väg 
och att lokalgatorna inom området 
endast leder fram till byggnader på 
fastigheten. Således finns ingen 
genomfartstrafik. Därtill tillkommer att 
fastigheten är privatägd och att 
områdets huvudsakliga karaktär 
bibehålls. Det enskilda 
huvudmannaskapet innebär att all 
skötsel utförs av fastighetsägaren, 
alternativt en samfällighet av flera 

fastighetsägare. Naturmark får ej 
privatiseras.  

• (a1) Strandskyddet är upphävt  

Strandskyddet upphävs inom 
kvartersmark med motivationen att 
marken till största del redan är 
ianspråktagen. Se vidare under 
Strandskydd. 

SAMMANFATTNING 
AV FÖRESLAGNA 
FÖRÄNDRINGAR  
 

I planförslaget föreslås följande 
förändringar: 

• Nya byggnader upp till två 
våningsplan med indragen takvåning.  

• Värdshusbyggnaden bevaras och 
restaureras. 

 • Bostäder, hotell och kontor tillåts 
som användning för samtliga 
byggnader. 

• Ny gata inne på området som leder 
fram till byggnadsentréer och 
parkering. 

 • Allmän plats natur med enskilt 
huvudmannaskap.  

• Inom området säkerställs en gångväg 
från Guövägen ner till strandområdet. 

• Strandskyddet upphävs för 
kvartersmark. 
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Förutsättningar och 
förändringar 
Riksintressen 
Området ligger inom Försvarsmaktens 
MSA-område (Minimum Safe Altitude) 
för luftrum samt inom 
lågflygningsområde med 
påverkansområde och 
påverkansområde väderradar. Området 
ligger även inom riksintresse för 
högexploaterad kust 4 kap. 
miljöbalken, riksintresse för friluftsliv 3 
kap. 6 § miljöbalken samt riksintresse 
för naturvård 3 kap. 6 § miljöbalken.  

Påverkan på förslaget 
Området faller inom ovan nämnda 
riksintressen men anses inte påverka 
dessa negativt. 

Kulturmiljövård 
På fastigheten finns idag flertalet 
byggnader som har använts för bland 
annat hotell- och 
restaurangverksamhet. Den befintliga 
värdshusbyggnaden har ett 
kulturhistoriskt värde och ska bevaras. 
Se vidare under Bebyggelseområden. 

Strandskydd 
Strandskyddet omfattar land- och 
vattenområdet intill 100 m från 
strandlinjen vid normalt vattenstånd. 
Strandskyddet har två syften, att 
långsiktigt trygga allmänhetens tillgång 
till strandområden och att bevara goda 
livsvillkor för växter och djur. 

På grund av sin direkta närhet till havet 
och Årydsåns mynning omfattas större 
delen av fastigheten Guö 1:31 av 
strandskydd, även delar av befintlig 
bebyggelse. Kommunen kan dock välja 
att upphäva strandskyddet för ett 

område i samband med den nya 
detaljplanens antagande. Det krävs då 
att något av de sex särskilda skäl som 
anges i miljöbalken (7 kap. 18 § c) 
föreligger. I denna planprocess är det 
skälet 1. att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets 
syften, som är att beakta. Den 
nordöstra delen av fastigheten är idag 
ianspråktagen av bebyggelse och stora 
parkeringsytor. Avsikten med 
planförslaget är att endast redan 
ianspråktagen mark och en mindre yta i 
anslutning till befintlig bebyggelse 
undantas från strandskyddet, för att på 
dessa ytor möjliggöra ny bebyggelse. 
Denna mark planläggs som 
kvartersmark med tillåten användning 
som bostäder, hotell och kontor samt 
med planbestämmelsen (a1) 
Strandskyddet är upphävt.  

 
Illustration över föreslagen kvartersmark där 
strandskyddet upphävs. Ytan är till största del redan 
ianspråktagen genom byggnader och hårdgjord mark. 

I den nordvästra delen av planområdet 
anordnas en yta för dagvattenhantering 
där rening av eventuellt förorenat 



2022-05-10 
Dnr: 2018/2435 

13 

ytvatten från parkeringar sker innan 
det når Guöviken. Även inom denna 
yta upphävs strandskyddet med 
hänvisning till att det är ett angeläget 
intresse att skydda viken från 
föroreningar och att någon bättre 
placering inte finns.  

Övrig mark planläggs som naturmark 
och gata, båda med enskilt 
huvudmannaskap. 

Från värdshusbyggnaden finns idag ett 
asfalterat gångstråk som leder ner till 
vattnet och en privat brygga. Detta 
stråk kommer att förlängas upp till 
Guövägen för att förstärka den 
allmänna tillgängligheten till 
vattenområdet och avses rustas upp. 
Förbindelsen från Guövägen till 
vattnet regleras i sin helhet som 
allmänt stråk på plankartan och 
mynnar ut i det allmänt tillgängliga 
strandområdet. Gränsen mellan privat 
mark (hemfridszon) och allmänt 
tillgänglig mark tydliggörs genom 
häckplantering eller liknande 
tomtavgränsningar mellan 
kvartersmark och gångstråk.  

Det finns goda förutsättningar för att 
fastigheten i och med den nya möjliga 
användningen som bostäder kommer 
att bli mer tillgänglig för allmänheten 
än vad som varit fallet med tidigare 
verksamheter. Värdshusets 
ursprungliga användning var som 
privat bostad fram till 1939, då den 
byggdes om för restaurang och hotell-
verksamhet. Sedan dess har byggnaden 
även använts för konferensverksamhet 
och senast som asylboende. Alla dessa 
kommersiella användningar har i viss 
mån begränsat allmänhetens 
tillgänglighet till strandområdet då 

besökare främst har varit boende eller 
besökare av verksamheterna. En 
återgång till bostäder som 
användningsområde, med tydligt 
avgränsade mindre tomter invid en 
öppen naturmark med ett tydligt 
promenadstråk, skulle i högre grad än 
vad som är fallet idag tillgängliggöra 
området för allmänheten. Dock anses 
det att användning hotell bör kvarstå 
som ett alternativ till 
bostadsbebyggelse så att möjligheten 
finns att fortsätta bedriva värdshus-
verksamhet även i framtiden. 
Användningen kontor möjliggör 
ytterligare variation i användning och 
kunde i kombination med 
hotellverksamhet bidra till en 
ekonomiskt hållbar verksamhet. 
Allmänhetens tillgång till 
strandområdet blir genom 
planläggningen långsiktigt tryggad 
genom en tydligare indelning i allmän 
och privat mark och en tydlig 
förbindelse ner till vattnet 

Miljökvalitetsmål 
Riksdagen har antagit 16 miljömål. 
Målen beskriver den kvalitet och det 
tillstånd för Sveriges miljö, natur- och 
kulturresurser som är ekologiskt 
hållbara på lång sikt. De fyra 
miljökvalitetsmål som bedöms beröras 
av detaljplanen redogörs för nedan. 

God bebyggd miljö 
Vår bebyggda miljö ska fylla 
människors och samhällets behov, 
erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en 
hållbar utveckling. Natur- och 
kulturvärden ska tas tillvara och 
utvecklas. 

Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett 
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miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktig god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas.  

Förändringar och konsekvenser 
Miljömålet God bebyggd miljö bedöms 
påverkas positivt av planförslaget 
genom att redan ianspråktagen mark 
nyttjas för naturnära boende eller 
service som erbjuder hög livskvalitet. 
Den befintliga byggnaden som anses 
skyddsvärd bevaras för eftervärlden.  

Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag ska vara 
ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 
Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden 
samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska 
bevaras, samtidigt som 
förutsättningarna för friluftsliv värnas.  

Förändringar och konsekvenser 
Miljömålet Levande sjöar och vattendrag 
bedöms inte påverkas nämnvärt av 
planförslaget. Strandskyddet kommer 
att kvarstå vid vattendragets 
strandområde och planläggas som 
allmän plats med användning natur. 
Genom att området planläggs som 
natur säkerställs ett framtida skydd av 
området samtidigt som området 
ytterligare tillgängliggörs för 
allmänheten. Därmed värnas och 
stärks också friluftslivet.  

Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 
Västerhavet och Östersjön ska ha en 
långsiktig hållbar produktionsförmåga 
och den biologiska mångfalden ska 
bevaras. Kust och skärgård ska ha en 
hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och 

kulturvärden. Näringar, rekreation och 
annat nyttjande av hav, kust och 
skärgård ska bedrivas så att en hållbar 
utveckling främjas. Särskilt värdefulla 
områden ska skyddas mot ingrepp och 
andra störningar.  

Förändringar och konsekvenser 
Miljömålet Hav i balans samt levande kust 
och skärgård bedöms inte påverkas 
nämnvärt av planförslaget.  
Strandskyddet kommer att kvarstå vid 
vattendragens strandområde samt 
planläggas som allmän plats med 
användning natur. Friluftslivet 
förväntas stärkas av den förbättrade 
allmänna tillgängligheten till 
strandområdet. 

Ett rikt växt- och djurliv 
Den biologiska mångfalden ska 
bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, 
för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och 
ekosystemen samt deras funktioner 
och processer ska värnas. Arter ska 
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga 
bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till 
en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för 
hälsa, livskvalitet och välfärd. 

Förändringar och konsekvenser 
Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv 
bedöms inte påverkas nämnvärt av 
planförslaget. Strandskyddet kommer 
att kvarstå på icke ianspråktagna delar 
av fastigheten och därmed bevaras 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 
Den del av fastigheten som inte utgörs 
av byggnation och gata planläggs som 
allmän plats med användning natur. 
Genom att området planläggs som 
natur säkerställs ett framtida skydd av 
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natur- och kulturmiljö och området 
tillgängliggörs ytterligare för 
allmänheten.  

Den allé som löper utmed Guövägen 
och de träd inom fastigheten som 
anses särskilt skyddsvärda skyddas och 
bevaras.  

Miljökvalitetsnormer 
Utgångspunkten för en 
miljökvalitetsnorm är att den tar sikte 
på tillståndet i miljön och vad 
människan och naturen bedöms kunna 
utsättas för utan att ta allt för stor 
skada. Miljökvalitetsnormer reglerar 
den kvalitet på miljön som ska uppnås 
till en viss tidpunkt och de ska följas 
när kommuner och myndigheter 
planerar och planlägger. 
Miljökvalitetsnormer infördes med 
miljöbalken år 1999. Det finns idag 
miljökvalitetsnormer för luft, buller 
och vattenkvalitet. 

1998 utfärdade regeringen en 
förordning om miljökvalitetsnormer. 
De ämnen som reglerades var 
kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid 
och bly. Förordningen har sedan dess 
reviderats ett antal gånger och 
kompletterats med ytterligare normer, 
för partiklar (PM10 och PM2,5) 
bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, 
kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

Miljökvalitetsnormen för buller 
infördes år 2004. Miljökvalitetsnormen 
omgivningsbuller är en slags 
målsättningsnorm. I förordningen 
skriver regeringen att det ska 
eftersträvas att omgivningsbuller inte 
medför skadliga effekter på 
människors hälsa. 

Förändring och konsekvenser 
Planförslaget innebär att 
trafikmängden på Guövägen kommer 
att öka. Ökningen bedöms dock inte 
vara så stor att miljökvalitetsnormerna 
för luft och buller påverkas negativt. 

Planförslaget bedöms inte heller 
påverka miljökvalitetsnormen för 
vatten negativt.  

Bebyggelseområden 
Bostäder 
Planområdet är idag bebyggt med en 
kulturhistoriskt värdefull 
värdshusbyggnad, Guö Värdshus, från 
1895 som avses bevaras, samt mindre 
enplanslängor från sent 1900-tal som 
avses rivas och ersättas med ny 
bebyggelse.  

Kringliggande områden runt 
Guövikens inre delar utgörs av 
bostadsbebyggelse i form av friliggande 
småhus, både fritids- och 
permanentboende, till största del 
uppförda i trä i ett eller två plan. 

Förändring och konsekvenser 
Detaljplanen möjliggör uppförande av 
ny bebyggelse som ersätter de 
befintliga enplanslängorna, samt 
restaurering och ombyggnation av det 
befintliga värdshuset. För att skapa en 
flexibel plan som säkerställer att 
fastigheten kan nyttjas på lång sikt 
föreslås all bebyggelse inom 
planområdet få en kombination av 
bostäder, hotell och kontor som 
användning. 

Nya byggnader får uppföras i två 
våningar (byggnadshöjd max 7 meter). 
Utöver de två våningarna möjliggörs 
en indragen takvåning genom 
bestämmelsen om maximal nockhöjd 
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på 10 m. Maximalt utnyttjande av 
byggrättens utnyttjandegrad ger ca 
1300 kvm byggnadsarea för 
nybyggnation i planområdets nordöstra 
hörn. 

Nedan följer exempel på möjliga 
alternativ för bebyggelse. 

Bostäder 
Bostäder kan uppföras i form av 
friliggande enbostadshus, 
sammanbyggda hus (parhus, radhus 
och marklägenheter), samt mindre 
flerbostadshus. 

Planbestämmelserna medger ny 
byggnation upp till en byggnadsarea på 
1300 kvm, vilket innebär ca 10–15 
bostäder i form av marklägenheter eller 
radhus, eller ca 20–25 bostäder i 
mindre flerbostadshus. Utöver detta 
uppskattas ca 7 lägenheter kunna 
uppföras i den befintliga 
värdshusbyggnaden. 

 
Illustration, möjlig bebyggelse med marklägenheter. 

 

Illustration, möjlig bebyggelse med radhus. 

Hotell och kontor 
Planförslaget medger ca 1300 kvm ny 
byggnadsarea. Byggnation i 2,5 vån ger 
en uppskattad bruttoarea på ca 3250 
kvm som kan användas till hotell eller 
kontor. Utöver detta kan det befintliga 
värdshuset användas för mindre hotell, 
kontor eller kompletterande 
verksamhet såsom reception och 
restaurang. 

 
Illustration, möjlig bebyggelse med hotellverksamhet. 
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Illustration, möjlig bebyggelse med kontor. 

Bebyggelsekultur och gestaltning 
Guö värdshus ligger prominent 
uppfört på en markant höjd på 
fastigheten Guö 1:31. Byggnaden utgör 
ett välkänt landmärke och har ett 
betydande symbolvärde för bygden 
och dess identitet. En rapport har 
tagits fram för att identifiera och belysa 
värdshusets värden vad gäller 
arkitektur och kultur så att dessa kan 
beaktas i arbetet med detaljplanen.  

Värdshuset byggdes 1895 och 
uppfördes ursprungligen som 
privatbostad. Under slutet av 1800-
talet uppfördes denna typ av större och 
påkostade villor som sommarbostäder 
eller s.k. societetshus på natursköna 
platser och välrenommerade badorter 
längs kusterna. Arkitektoniskt 
karaktäriseras byggnaden av artikulerad 
träarkitektur i Schweizerstil med 
balkonger och burspråk, snickarglädje, 
spröjsade fönster och punchveranda. 
Ursprungligen hade byggnaden även 
ett utkikstorn på baksidan, mot 
havsviken. Fasaden har liggande 

träpanel med avdelande list för stående 
panel och smal locklist ner mot 
sockeln. Husknutarna har kapitäl och 
hörnpilastrar. Takkuporna har 
konformade tak som är krönta med 
spiror. Frontespisens takform och de 
trappstegsformade dekorationerna på 
gavlarna är andra karaktärsskapande 
attribut. 

 
Guö värdshus 1904 (Foto från Underlag kulturmiljö, 
Karlshamns kommun) 

 
Guö värdshus 1910 (Foto från Underlag kulturmiljö, 
Karlshamns kommun) 
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Guö värdshus 1939 (Foto från Underlag kulturmiljö, 
Karlshamns kommun) 

Värdshusbyggnaden har genomgått 
flertalet om- och tillbyggnationer under 
åren. Den största förändringen skedde 
1939 då villan byggdes om till gästhem. 
Under 1900-talets senare del 
omvandlades verksamheten till 
konferensanläggning och 
kompletterades med annex för 
övernattning. Verksamheten är sedan 
många år nerlagd. Under senare år har 
byggnaden periodvis använts som 
flyktingmottagning. Idag saknar 
byggnaden användning.  

De många om- och tillbyggnationerna 
som genomförts genom åren har 
kraftigt reducerat värdshusbyggnadens 
kulturhistoriska och arkitektoniska 
värden. Byggnaden har till stor del 
förlorat sitt arkitektoniska uttryck 
genom att karaktäristiska 
byggnadsdetaljer har skalats bort och 
byggnaden upplevs numera eklektisk 
och oartikulerad i jämförelse med 
ursprungsgestaltningen. De 
utbyggnationer som uppförts i öster, 
söder och väster har förändrat 
byggnadens utseende avsevärt medan 
norr-fasaden emellertid är välbevarad. 
Byggnadens exteriör bedöms, trots 
förvanskningar, vara i tillräckligt gott 
skick för att det ska vara fullt möjligt 
att återerövra dess ursprungliga 

estetiska, arkitektoniska och 
kulturhistoriska värde. Att återskapa ett 
ursprungligt uttryck på byggnaden 
skulle höja hela miljön inom 
planområdet. 

Värdshusbyggnaden är särskilt 
värdefull i enighet med plan och 
bygglagens 8 kap 13 §. Det finns dock 
ingen formell skyddsklassning av 
byggnaden.  

 
Guö värdshus idag (Foto Lloyd’s Arkitektkontor)  

Förändring och konsekvenser 
För att säkra en långsiktig användning 
av värdshusbyggnaden och 
kringliggande område föreslås en 
kombination av användningar som 
tillåter att värdshuset används såväl för 
hotellverksamhet som för kontor, men 
förslaget möjliggör även att byggnaden 
återfår sin ursprungliga användning 
som bostad. Det anses finnas goda 
möjligheter att skapa flertalet 
lägenheter i den befintliga byggnaden 
för att möjliggöra en ekonomiskt 
hållbar ombyggnad och restaurering. 
Värdshusets kulturhistoriska värden 
ska tillvaratas och ny bebyggelse inom 
planområdet ska på lämpligt vis 
förhålla sig till värdshusets prominenta 
position i landskapet. 
Egenskapsbestämmelser föreslås 
beträffande varsamhet (k) och skydd 
av kulturvärden (q) som säkerställer att 
värdshusbyggnadens karaktärsdrag och 
detaljer bevaras. Ny bebyggelse ska 
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utgå från platsens kvalitéer och 
värdshusets arkitektur men samtidigt 
ges ett eget uttryck. Fasader ska 
utgöras av trä och tak kan med fördel 
ges en något brantare lutning. 
Utemiljön ska ha en parkkaraktär med 
grusade gångar, stora träd, alléer och 
formklippta buskar och häckar.  

Utöver dessa bestämmelser bör 
värdshusets fastställda värdekärnor 
beaktas under ombyggnadsprocessen.  

Värdekärnor:  

• Byggnadens monumentala högläge 
med vida utsikt. 

• Byggnadens betydelse som landmärke. 

• Siktlinjer och blickfång från viken. 

• Byggnadens representativa entré 
accentuerad av allén och den grusade 
uppfarten. 

• Ett stort jordfast stenblock på 
gårdsplanen som ger karaktär åt 
platsen. 

• Allén och trädgården med uppvuxna 
träd. 

• Våtmarker vid ån och strandäng mot 
havet. 

För en restaurering med syfte att 
återskapa värdshusets kulturhistoriska 
och arkitektoniska värde föreslås 
följande åtgärder. 

• Byggnaden bör ges ett respektområde 
mot andra byggnader för att lyfta 
områdets luftighet och behålla 
siktlinjer mot havet. 

• Tillkommande byggnader bör ges ett 
eget arkitektoniskt formspråk och 
anpassas till topografin så de inte 

konkurrerar om uppmärksamheten 
gentemot värdshusbyggnaden. 

• Byggnaden föreslås skalas av från 
sentida utbyggnader och fläktar som 
inte tillmäts bruksvärde. 

• Värdshuset bör färgsättas i 
ursprunglig nyans. Färganalys bör 
därför genomföras. 

• I interiören finns värdefulla 
rumsbildningar med bevarade detaljer 
som bör hanteras med varsamhet. 

• Den ursprunglig fönstersättningen 
bör återskapas.  

Det bedöms att värdshusbyggnaden 
även i fortsättningen bör kunna 
användas för hotellverksamhet eller 
omvandlas till bostäder eller mindre 
kontor genom en varsam ombyggnad 
som samtidigt lyfter de arkitektoniska 
kvaliteterna och bevarar byggnaden för 
eftervärlden.  

Frågor som rör värdshusets 
utformning hanteras vidare i 
bygglovsskedet. 

Brygga 
Inom planområdet finns idag den 
norra delen av en längre privat brygga 
med båtplatser i Guöviken.  

Förändring och konsekvenser 
Befintlig brygga kommer renoveras 
och användas som bryggplats för 
fritidsbåtar för de boende.  

Service och verksamhet 
Det finns inga verksamheter inom 
planområdet.  

I Åryd finns service i form av förskola 
och kyrka. Närmaste kommunala 
grundskola F6 finns i Hällaryd, sex 
kilometer från planområdet. I Hällaryd 
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finns även bibliotek och affärer. 
Vårdcentral finns i Bräkne-Hoby. 
Kommersiell service finns även i 
Karlshamn och Bräkne-Hoby. 

PostNord har i uppdrag att 
tillhandahålla den samhällsomfattande 

posttjänsten vilket bland annat innebär 
att det är PostNord som ska godkänna 
placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna 
roll representerar PostNord samtliga 
postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området.  

Post ska kunna delas ut miljövänligt, 
kostnadseffektivt och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och 
brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver 
utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor och radhus 
placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus 
ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. En dialog 

med PostNord ska föras i god tid 
innan nybyggnation. 

Förändring och konsekvenser 
Planförslaget innebär att nyetablering 
av service och verksamheter inom 
planområdet blir möjlig i form av 

hotellverksamhet och kontor. Tidigare 
verksamheter som bedrivits i 
värdshuset anses inte längre 
kommersiellt hållbara för 
fastighetsägaren och en möjlig 
användning som bostäder föreslås 
därför för att säkra ett alternativ för 
framtida utveckling. I ett scenario där 
området används för bostadsändamål 
innebär ökningen av antalet bostäder 
ett större kundunderlag i det större 
området runt Åryd. 

Tillgänglighet 
Mark som tas i anspråk för bebyggelse 
ska, i största möjlig mån med hänsyn 
till terräng, kunna användas av 
personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Också den 

 
Schematiska sektioner från viken, över strandängen, upp mot värdshuset med nya möjliga byggnader och vidare mot platån  
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allmänna platsmarken ska utformas 
med hänsyn till möjligheterna för 
personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga att använda den.   

Förändring och konsekvenser 
Inom planområdet finns goda 
möjligheter att lösa tillgängligheten på 
både allmän platsmark gata och 
kvartersmark. Den nya bebyggelsen ska 
uppfylla kravet på tillgänglighet enligt 
plan- och bygglagen och BBR 
(Boverkets byggregler).  

Frågorna bevakas under 
bygglovsskedet.  

Mark och vattenområden 
Mark och topografi 
Planområdet sluttar från ca 9 m över 
havet längs Guövägen i nordost, ner 
till 0 m vid vikens strandlinje i sydväst, 
samt mot å-fåran i väster. Planering 
inför höjda vattennivåer innebär att 
inga hus bör ligga under +3.00 m över 
havet.  

Förändring och konsekvenser 
Med hänsyn till markens terräng 
kommer en del terrasseringar troligtvis 
behövas för att möjliggöra tillgängliga 
angöringsvägar till byggrätten i östra 
delen av området. Övrig mark anses 
inte påverkas nämnvärt av 
höjdjusteringen. Värdshuset kommer 
behålla sin prominenta position som 
den högst belägna byggnaden på 
området.  

Natur och rekreation 
Planområdet är till stora delar 
gräsbeväxt med mindre buskar och 
träd. Inom fastigheten finns även 
mindre skogspartier. Området ner mot 
havsviken består av strandäng.  

 
Foto taget från strandängen upp mot värdshuset (Foto 
från Planeringsunderlag/ Geoteknik) 

 
Mindre skogsparti väster om värdshuset (Foto från 
Planeringsunderlag/ Geoteknik) 

Flera rödlistade arter har rapporterats 
inom området. De rödlistade arterna 
bokvårtlav, matt pricklav och 
stiftkottelav växer alla på äldre bok och 
avenbok. Ekoxe har också rapporterats 
från Guöområdet. För att skydda 
ekoxens habitat är större och äldre ekar 
extra värdefulla att bevara. På 
artportalen finns även fynd av 
sandödla inrapporterade. 

Det finns ett flertal skyddsvärda träd 
på fastigheten som anses ha ett högre 
naturvärde. En trädinventering har 
genomförts med syftet att bedöma 
trädens kondition och eventuella 
skador.  

Av de inventerade träden utgörs en 
stor del av den allé av skogslindar som 
kantar Guövägen i norr. Allén omfattas 
av biotopskyddet enligt 7 kap. 
miljöbalken, och både levande och 
döda träd omfattas av skyddet. Träden 
får således inte skadas utan en dispens 
från Länsstyrelsen.  
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Allén längs med Guövägen (Foto från trädinventering) 

 
Särskilt skyddsvärda träd markerade med orange 
(Illustration från trädinventering) 

Utöver träden i allén finns ytterligare 
två särskilt skyddsvärda träd på 
området. Träden är två äldre ekar som 
benämns som nr 4 och nr 18 i 
trädinventeringen. 

  
Träd 4, en större ek med måttligt till god vitalitet 
(Foto från trädinventering) 

 

Träd 18, en större ek med dubbeltopp och måttlig 
vitalitet (Foto från trädinventeringen) 

Förändring och konsekvenser 
Planförslaget innebär att ny bebyggelse 
till största del uppförs på mark som 
redan är bebyggd eller utgörs av 
hårdgjord yta (väg, parkering etcetera).  
 
En dispensansökan för att möjliggöra 
parkering längs med den 
biotopskyddade allén har godkänts av 
Länsstyrelsen (2021-03-12). Beslutet 
om dispens är förenat med flertalet 
villkor (listade nedan) och gäller endast 
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inom områden med 
egenskapsbestämmelsen (n2) på 
plankartan.  
 
• Parkeringsplatser ska anläggas med 
rotvänligt bärlager.  
 
• Alléns naturvärden får ej påverkas 
genom belysning intill träden. 
 
• Träden ska skyddas under arbetets 
gång. 
 
• Ingen grävning, körning med tunga 
maskiner eller uppläggning av massor 
får ske inom trädens skyddsområde. 
 
• Innan åtgärder utförs ska det 
kontrolleras att fåglar inte häckar i 
området. Om häckning sker får 
nedtagning ske först efter avslutat 
häckning. 
 
• Återplantering ska ske i befintlig 
lucka i allén om åtgärderna medför 
någon skada på aktuella träd. Trädens 
vitalitet ska fortlöpande utvärderas 
under minst 5 år framåt för att 
undersöka om något påverkat träd 
visar tecken på skada. 
 
• Om matjord eller massor måste 
tillföras området ska det säkerställas att 
den matjord man använder för att fylla 
på är helt fri från invasiva främmande 
arter. 
 
Skyddet av allén innebär även att inga 
in- eller utfarter till och från området 
kan anläggas utöver den befintliga 
infarten i fastighetens norra hörn.  
Skyddsområden för de särskilt 
skyddsvärda ekarna nr 4 och nr 18 är 
fastslaget till trädens beräknade 
rotutbredning. Byggrätter har till stor 
del förlagts utanför skyddsområdet för 
att säkerställa trädens skydd mot 

skador vid byggnation. Vissa delar av 
byggrätterna ligger dock inom 
trädskyddsområden, och för 
byggnation på dessa delar krävs att 
provgrävning utförs för att fastställa 
var trädens rötter finns. På så sätt kan 
skyddsområdet eventuellt minskas.  

 
Trädskyddsområde för de särskilt skyddsvärda ekarna 
nr 4 och nr 18 (Illustration från trädinventering). 

Illustrationsplan med marklägenheter med skyddsområde 
för träd nr 4 och nr 18 markerat i rött. 

Provgrävning bör göras med grävsug 
eller s.k. vakuumschakt, som inte 
skadar trädens rötter. Rotutbredningen 
för träd nr 4 beräknas enligt 
stamdiameter på 136 cm x 15 (kvot för 
träd med stamdiameter över 100 cm), 
vilket ger ett skyddsavstånd på 2040 
cm i diameter. Rotutbredningen för 
träd 18 beräknas enligt stamdiameter 
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på 123 cm gånger 15, vilket ger ett 
skyddsavstånd på 1845 cm i diameter. 

 
De olika illustrationsplanernas påverkan på 
trädskyddsområde för träd nr 18 (Illustration från 
trädinventering).  

Fyra illustrationsplaner som visar olika 
typer av möjlig byggnation har tagits 
fram under planarbetet för att belysa 
planens flexibla användning. De olika 
scenarierna har jämförts i 
trädinventeringen för att visa på 
påverkan på skyddsområdet kring träd 
nr 18. Trädinventeringen konstaterar 
att illustrationerna med radhus eller 
marklägenheter har marginell påverkan 
på skyddsområdet. Vid förslaget med 
hotell förekommer en viss påverkan på 
skyddsområdet och en provgrävning 
rekommenderas. Det är inte bara 
byggnadens läge som är viktigt, utan 
även det ytterligare utrymmet som 
krävs under själva byggnationen. På 
förslaget med kontorsbyggnader är det 
en mindre påverkan på skyddsområdet.  

Sammanfattat anses den föreslagna 
planläggningen ta god hänsyn till 
befintligt trädbestånd. För utförligare 
beskrivning av skydd och klassning av 
träd se trädinventering (Inventering och 

bedömning av träd på Guö 1:31, Karlshamns 
kommun). 

Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är alla de produkter 
och tjänster som naturens ekosystem 
ger oss människor. De bidrar till vår 
välfärd och livskvalitet.  

Ekosystemtjänster delas in i 
kategorierna 

• försörjande ekosystemtjänster, 
• stödjande ekosystemtjänster, 
• reglerande ekosystemtjänster 
• kulturella ekosystemtjänster. 

 Nedan beskrivs dessa kortfattat och 
planens konsekvenser utifrån dessa.  

Förändring och konsekvenser 
Planförslaget berör inte försörjande 
ekosystemtjänster, som främst utgörs 
av den mat vi får från växter och djur.  

De stödjande ekosystemtjänsterna 
utgörs av ekosystemens grundläggande 
funktioner, såsom biologisk mångfald, 
ekologiskt samspel, naturliga kretslopp 
och jordmånsbildning. De är 
nödvändiga förutsättningar för att de 
övriga ekosystemtjänsterna ska kunna 
fungera.  Genom att marken längs 
vattnet fortsatt kommer att omfattas av 
strandskydd och planläggas som 
NATUR, främjas en utveckling av 
befintliga och tillkommande stödjande 
ekosystemtjänster i form av växter och 
djur.  

Reglerande ekosystemtjänster är 
specifika tjänster som produceras via 
naturens egen reglering av kritiska 
processer, som till exempel rening av 
luft och vatten, reglering av klimat och 
förhindrande av översvämningar. 
Befintlig vegetation kommer att 
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bevaras och skyddas inom 
planområdet genom att stora delar av 
marken planläggs som NATUR. Den 
befintliga vegetationens reglering av 
klimat påverkas inte nämnvärt av 
planförslaget. Markens goda 
avrinningsförmåga anses inte heller 
påverkas nämnvärt. 

Kulturella ekosystemtjänster är alla 
typer av immateriella funktioner som 
naturen tillhandahåller. Till exempel 
olika upplevelsevärden, naturens 
betydelse för människors hälsa och 
rekreation samt estetiska värden. 
Genom att marken närmast vattnet 
kommer att planläggas som NATUR 
och hållas tillgänglig för allmänheten 
kommer stråket att stärka de kulturella 
ekosystemtjänster som finns på 
platsen. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt Sveriges geologiska 
undersökningar, SGU, består marken 
under värdshusbyggnaden av ytligt 
berg medan kringliggande mark till 
största del består av glacial lera (gult 
område på kartan). Ner mot viken och 
vattnet sträcker sig ett område med 
svämsediment av lera och silt. Österut 
mot Guö 3:1 och 3:4 förekommer 
sandig morän och urberg.  

En markteknisk undersökningsrapport 
och planeringsunderlag (för geoteknik) 
har tagits fram som bland annat 
redovisar resultat av utförda 
geotekniska undersökningar på 
området. Provtagningar visar att 
jordlagren generellt utgörs av lera på 
sandmorän och att jorddjupet varierar 
mellan 0–20 m. Berggrunden består av 
granit.  

 

 
Jordarter inom och i anslutning till planområdet (Från 
Markteknisk undersökningsrapport) 

Förändring och konsekvenser 
De geotekniska förhållandena för 
grundläggning inom området är relativt 
goda. Utförd undersökning indikerar 
på att byggnation i ett plan kan 
grundläggas i naturligt lagrad jord. För 
byggnader i 2,5-plan kan någon form 
av grundförstärkning erfordras tex. 
förbelastning eller med pålar. Vissa 
stabilitetsproblem kan föreligga för 
byggnader som planeras i slänt. 
Sättningsproblematik kan också 
uppkomma för huskropparna i sydöst 
på grund av de stora nivåskillnaderna 
längs fastighetsgränsen. Beroende på 
hur grundläggningen utformas och 
höjdsätts kan det komma att krävas 
någon typ av stödkonstruktion och 
uppfyllnad för delar av byggnationen. 
Generell utfyllnad vid 
terrasseringsarbeten bedöms kunna 
utföras utan problem inom området 
efter att all organisk jord och befintlig 
fyllning banats av. Försiktighet krävs 
dock i anslutning till slänter. Utfyllnad 
under planerade konstruktioner ska 
utföras med grus- eller sandmaterial. 
Inför bygglovsprövning och 
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byggnation krävs en mer noggrann 
analys av grundläggningsförhållandena 
i relation till en bestämd utformning 
och anpassning till landskapet.  

För mindre byggnader, ledningar och 
hårdgjord yta bedöms generellt inga 
sättningsproblem råda i naturligt lagrad 
jord inom området.  

Grundläggning bedöms kunna ske 
ytligt med plattor på packad fyllning på 
naturligt lagrad jord. All organisk jord 
och befintlig fyllning ska utskiftas 
innan grundläggning utförs. 
Grundläggning ska utföras frostfritt.  

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar 
inom planområdet.  

Förändring och konsekvenser 
Planförslaget innebär inte någon 
påverkan på eventuella fornlämningar i 
närområdet. Eventuella fynd i samband 
med anläggningsarbeten ska omgående 
anmälas till Länsstyrelsen enligt 
bestämmelserna i kulturmiljölagen. 

Sociala aspekter 
Folkhälsa 
Det övergripande nationella målet för 
folkhälsa är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen. Utifrån 
ett planeringsperspektiv handlar målen 
främst om; delaktighet och inflytande i 
samhället, ekonomiska och sociala 
förutsättningar, barn och ungas 
uppväxtvillkor, miljöer och produkter 
och ökad fysisk aktivitet. Regelbunden 
fysisk aktivitet främjar hälsa och 
välbefinnande samt har en 
sjukdomsförebyggande effekt. 
Stadsplanering kan skapa 
förutsättningar för ett mer aktivt liv 

och därigenom en bättre folkhälsa. 
Den byggda miljöns struktur och 
utformning påverkar och styr 
människors vardagsliv och 
levnadsvanor. Den fysiska miljön bör 
utformas så att den stöder hälsosamma 
val. 

Förändring och konsekvenser 
En restaurering av existerande 
bebyggelse och möjliggörande för 
nybyggnation på fastigheten Guö 1:31 
öppnar upp ett idag övergivet område. 
Den nya bebyggelsen tar visserligen en 
del mark i anspråk men denna är 
belägen nära existerande väg. 
Exploateringen är låg vilket ger goda 
möjligheter för allmänheten samt 
boende och arbetande i området att ta 
del av vatten och natur inom 
fastigheten. Genom planområdet går 
ett gångstråk som kommer att bindas 
samman med Guövägen för att säkra 
allmänhetens tillgång till 
strandområdet. I omedelbar närhet till 
fastigheten finns natur att röra sig i 
samt båtklubb.  

Behovet av nya bostäder är stort i 
kommunen och detaljplanen medför 
att fler kan få tillgång till bostäder i 
attraktivt läge. Inom planområdet finns 
goda utrymmen för lek och rekreation i 
direkt närhet till naturen och havet.  

Trygghet 
Utifrån brottsförebyggande synvinkel 
är det angeläget att ta hänsyn till det 
som kallas situationell 
brottsprevention. Det innefattar de 
åtgärder vilka minskar antalet 
situationer som kan resultera i 
brottslighet. Det kan till exempel 
handla om att göra brotten svårare att 
utföra och att öka risken att upptäckas. 
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Andra exempel på brottsförebyggande 
är att undvika dålig belysning som kan 
skapa mörka platser som upplevs som 
obehagliga. Trånga passager bör 
belysas och eventuellt planeras så att 
en viss överblick kan ske från 
närbelägna byggnader. Det är viktigt 
att försöka undvika ”döda vinklar och 
vrår”. Höga häckar, plank, 
uthus/förråd utmed cykel- och 
promenadstråk och vid sittplatser kan 
skapa otrygghet för de som passerar 
och riskerar leda till obehagliga 
situationer.  

Gällande krav gällande 
utrymningsvägar och räddningsfordons 
framkomlighet ska beaktas i 
bygglovskedet. Räddningstjänsten 
anser inte att de ska utgöra en 
alternativ utrymningsväg för planerade 
byggnader, annan lösning bör ordnas 
om så krävs. 

Förändring och konsekvenser 
Planförslaget innebär en större 
möjlighet att använda fastigheten för 
fler ändamål än vad som tidigare varit 
fallet, vilket innebär en ökad spridning 
av människors närvaro på platsen över 
dygnet. Den idag tomma 
värdshusbyggnaden ges möjlighet till 
en ny funktion och ny bebyggelse i 
dess närhet skapar en gemensam 
trygghet. Detta bidrar även till en ökad 
trygghetskänsla för de som vistas vid 
närliggande vatten och natur-områden.  

Möjligheter finns för att integrera 
förråd och förvaring av cyklar i 
byggnation inom byggrätt eller att 
placera komplementbyggnader i 
bostäders och verksamheters absoluta 
närhet, under uppsikt från boende eller 
arbetande. 

Jämställdhet och integration 
Värdshusets betydelse som kulturmiljö 
och landmärke innebär att byggnaden 
bär på en del av bygdens historia. 
Kulturmiljöer kan upplevas av såväl 
kvinnor som män, unga som gamla 
och är viktiga delar för att förstå en 
plats identitet genom dess historia och 
är på så vis även ett bidrag till att 
integreras i samhället.  

Naturen och närhet till vatten är också 
något som kan upplevas och 
uppskattats av alla grupper av 
människor i alla åldrar. Planområdets 
belägenhet vid vattnet med vida utsikt, 
strandäng och uppvuxna träd har högt 
värde för alla människors 
välbefinnande. 

Förändringar och konsekvenser 
Planförslaget innebär att värdshuset 
och dess omgivning som kulturmiljö   
skyddas i detaljplanen och kan 
kompletteras med väl avvägda åtgärder 
som gör den mer levande. En bredare 
användning av en plats skapar fler 
anledningar att besöka platsen och 
lockar därmed till sig flera olika slags 
människor.  

Stora delar av planområdet planläggs 
som allmän plats NATUR med ett 
gångstråk från Guövägen ner till 
vattnet säkrat i planen, vilket gynnar 
allmänhetens tillgång till strandområdet 
med sina naturvärden. 

Planförslaget möjliggör också att nya 
boendeformer skapas i ett område som 
idag är övervägande dominerat av en- 
eller tvåbostadshus. Detta ger en större 
spridning vid val av boende i området. 
De som är boende i dag i Guöområdet 
får en större möjlighet att bo kvar i 
samma område vid en eventuell flytt. 
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Förslaget innebär också att möjlighet 
att bosätta sig i området ges för de som 
tidigare inte haft möjlighet att bosätta 
sig här. Detta kan ge en större 
blandning i invånare och främja 
jämställdhet och integration. 

Möjligheten till verksamheter och 
bostäder inom området bidrar också 
till underlag för ökad kollektivtrafik, 
vilket i sin tur främjar jämställdhet och 
integration genom att området 
tillgängliggörs för fler. 

Barn- och ungdomsperspektiv 
Den 1 januari 2020 blev FN:s 
konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen) svensk lag. För 
kommunen som organisation medför 
detta ökade krav på att se till att barns 
rättigheter blir tillgodosedda utifrån 
barnkonventionen. Det finns inga 
riktlinjer för hur långt avstånd det 
maximalt får vara mellan bostad och 
lekplats. Forskning har dock visat att 
300 meter är så långt man är beredd att 
gå till ett grönområde för att man ska 
använda det ofta (Bostadsnära natur, 
Boverket 2007). Karlshamns kommuns 
har som målsättning att barn inte ska 
ha längre än 300 meter till närmsta 
grönområde, där lekplatser inkluderas. 
Utgångspunkten är också att man inte 
ska behöva korsa en större trafikerad 
väg för att komma till ett grönområde. 
Vid upprustning av lekplatserna ska 
trafiksituationen intill lekplatsen ses 
över.  

Förändring och konsekvenser  
Utifrån barnkonventionens fyra 
aspekter; rörelsefrihet, tillgänglighet, 
säkerhet och miljö bedöms 
planförslaget medföra goda möjligheter 
att skapa en positiv och trygg utemiljö 

för barn och unga. Inom kvartersmark 
finns grönområde och ytterligare 
grönområden finns i nära anslutning 
till fastigheten. Bedömningen är att 
konsekvenserna av förslaget inte är av 
den arten att en barnkonsekvensanalys 
behöver göras. Det är dock av stor vikt 
att barnens bästa beaktas i planeringens 
och i projektets alla steg. 

Trafik och säkerhet 
Gator och trafik 
Huvudgatan till och från planområdet 
är Guövägen, vilken ansluter till 
Guöviksvägen som i sin tur leder mot 
Åryd och E22. Guövägen är en smal 
och slingrande väg, vars framkomlighet 
ytterligare begränsas av allén som växer 
tätt inpå vägen. En möjlig framtida 
bostadsbebyggelse om 39 nya bostäder 
på Guöplatån sydöst om det aktuella 
planområdet (detaljplan antagen 2009) 
kommer sannolikt även att påverka 
trafiksituationen på Guövägen.  
Guövägen är idag en enskild väg med 
statsbidrag som i nuläget sköts av 
Karlshamns kommun. Vägen ska dock 
gå tillbaka till vägsamfälligheten och 
samtal förs kring vilka åtgärder som 
ska vidtas innan detta sker. 
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Vägnät kring Guö med det aktuella planområdet i 
nedre högra hörnet (Från Trafikutredning) 

Förändring och konsekvenser 
Planförslaget ger möjlighet att bygga 
bostäder, kontor och hotell på 
planområdet. Trafikökningen från 
området är starkt knutet till vilken av 
dessa användningar den framtida 
bebyggelsen får. Trafikalstrings-
beräkningarna visar att trafiktillskottet 
på Guövägen kan bli mellan 80 och 
285 fordon/årsmedeldygn. Guövägen 
är smal och tillsammans med planerad 
utbyggnad på Guöplatån beräknas 
trafikflödet minst fördubblas i höjd 
med anslutningen till Guöviksvägen 
jämfört med idag. Trafikflödet är dock 
totalt sett begränsat varför 
bedömningen är att Guövägen 
kommer att ha en acceptabel 
framkomlighet och trafiksäkerhet 
oavsett vilket alternativ som byggs ut. 
Möjligheten att åtminstone bitvis 
bredda Guövägen och/eller anlägga 
mötesplatser bör dock studeras. Även 
siktförhållanden bör ses över och viss 
röjning av växtlighet kan vara aktuell. 

 
Fastighetsgränser kring Guövägen som visar eventuellt 
utrymme för mötesplats på norra sidan av vägen (Från 
Trafikutredning) 

Guövägens anslutning till 
Guöviksvägen har god kapacitet och 

bedömningen är att korsningspunkten 
inte behöver åtgärdas som en följd av 
utbyggnaden av planområdet.  

Då Guövägens skötsel är tänkt att gå 
tillbaka till vägsamfälligheten och 
förvaltningen formellt sett är enskild 
kan Guö 1:31 påverkas om fastigheten 
ökar användandet av vägen, 
exempelvis till följd av att nya bostäder 
byggs. Det är troligt att fastighetens 
andelstal höjs vid en omprövnings-
förrättning. I en sådan situation höjs 
därmed även fastighetens del av 
gemensamhetsanläggningens 
kostnader. Det kan utöver detta också 
bli aktuellt med ersättning till följd av 
höjt andelstal. 

Inom planområdet föreslås en ny 
lokalgata leda fram till bostäderna. 
Denna ansluts till befintlig infart på 
fastigheten där en lucka finns i allén. 
Gator planläggs som Lokalgata med 
enskilt huvudmannaskap vilket innebär 
att markägaren är ansvarig för skötsel.  

För att säkerställa tillgängligheten för 
bostäderna kan ytterligare körbara 
vägar behövas på kvartersmark. Dessa 
bör i första hand fungera som gång- 
och cykelstråk, men bör kunna 
användas vid angöring för personer 
med rörelsehinder, vid flytt och 
liknande situationer samt eventuellt av 
räddningstjänsten. Huvudsaklig 
parkering förläggs till kvartersmark 
invid lokalgatan och kan kompletteras 
med ytterligare parkeringar inom 
byggrätten. Parkeringsytor för bil bör 
förberedas med laddstationer för 
elfordon. 
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Möjlig körväg för transporter och räddningsfordon 
(Från Trafikutredning) 

Vid detaljprojekteringen av 
planområdet ska hänsyn tas till de krav 
på utrymme som räddningsfordon och 
renhållningsfordon behöver. 

För utförligare beskrivning av 
trafiksituation se trafikutredning 
(Trafikutredning, Tyréns). 

Gång- och cykeltrafik 
På fastigheten finns idag ett gångstråk 
och en trappa som förbinder 
värdshuset med strandängen och viken 
nedanför.  

I det större området kring planområdet 
finns få gång- och cykelvägar. Till 
största del får gång- och 
cykeltrafikanter röra sig i blandtrafik 
utmed vägarna. Det kan eventuellt bli 
aktuellt i framtiden att skapa en 
cykelväg mellan Guö med Åryd, men 
det finns i dagsläget inga konkreta 
planer på genomförandet av en sådan. 

Förändring och konsekvenser 
Allmänhetens tillgänglighet till 
strandområdet säkras och förbättras i 

planförslaget genom en förlängning av 
det existerande gångstråket som går 
från värdshuset ner till vattnet. 
Förlängningen kommer att koppla 
gångstråket hela vägen upp till 
Guövägen och säkras på plankartan 
genom bestämmelsen (gång1). 

Gående och cyklister i det större 
området som idag rör sig på den smala 
Guövägen samt den något bredare 
Guöviksvägen kommer i framtiden att 
få något mindre utrymme på vägarna 
på grund av den trafikökning som 
planförslaget kan antas medföra. En 
framtida gång- och cykelväg mellan 
Guö och Åryd, som finns med i 
kommunens vision för framtiden, 
skulle öka framkomligheten och 
tillgängligheten generellt för oskyddade 
trafikanter betydligt i området. 

Kollektivtrafik 
Ingen allmän busslinje trafikerar i 
dagsläget planområdet. 
Bussförbindelser med Karlshamn och 
Ronneby finns från Åryd. Närmaste 
busshållplats i förhållande till 
planområdet finns vid Åryds kyrka, ca 
1 km från planområdet. 

Förändringar och konsekvenser 
Ett ökat antal boende i området, samt 
en ny typ av boende kan komma att ge 
underlag för att etablera andra 
kollektiva trafikförbindelser i Guö-
området. På samma sätt kan möjliga 
verksamheter med personal och 
besökare skapa nya behov för 
kollektivtrafiken.  

Parkering och angöring 
Idag finns det parkeringsytor på östra 
sidan om infarten till planområdet och 
en vändplan finns framför entrén till 
värdshuset. 
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Förändringar och konsekvenser 
Befintliga parkeringsytor kommer till 
största del att ersättas av sträckningen 
för den nya lokalgatan. Nya 
parkeringar anordnas inom fastigheten 
på kvartersmark. Det finns möjlighet 
att anordna parkeringsplatser på 
remsan av kvartersmark mellan 
lokalgatan och allén, inom områden 
med planbestämmelse (n2). Inom dessa 
ytor har dispens från alléns 
biotopskydd erhållits för detta 
ändamål. Observera att beslutet om 
dispens är förenat med flertalet villkor 
(se Natur och Rekreation) och gäller 
endast för ytor med beteckningen (n2). 
Det finns möjlighet att anordna ett par 
besöksparkeringar längs med den 
befintliga infarten upp mot värdshuset, 
med uppställning på gatumark.  

Parkeringsbehovet inom planområdet 
är starkt knutet till den framtida 
bebyggelsens användning. I 
trafikutredningen har 
parkeringsmöjligheter för de tillåtna 
användningarna bostäder, hotell och 
kontor studerats, med utgångspunkt i 
de fyra illustrationsexemplen som har 
tagits fram (två alternativ för bostäder i 
1 eller 2,5 plan). Karlshamns kommun 
har en gällande parkeringsnorm från 
1984, dock har trafikutredningen 
upprättats utifrån planområdets 
bedömda förutsättningar samt 
parkeringsnormer för närliggande 
skånska kommuner. Bedömningen är 
att alla exemplen har tillräckliga, om än 
något låga, parkeringstal. Med tanke på 
planområdets perifera läge och 
avsaknad av kollektivtrafik skulle en 
högre andel parkeringar vara önskvärt, 
framför allt för bostäder. Det anses 
dock positivt, att som i exemplen, 
planera för samlade parkeringsytor 

som skapar en högre flexibilitet än vad 
som är fallet med parkeringar knutna 
till respektive bostad, varför även 
något låga parkeringstal kan anses 
godtagbara.  

Parkeringslösningar studeras vidare i 
bygglovsskedet när utformning av 
byggnation och dess användning är 
bestämd. Situationen bör studeras 
specifikt i relation till områdets 
målgrupp och dennes behov av tillgång 
till bil, oavsett om man bygger 
bostäder, kontor eller hotell på 
fastigheten. 

Ca 2–3% av parkeringsplatserna, dock 
minst en, ska vara anpassade för 
funktionshindrade. 

För utförligare beskrivning av 
beräkning av parkeringsbehov se 
trafikutredning (Trafikutredning, Tyréns). 

Störningar och riskfaktorer 
Buller 
Den trafikutredning som har 
upprättats inför planarbetet visar att 
den största källan till buller är E22 som 
ligger drygt 600 meter norr om 
planområdet. De uppmätta buller-
nivåerna inom planområdet ligger väl 
under gällande riktvärden för såväl 
befintlig som ny bostadsbebyggelse.  

Beräknade bullernivåer för prognosåret 
2040 har tagits fram. Beräkningarna 
visar att trafikbullernivåerna vid 
prognosåret 2040 ligger väl under 
gällande riktvärden för såväl ny som 
befintlig bostadsbebyggelse. De 
beräknade trafikbullernivåerna ligger 
också på nivåer som medför att BBRs 
riktvärden för inomhusnivån, ljudklass 
C, klaras utan särskilda krav på fönster, 
fasad och ventiler. 
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Beräknade bullernivåer prognosåret 2040 (Tabell 
från trafikutredning, Tyréns).  

Förändringar och konsekvenser 
Planförslaget bedöms inte påverkas av 
eller påverka bullernivån så att de 
överstiger riktvärden. Vid den 
planerade bebyggelsen närmast 
Guövägen ska uteplatser placeras in 
mot området, mot väster, för att säkra 
att trafikbullerförordningens riktvärden 
för uteplats klaras. Frågan ska vidare 
bevakas i bygglovsskedet. 

Farligt gods 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för 
ämnen och föremål som har sådana 
farliga egenskaper att de kan orsaka 
skador på människor, miljö eller 
egendom om de inte hanteras rätt 
under en transport. 

E22 är utpekad som primär 
transportled för farligt gods, avsedd för 
genomfartstrafik. Det finns inga 
nationellt fastställda riktlinjer kring 
avstånd mellan bebyggelse och vägar 
med farligt gods. Det finns däremot 
regionala vägledande riktlinjer. 
Länsstyrelsen i Blekinge län hänvisar 
till en riskpolicy framtagen av 
Stockholm, Skåne och Västra 
Götalands län (2006). Enligt 
riskpolicyn bör risker undersökas om 
bebyggelse planeras inom 150 meter 
från transportleder med farligt gods. 

Förändring och konsekvenser 
Planförslaget innebär att 
rekommenderade säkerhetsavstånd 
följs; ingen bebyggelse möjliggörs inom 
150 meter från E22. Det krävs ingen 
separat riskanalys. 

Markföroreningar 
Under den historiska inventeringen 
som utförts har inga uppgifter 
framkommit som pekar på att marken 
skulle vara förorenad. Det finns dock 
begränsad information om historiken 
relaterat till förorenad mark inom 
fastigheten. På flygbilder från år 1960 
syns bebyggelse på den sydöstra delen 
av planområdet som idag inte står kvar. 
Eventuellt skulle det kunna finnas 
punktkällor med föroreningar där 
byggnaden rivits. Värdshusets 
historiska användning som pensionat 
väcker dock inga misstankar om någon 
specifik förorening. 

Miljöförbundet har fått in uppgifter 
om obekräftade äldre föroreningar 200 
m sydöst om planområdet, men 
bedömningen är att avståndet och de 
geologiska förhållandena inte rimligtvis 
kan innebära några risker för spridning. 

Länsstyrelsen har inga uppgifter som 
visar på att marken kan vara förorenad.  

Förändring och konsekvenser 
Om en misstänkt förorening upptäcks 
ska tillsynsmyndigheten underrättas 
enligt 10 kap. 11 § miljöbalken 
(1998:808). Om grävning ska 
genomföras i förorenade massor måste 
en anmälan om detta enligt 28 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd lämnas till 
tillsynsmyndigheten. 

Radon 
Enligt Boverkets byggregler (2011:6) – 
föreskrifter och allmänna råd och 
Strålskyddsförordningen (2018:505) 
ligger gränsvärdet för befintliga 
bostäder och nya byggnader på 200 
Bq/kg. Inom planområdet mäts 
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strålningen i medeltal till 
lågriskintervallet under 10 kBq/m3.  

För mer utförlig beskrivning se 
Planeringsunderlag /Geoteknik. 

Förändring och konsekvenser 
Beroende på vilken typ av ventilation 
som planeras inomhus kan 
radonskyddat byggande krävas.  

Risker på grund av förändrat klimat 
Extremnederbörden beräknas öka 
framöver och enligt SMHI:s senaste 
analyser beräknas 
korttidsnederbördens intensitet öka 
med upp emot 50 procent fram till år 
2100, jämfört med dagens klimat. 
Planområdet ligger inom ett område 
för översvämningsrisk, vilket måste tas 
med i beräkning vid planeringen för 
nya bostäder. Stigande havsnivåer, 
extrema högvattenstånd, ökad 
nederbördsmängd och -intensitet samt 
höga flöden i vattendrag är effekter 
som bör beaktas särskilt vid 
planerandet av området. Inga 
byggnader bör därför placeras lägre än 
+ 3 meter över havet.  

Träd är en viktig ekosystemtjänst (de 
produkter och tjänster som naturens 
ekosystem ger oss människor och som 
bidrar till vårt välbefinnande) som 
bidrar positivt på flera sätt och svarar 
mot ett antal behov samtidigt. De fyller 
en viktig funktion både genom att 
sänka lufttemperaturen och ta upp 
vatten som annars skulle bli dagvatten. 
Samtidigt gynnas biologisk mångfald 
och träd är ett miljöinslag som många 
människor uppfattar positivt. Under en 
varm dag kan stora träd transpirera ca 
400 liter vatten, därmed sänks 
lufttemperaturen samtidigt som 
lövverket ger skugga. Enligt SMHI:s 

klimatscenarier för Blekinge väntas 
värmeböljor bli allt vanligare och 
alltmer långvariga under de närmaste 
hundra åren.  

Effekterna av en ihållande värmebölja 
bedöms vara begränsade inom 
planområdet då bebyggelsen och 
befintliga träd ger skuggning och 
områdets uppvuxna grönska ger 
förutsättningar för ett jämnt 
mikroklimat. 

Förändring och konsekvenser 
Planområdet har en stor lutning ner 
mot Guöviken och avrinningen från 
området är hög även vid kraftigt regn. 
Översvämningsrisker anses därför 
enkelt kunna avhjälpas genom mindre 
avledningar av vattnet kring byggnader. 
Inga byggrätter planeras på lägre nivåer 
än + 3 m över havet. 

Planförslaget innebär inte en så kraftig 
utbyggnad att ekosystemtjänster 
bedöms påverkas negativt genom att 
den befintliga naturens 
värmedämpande effekt skulle påverkas 
negativt.  

Teknisk infrastruktur 
Dagvatten 
Planområdet ligger invid Guöviken 
och har en stor lutning från vägen ner 
till vattnet. Det innebär att 
avvattningen från planområdet är 
snabb, även från grönytor. I dagsläget 
sker ingen dagvattenhantering inom 
fastigheten utan vattnet rinner på 
naturlig väg på markytan ner till viken. 
Fastigheten ligger inte inom ett område 
som gör det möjligt att ansluta sig till 
kommunala dagvattenledningar. 
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Förändring och konsekvenser 
Planområdets direkta närhet till 
Guöviken samt terrängens lutning gör 
att vattenavrinning sker direkt ner till 
viken. Eftersom havsviken inte 
påverkas negativt av ökade flöden 
innebär avrinningen inga problem. 
Bedömningen är att det inte behövs 
några fördröjningsåtgärder för 
dagvatten inom planområdet och att 
ingen anslutning till dagvattenledningar 
är nödvändig. 

Placeringen av byggrätten i östra delen 
av planområdet blockerar två större 
rinnstråk som idag avleder vatten ner 
mot viken. För att styra vattnet bort 
från byggnader i området, 
rekommenderas att anlägga mindre 
svackdiken som även kan leda 
dagvattnet ner mot viken. Anläggs 
dessa i anslutning till planerade 
gångvägar kan man tillåta att dikena 
bräddar över till gångvägen som 
därmed kan leda större flöden. För att 
säkra planen vid skyfall kommer 
området behöva höjdsättas i 
bygglovsskedet så inga instängda 
områden eller lågpunkter bildas vid 
byggnader och fasader. Lägsta 
golvhöjd på byggnader vid vägen bör 
vara ca 10 cm högre än väg och 
parkeringsyta för att undvika att vatten 
däms upp från parkeringen mot 
byggnaderna. Ett avskärmande dike 
rekommenderas också i sydöstra 
fastighetsgränsen för att avleda ytliga 
rinnvägar från den egna fastigheten 
samt Guö 1:51 vid skyfall.  

  
Röd cirkel: riskområde för skyfall. Blå polygon: yta 
som bör användas för att kunna avleda vatten ner mot 
viken. (illustration från VA-utredning) 

 
Då en trafikökning kan antas ske i 
området kommer andelen föroreningar 
från parkeringsytorna att öka. Det 
korta avståndet till recipienten innebär 
att den naturliga reningen inte kommer 
vara särskilt hög utan åtgärder bör 
göras för att rena dagvattnet från 
parkeringen. För att minska 
belastningen från parkeringen 
rekommenderas att parkeringsytorna 
anläggs med genomsläppliga ytmaterial 

Föreslagen yta för dagvattenlösningar med pilar 
som visar önskvärd avrinning (illustration från 
VA-utredning)  
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så som grus, permeabel asfalt eller så 
kallade rasterytor. Parkeringsytorna i 
illustrationsexemplet för kontor 
motsvarar en yta på ca 960 m2. För att 
förbättra reningen föreslås att 
svackdiken ner mot viken görs flacka. 
Detta möjliggör viss sedimentering vid 
mindre flöden och minskar planens 
påverkan på recipienten. För att 
ytterligare förbättra vattenkvalitén kan 
raingardens planteras inom planens 
grönområden. Genom dessa åtgärder 
bedöms föroreningsrisken av 
recipienten till följd av exploateringen 
vara låg.  

Vatten och avlopp 
Fastigheten är idag ansluten till 
kommunala VA-ledningar för 
spillvatten och dricksvatten. 
Kommunens huvudledningar går över 
gårdsplanen fram till fastighetens 
anslutningspunkt på värdshusets östra 
sida. Dessa ledningar försörjer även 
fastigheterna Guö 1:51 och 3:2 med 
vatten och avlopp genom kopplade 
tryckledningar.  

 
VA ledningar inom planen, röd ring visar på 
befintliga ledningar som flyttas (Illustration från VA-
utredning) 

Förändring och konsekvenser 
Det pågår en utredning hos 
Lantmäteriet angående en ledningsrätt 
som ska skapas längs med Guövägen, 
på fastighet Guö 1:31, för att tillgodose 
redan antagen detaljplan för Guö 3:1, 
med kommunalt vatten och avlopp. 
Planförslaget säkrar servitutet för de 
nya ledningarna till Guöplatån genom 
att ett 6,5 m brett u-område förläggs 
under den nya lokalgatan med 
förlängning till fastighetsgränser i 
sydöst och nordväst. Alla 
grannfastigheter vars försörjning idag 
sker via ledningar på Guö 1:31 
kommer i framtiden att försörjas av 
kommunala ledningar förlagda till det 
nya servitutet.  

Den nya bebyggelsens placering inom 
planområdet kräver att den aktuella 
fastighetens servisledningar flyttas för 
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att anpassas till ny byggnation. 
Kostnaden för upprättande av nya 
serviser till fastighet Guö 1:51 och 
Guö 3:2 ska bekostas av 
fastighetsägaren till Guö 1:31. Ingen 
förändring får ske på ledningarna inom 
planområdet innan ny försörjning till 
externa fastigheter är framdragen. 

Det finns viss kapacitetsbegränsning på 
ledningsnätet för spill och vatten mot 
Åryd och Guö. Utredning har 
påbörjats för att klarlägga problemet. 
Detta gör att nyanslutning i detta 
område kan bli med viss fördröjning. 

Elförsörjning 
Markförlagd lågspänningskabel finns 
inom planområdet väster och söder 
om huvudbyggnaden liksom 
lågspänningsluftledning som försörjer 
fastigheten Guö 1:51.  

Förändring och konsekvenser 
Den nya bebyggelsens placering inom 
planområdet kan kräva att den aktuella 
fastighetens elledningar flyttas för att 
anpassas till ny byggnation. Kostnaden 
för upprättande av nya ledningar till 
fastighet Guö 1:51 ska bekostas av 
fastighetsägaren till Guö 1:31. Ingen 
förändring får ske på ledningarna inom 
planområdet innan ny försörjning till 
externa fastigheter är framdragen.  

Värmeförsörjning 
Energiförsörjningen sker med fördel 
på ett miljövänligt sätt.  

Förändring och konsekvenser 
Uppvärmning anordnas individuellt.  

Elektronisk kommunikation 
Befintliga ledningar för bredband finns 
på fastigheten. Eventuell flytt av 
ledningar bekostas av exploatören. 

Förändring och konsekvenser 
Nybyggnation bedöms kunna anslutas 
till befintliga ledningar. 

Avfallshantering 
Avfallshanteringen i Karlshamns 
kommun sköts av det kommunala 
bolaget Västblekinge Miljö AB 
(VMAB).  

 
Vändmöjlighet för renhållningsfordon (Illustration 
från Trafikutredning) 

Förändring och konsekvenser 
I planen för området har möjligheter 
skapats för att placera miljöhus invid 
den befintliga vändplanen framför 
värdshusbyggnaden. Den nya 
lokalgatan saknar vändmöjligheter för 
en sopbil, och miljöhus bör därmed 
förläggas i närhet till den befintliga 
vändplanen, antingen inom byggrätter 
för bostäder eller på korsmark. Om 
fastigheten i framtiden styckas i flera 
fastigheter så kommer VMAB inte att 
kunna utföra hämtning enligt den 
kommunala hämtnings-skyldigheten 
längs denna väg. Avstånden mellan 
bostäder och vändplanen överskrider 
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de rekommenderade avstånden på 50 
m mellan bostad och miljöhus, men 
detta får med terrängförhållanden i 
åtanke anses som en rimlig lösning.  

Placering av avfallsutrymmen bör ske i 
samråd med Västblekinge Miljö AB.  

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås till 10 år 
från den dag planen vinner laga kraft. 

Före genomförandetidens utgång får 
planen inte ändras, ersättas, eller 
upphävas mot berörda fastighetsägares 
vilja. Efter genomförandetiden är 
byggrätten mer osäker eftersom planen 
då får ersättas, ändras eller upphävas 
utan att rättigheter som uppkommit 
genom planen behöver beaktas och 
utan särskild ekonomisk kompensation 
till fastighetsägarna om en byggrätt 
som inte är utnyttjad minskas. Om 
kommunen inte ändrar eller upphäver 
planen fortsätter den att gälla och ge 
byggrätt som tidigare. 

Huvudmannaskap och 
ansvarsfördelning 
Ansvaret för arbetet med detaljplanen 
fördelas mellan Karlshamns kommun 
och Sökande (fastighetsägaren) enligt 
tecknat planavtal. 

De allmänna platserna inom 
planområdet faller under enskilt 
huvudmannaskap, vilket betyder att 
kommunen inte är huvudman för den 
allmänna platsmarken. Allmän plats 
med enskilt huvudmannaskap sköts av 
den enskilde fastighetsägaren. Den 
enskilda fastighetsägaren ansvarar även 
för byggande, anläggande, drift och 
underhåll av egna byggnader och 

anläggningar samt egen mark inom 
kvartersmark och inom den egna 
fastighetens gränser. Markägaren 
ansvarar också för och bekostar 
eventuella ändringar av 
ledningsdragning inom den egna 
fastigheten.  

Guövägen är en enskild väg med 
statsbidrag och kommunen som 
entreprenör. Vägens skötsel kommer 
att tas över av de boende i framtiden 
genom en samfällighet. 

Karlshamns Energi AB (KEAB) är 
huvudman för allmänna vatten- och 
avloppsledningar och svarar för drift 
och underhåll fram till anvisad 
förbindelsepunkt. KEAB ansvarar för 
tillhandahållande av anslutningspunkt 
för vatten- och avloppsledningar. 

Upphävandet av strandskydd 
Strandskyddet upphävs inom 
kvartersmark genom bestämmelsen (a1) 
på plankartan. Som särskilt stöd för 
upphävandet av strandskydd anges att 
området redan har tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syfte. 

Organisatoriska frågor 
Tidplan för genomförandet 
Planarbetet genomförs med 
standardförfarande. Eftersom 
planförslaget överensstämmer med 
gällande översiktsplan har inget 
program upprättats.  

Avtal 
Planavtal har upprättats mellan 
Karlshamns kommun och 
fastighetsägaren.  
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Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Eventuell fastighetsbildning ska ske i 
enlighet med detaljplanens intentioner. 
De konsekvenser som detaljplanen 
medför för respektive fastigheter 
framgår av beskrivning och kartor 
under fastighetsrättsliga konsekvenser. 

Fastighetsägarna ska ansöka och 
bekosta erforderlig fastighetsbildning 
för berörda fastigheter, servitut och 
ledningsrätter. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Påverkan på fastigheter inom planområdet 
Avsikten är att planområdet även 
fortsättningsvis ska vara en fastighet. 
Vid uppförande av bostäder kommer 
dessa att uppföras som 
bostadsrättsförening och planförslaget 
innebär således ingen förändring i 
fastighetsindelning.  

Påverkan på fastigheter utanför planområdet 
Planförslaget innebär ingen 
fastighetsrättslig påverkan på 
fastigheter utanför planområdet. 

Övriga till planområdet gränsande fastigheter 
För övriga, till planområdet gränsande 
fastigheter, kommer ingen 
fastighetsrättslig påverkan att ske. 
Planens konsekvenser för dessa 
fastigheter kommer främst att bestå av 
förändringar vad gäller närhet till 
byggnader och grannar och därmed 
ändrade förhållanden vad gäller bland 
annat utsikt och insyn. 

Servitut 
Det pågår en utredning hos 
Lantmäteriet angående en ledningsrätt 
som ska skapas längs med Guövägen, 
på fastighet Guö 1:31, för att tillgodose 

redan antagen detaljplan för Guö 3:1, 
med kommunalt vatten och avlopp. 
Servitutet föreslås till en bredd av 6,5 
m och planeras under ny lokalgata med 
förlängning till fastighetsgräns. Alla 
grannfastigheter vars försörjning idag 
sker via ledningar på Guö 1:31 
kommer i framtiden att försörjas av 
kommunala ledningar inom det nya 
servitutet. 

Ingen förändring får ske på 
ledningarna inom planområdet innan 
ny försörjning till externa fastigheter är 
framdragen. Det ska tydligt framgå var 
planområdets serviceledningar ligger 
kontra de kommunala ledningarna. 
Kommunala och privata ledningar får 
inte blandas eller läggas på varandra.  

Det finns även en äldre ledningsrätt 
tillhörande Karlshamns Energi AB 
som inte längre nyttjas och som till del 
är bebyggd. Det pågår ett ärende hos 
Lantmäteriet om upphävande av 
denna.  

Från fastigheten Guö 1:51 ansluter en 
äldre spillvattenledning till den 
befintliga brunnen söder om 
värdshuset. Denna används idag för 
dränering av husgrunden på Guö 1:51. 
Exakt läge för ledningen utreds vidare 
under planarbetet då exploatören har 
för avsikt att vid behov tillse att 
dräneringen fungerar även efter 
exploatering. Eventuell flytt av 
ledningen bekostas av exploatören. 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kostnaderna för arbetet med 
detaljplanen betalas av 
fastighetsägaren. Dessa kostnader 
regleras i planavtalet. 
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Genomförandeekonomi 
Allt byggande, anläggande, drift och 
underhåll av byggnader och 
anläggningar bekostas av 
fastighetsägaren. Flytt av ledningar 
inom kvartersmark med hänsyn till 
byggnation initierad av fastighetsägaren 
bekostas av densamme.  

Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av 
Stadsbyggnadsavdelningen med hjälp 
av Lloyd’s Arkitektkontor AB samt 
övriga berörda kommunala tjänstemän. 

Karlshamn den 10 maj, 2022 
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