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Om detaljplanen
Handlingar
Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 (A2), daterad 2021-07-
12, rättad 2021-12-02

Illustrationskarta möjlig bebyggelse, skala 1:1000 (A2), daterad 
2021-07-12

Planbeskrivning, daterad 2021-07-12, rättad 2021-12-02

Samrådsredogörelse, daterad 2020-03-03

Granskningsutlåtande 1, daterat 2021-04-20

Granskningsutlåtande 2, daterat 2021-07-12

Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2019-02-19, 
reviderad 2021-04-20

Yttrande från Länsstyrelsen Blekinge över undersökning om 
betydande miljöpåverkan, daterad 2019-03-22 

Fastighetsförteckning, daterad 2019-05-06, rev. 2020-03-09, 2021-
04-28

Kulturhistoriskt underlag inför bygglovsansökan för kvarteren 
Trosa 10 & Alingsås 28, daterad 2019-03-26

Rapport kontroll av komfortvibrationer, Lotsgatan, daterad 2019-
11-14

Trafikbullerberäkning, daterad 2019-11-15

Översiktlig geoteknisk markundersökning, daterad 2019-12-13

Markteknisk undersökningsrapport geoteknik/miljö, daterad 
2019-12-13

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, daterad 2019-12-13

Kulturmiljöutredning och konsekvensanalys, daterad 2020-02-05

Kompletterande miljöteknisk markundersökning, daterad 2020-11-
17

Trafikutredning, daterad 2021-04-09

Dagvattenutredning, daterad 2021-04-09

PM provtagning Simrishamn 21, daterad 2021-04-13

Av följande handlingar är det endast plankartan med bestämmelser 
som har juridisk verkan. Resterande handlingar utgör komplement 
och underlag till detaljplanen.
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Planprocess
Planförfarande
Denna detaljplan handläggs enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
Planarbetet genomförs med standardförfarande, vilket innebär att 
planhandlingarna ställs ut för samråd och granskning då alla ges 
möjligheter att lämna synpunkter. 

Ändring av planförfarande
Efter samrådet ändrades förfarandet från utökat förfarande till 
standardförfarande. Detta eftersom detaljplanen inte bedömdes 
uppnå kriterierna för utökat förfarande. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen får laga kraft.

Tidplan
Samråd   Tredje kvartalet 2019

Granskning  Första kvartalet 2020

Granskning 2  Andra kvartalet 2021

Antagande  Tredje kvartalet 2021

Laga kraft   Tredje kvartalet 2021

Sammanfattning
Bakgrund 
Hösten 2018 inkom två ansökningar om planbesked gällande 
önskemål om förtätning i bostadsområdet Möllebacken i 
centrala Karlshamn. Den första ansökan kom från Karlshamns 
kommun genom kommunstyrelsen och den andra ansökan 
från det kommunala bostadsbolaget Karlshamnsbostäder 
(KABO). Byggnadsnämnden beslutade i oktober 2018 att pröva 
ansökningarna i en gemensam detaljplaneprocess. Planarbetet 
påbörjades i december 2018. 

Under 2019 och 2020 har detaljplanen ställts ut på samråd och 
på granskning, varpå utredningar har genomförts. Eftersom 
planområdet utökats och nya utredningar genomförts efter 
granskningen genomfördes en ny granskning innan planens 
antagande. Ändringar genom planprocessens gång finns redovisade 
i samrådsredogörelsen samt i granskningsutlåtande 1 och 2. 

Syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra fler bostäder i Möllebacken 
och samtidigt värna om de kvaliteter som finns i området idag. 

Aktuellt skede i planprocessen: laga kraft
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Vidare syftar detaljplanen till att identifiera och integrera kvaliteter 
i området med den föreslagna förändringen. Målet med den 
föreslagna förändringen är att den ska kunna ske utan att områdets 
tidstypiska karaktär förvanskas. 

Planförslagets huvuddrag
Planförslaget möjliggör förtätning i Möllebacken. På fastigheterna 
Karlshamn 2:1, Nybro 1 och Alingsås 27 möjliggörs ny 
bostadsbebyggelse i kombination med parkeringsgarage. På Trosa 
10 möjliggörs påbyggnation på befintliga byggnader och på 
Alingsås 28 föreslås nuvarande byggnader bevaras. 

För Möllebackens förskola, på fastighet Simrishamn 14, möjliggörs 
en viss utvidgning både vad gäller byggnadsarea och tomtyta. Vad 
gäller privatägda fastigheten Simrishamn 21 bekräftas fastighetens 
markanvändning och en viss utökning av fastigheten föreslås.  

Föreslagna förändringar utgår från områdets förutsättningar 
och kvaliteter, samt uttrycken i den byggda miljön i närområdet. 
Möllebackens värde som miljonprogram, tillsammans med den 
låga träbebyggelsen intill planområdet, har påverkat förslaget 
genom bland annat utformningsbestämmelser, begränsade 
byggnadsvolymer och varsamhetsbestämmelser. 

Illustrationskartan till höger visar möjlig bebyggelse enligt 
planförslaget. Notera dock att vissa byggrätter är flexibla, och att 
placering av nya byggnader kan skilja sig från illustrationskartan. 

Illustration på möjlig trappnedgång mellan Trosa 10 och Regeringsgatan. Illustrationen är gjord 
av Wingårdhs. 

Hus

Föreslagna entréer 
till nya hus

Illustrationskarta möjlig bebyggelse efter förtätning i Möllebacken. Illustrationen är gjord av 
Karlshamns kommun. 
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Plandata
Läge och areal
Detaljplanen omfattas av fastigheterna Nybro 1, Trosa 10, Alingsås 
27, Alingsås 28, Simrishamn 14, Simrishamn 21 och delar av 
Karlshamn 2:1. 

Planområdet ligger i sydöstra delen av Karlshamns innerstad och 
är cirka 3,6 hektar stort. Möllebacken gränsar till Regeringsgatan 
i öst, Bodekullsvägen i norr och Drottninggatan i väst. I söder 
gränsar Möllebacken till Näsgränden, ett bostadsområde med 
varierande bebyggelse i liten skala. 

Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Ortofoto Möllebacken

0m 100m 200m 1:3000OBS! Redovisningen av fastigheterna kan vara osäker.

Ortofoto Möllebacken

0m 100m 200m 1:3000OBS! Redovisningen av fastigheterna kan vara osäker.

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar både 
privata och kommunala 
fastigheter. Simrishamn 
21 ägs av en privat 
fastighetsägare. Simrishamn 
14 och Karlshamn 2:1 ägs 
av Karlshamns kommun. 
Nybro 1, Trosa 10, Alingsås 
27 och Alingsås 28 ägs 
av Karlshamnsbostäder 
(KABO).

Fastighetsägaren för 
Simrishamn 21 arrenderar en 
bit av Simrishamn 14, vilket 
regleras i ett avtal mellan fastighetsägaren och kommunen. 

Läs mer om fastighetsrättsliga konsekvenser på sida 39.  

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan Karlshamn 2030
I kommunens översiktsplan, antagen i maj 2015, ingår Möllebacken 
i utvecklingsområde ”A1 - Stadskärnan”. I stadskärnan vill 
kommunen utveckla ny bebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet i 
de luckor som finns i innerstadens byggnadsstrukturer. 

Nybro 1

Markägoförhållanden i Möllebacken illustration.

Karlshamn 2:1

Simrishamn 21

Simrishamn 14

Alingsås 28

Alingsås 27
Trosa 10

Nybro 1

Karlshamn 

2:1

Delområde A1 i översiktsplanen.
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En huvudfråga i översiktsplanen är strävan efter en hållbar 
utveckling där en social, ekologisk och ekonomisk dimension 
beaktas.

I översiktsplanen presenteras åtta 
ledord som definierats som viktiga 
i strävan mot en hållbar utveckling. 
De åtta ledorden är förtätning, 
funktionsblandning, hållbara 
kommunikationer, servicenära, 
naturnära, god infrastruktur, 
miljövänlig energi och levande 
landsbygd.

En utveckling med den avsedda detaljplanen bedöms kunna 
uppfylla fem av åtta ledord. Planen är en förtätning inom 
redan bebyggt område där befintlig infrastruktur kan nyttjas 
och utvecklas. Närheten till busshållplatser och planering av 
cykelparkeringsplatser i området främjar användandet av hållbara 
kommunikationer. Området ligger servicenära och ger därmed 
ett ökat underlag för befintlig service i Karlshamn centrum. 
Platsen ligger i närheten av utpekade grönområden och kopplingen 
till dessa stråk för rekreation och lek är viktigt för Karlshamns 
innerstad. 

Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamn 
innerstad
Höga kulturhistoriska värden ska bevaras med hjälp av Karlshamns 
Bevarande- och utvecklingsplan (BUP), vilken är ett tematiskt Urklipp från kommunens Bevarande- och utvecklingsplan.

tillägg till översiktsplanen. Bevarande- och utvecklingsplanen 
omfattar Karlshamns innerstad och är tänkt att fungera som 
en vägledning vid arbete med bland annat detaljplaner och 
bygglovshantering. 

I dokumentet har bebyggelsen värderats och delats in i tre 
kulturhistoriska klassificeringar; bebyggelse med särskilt 
högt kulturhistoriskt värde (blå klass), bebyggelse med högt 
kulturhistorisk värde (grön klass) och bebyggelse med visst 
kulturhistoriskt värde (gul klass). Samtliga byggnader inom 
planområdet är markerade med gul klassning vilka motsvaras av 
objekt som hör hemma under 8 kap § 17-18 PBL (2010:900). 

Riktlinjer för fastigheter med gul klassificering innebär bland annat 
att fastigheten ska behandlas varsamt, att gatuhusens synliga volym 
ska vid ändring anpassas till grannfastigheter samt att ursprungliga 
material och utformning ska ändas varsamt. Ändringar ska vara 
välstuderade, utföras i harmoni med befintlig bebyggelse och 
samtidigt vara avläsbara. 

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar både 
privata och kommunala 
fastigheter. Simrishamn 
21 ägs av en privat 
fastighetsägare. Simrishamn 
14 och Karlshamn 2:1 ägs 
av Karlshamns kommun. 
Nybro 1, Trosa 10, Alingsås 
27 och Alingsås 28 ägs 
av Karlshamnsbostäder 
(KABO).

Fastighetsägaren för 
Simrishamn 21 arrenderar en 
bit av Simrishamn 14, vilket 
regleras i ett avtal mellan fastighetsägaren och kommunen. 

Läs mer om fastighetsrättsliga konsekvenser på sida 39.  

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan Karlshamn 2030
I kommunens översiktsplan, antagen i maj 2015, ingår Möllebacken 
i utvecklingsområde ”A1 - Stadskärnan”. I stadskärnan vill 
kommunen utveckla ny bebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet i 
de luckor som finns i innerstadens byggnadsstrukturer. 

Nybro 1

Markägoförhållanden i Möllebacken illustration.

Karlshamn 2:1

Simrishamn 21

Simrishamn 14

Alingsås 28

Alingsås 27
Trosa 10

Nybro 1

Karlshamn 

2:1

Delområde A1 i översiktsplanen.
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Vidare framgår det i bevarande- och utvecklingsplanen att det finns 
utvecklingspotentialer i Möllebacken, främst gällande utemiljön 
och anslutande gaturum på fastigheterna Trosa 10 och Nybro 1. 
Nybro 1 pekas ut som potentiell plats för ny bebyggelse i upp till 
fyra våningar. 

Grönstrukturplan Karlshamns kommun 2006, 
reviderad 2012
I planområdet finns en bollplan som nyttjas sporadiskt för både 
lek och spontanidrott. Ytan benämns inte explicit i kommunens 
grönstrukturplan men i dokumentet beskrivs tätortsnära 
grönområden generellt som viktiga mötesplatser dit människor 
söker sig.

I grönstrukturplanen pekas istället parker och grönområden ut 
vilka finns i planområdets närhet, strax utanför stadskärnan. 
Avstånden mellan dessa parker varierar mellan 300 och 800 meter 
från planområdet 

Befintlig bollplan på del av Karlshamn 2:1.

0m 100m 200m 1:5000OBS! Redovisningen av fastigheterna kan vara osäker.

Biblioteks-
parken

Perenna-
gården Rosen-

gården

Hamn-
parken

Surbrunns-
parken

Ca 500 m

Ca 300 m

Ca 400 m

Ca 500 m

Ca 800 m

PLANOMRÅDE

Detaljplaner 
Planområdet berörs av två stycken stadsplaner: A238 från 1970 och 
A273 från 1974. I den äldsta planen regleras hela fastighet Trosa 
10, Nybro 1 och Alingsås 27 tillsammans med delar av Alingsås 28. 

I den senare stadsplanen ingår hela Simrishamn 14 och 21 samt 
resterande delar av Alingsås 28. Karlshamn 2:1 ingår i båda 
planerna.  

Nybro 1
På Nybro 1 finns en byggrätt för en garagebyggnad med en 
maximal byggnadshöjd på 13,5 meter över angivet nollplan, vilket 
motsvarar ungefär två våningar.

Alingsås 27 
På Alingsås 27 finns en byggrätt för friliggande bostadshus på 
högst två våningsplan. Byggrätten omges av prickmark. 

Trosa 10
På Trosa 10 finns sex stycken byggrätter som alla omges av 
ringprickad mark där överbyggd gård och annan terrassbyggnad 
tillåts. 

Byggnaderna längs Regeringsgatan regleras till 13,5 meter över 
angivet nollplan medan de högre byggnaderna är reglerade på en 
maximal byggnadshöjd på 24,5 meter ovan nollplan. Befintligt 
garage på fastigheten regleras med ringprickad mark. 
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Alingsås 28 och Karlshamn 2:1
Alingsås 28 regleras i båda stadsplanerna. I norra delen tillåts 
byggnader som är maximalt 25,5 meter i byggnadshöjd från 
angivet nollplan. I södra delen av fastigheten är husen reglerade till 
maximalt 22,0 respektive 23,5 meter över nollplan.

Det finns en outnyttjad byggrätt för panncentral i fastighetens 
norra del.  

I detaljplan A273 regleras bollplanen på Karlshamn 2:1 som allmän 
plats för park eller plantering. 

Simrishamn 14 och 21
Den privatägda fastigheten Simrishamn 21 och den kommunägda 
fastigheten Simrishamn 14 regleras i den gällande stadsplanen som 
”A I” vilket innebär en markanvändning för allmänt ändamål där 
byggnader med en våning tillåts. 

På Simrishamn 14 finns planenlig förskola men på Simrishamn 
21 finns ett bostadshus för privat bruk, vilket är i strid med 
stadsplanen. Simrishamn 14 är strider därmed mot användningen 
enligt A273. 

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. 

Hur detaljplanen påverkar miljömålen beskrivs i bilagan 
”Undersökning av betydande miljöpåverkan”. 

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 alltför 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 för omgivningsbuller är en slags 
målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen att det ska 
eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa.

Hur detaljplanen påverkar miljökvalitetsnormerna beskrivs i 
bilagan ”Undersökning av betydande miljöpåverkan”. 
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Undersökning av betydande miljöpåverkan
Bedömning har gjorts att den befintliga miljön inte har sådana 
värden eller en sådan sårbarhet att detaljplanen 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 med utförligt i bilagan 
”Undersökning av betydande miljöpåverkan”. 

Samråd med Länsstyrelsen Blekinge har genomförts och i 
länsstyrelsen yttrande från  2019-03-22 framgår det att de 
instämmer i kommunens bedömning att planen inte väntas leda till 
betydande miljöpåverkan. 

Planförslag
Förklaring av planbestämmelserna
Användning av mark och vatten
Här redovisas detaljplanens planbestämmelser. Varje bestämmelse 
kan ha ett index om bestämmelsen har specificerats. 

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
Gator och natur inom planområdet kommer att utgöras av allmän 
plats vilket innebär att allmänheten har tillträde till marken. 
Det kommunala huvudmannaskapet innebär bland annat att 
kommunen ska äga allmän platsmark samt bekosta och ansvara 

för utbyggnad och framtida drift och underhåll av den allmänna 
platsmarken.

GATA - Huvudgata 

GATA

Regeringsgatan regleras som huvudgata för att bekräfta nuvarande 
användning. Gaturummet, som är cirka 10 meter brett möjliggör 
framkomst för gång-, cykel och biltrafikanter samt anläggning av 
föreslagna dagvattenlösningar.

GATA1 - Lokalgata 

GATA1

Bodekullsvägen och Alice Tegnérs väg regleras som lokalgata med 
syfte att möjliggöra för trafik som främst har sitt mål vid gatan. 
Framkomlighet för bil är inte prioriterat på Alice Tegnérs väg utan 
vägen är endast till för behörig biltrafik.

GÅNG - Gångväg 

GÅNG

Delar av Karlshamn 2:1 och Simrishamn 14 regleras för gång. 
Bestämmelsen bekräftar nuvarande användning. 

CYKEL - Cykelväg

CYKEL

Delar av Karlshamn 2:1 och Simrishamn 14 regleras för cykel. 
Bestämmelsen bekräftar nuvarande användning.
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NATUR - Naturområde

NATUR

Cirka 265 m2 i planområdets sydvästra del är planlagd som 
NATUR. Inom användningsområdet finns ett skyddsvärt träd 
som i första hand ska bevaras. Inom användningsområdet kan 
cykelparkering uppföras, med förutsättning att trädet inte tar skada. 

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. Ett område kan ha flera 
användningar. 

B - Bostäder

B

Fastigheter planlagda med B får användas för bostadsändamål och 
verksamheter som inte har en större omgivningspåverkan än vad 
som kan väntas av ett vanligt boende. 

K - Kontor

K

Fastigheter planlagda med K får användas för kontor eller 
tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering. 
Bestämmelsen används på Simrishamn 21 för att möjliggöra viss 
form av kontorsverksamhet i bostaden. 

P - Parkering

P

Nybro 1 och Alingsås 27: Parkering i form av markparkering, 
parkeringshus, cykelparkering, garage eller källargarage kan byggas 
på fastigheten. Parkeringen kan kombineras med bostäder med 
förutsättning att parkeringsbehovet uppnås. 

Simrishamn 14 och Karlshamn 2:1: Del av fastigheterna 
planeras för parkering för att förse förskolan med personal- och 
besöksparkering. 

S- Skola

S

Största delen av Simrishamn 14 är planlagd för skoländamål som 
den primära användningen. Användningen kombineras med 
bostadsändamål för att skapa en flexibilitet i detaljplanen, om 
exempelvis förskoleverksamheten omlokaliseras i framtiden.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Bebyggandets omfattning
e1-3 - Största byggnadsarea i kvadratmeter
Bestämmelsen reglerar hur mycket av respektive egenskapsområde 
som får exploateras. Arean innefattar både huvudbyggnader och 
komplementbyggnader och är satt i fast area. 
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Prickmark - Marken får inte förses med byggnad

Bestämmelsen syftar till begränsa var byggnader får uppföras. 
Prickmarken säkerställer främst ett säkerhetsavstånd mellan 
befintliga vägar och närmsta byggnader, men förhindrar även 
byggnationer invid fastighetsgränser. 

Korsmark - Endast komplementbyggnader får placeras

Bestämmelsen syftar till begränsa byggnation till endast 
komplementbyggnader. 

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan

+0.0

Bestämmelsen syftar till att begränsa högsta nockhöjd från angivet 
nollplan. 

Högsta nockhöjd i meter över medelmarknivå intill byggnad

0.0

Bestämmelsen syftar till att begränsa högsta nockhöjd från 
medelmarknivå intill byggnad.    

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan

+0.0

Bestämmelsen syftar till att begränsa högsta totalhöjd från angivet 
nollplan. Bestämmelsen används för sexvåningshusen på Trosa 
10 , i kombination med byggnadshöjd, och möjliggör en indragen 
sjunde våning. 

Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan

+0.0

Bestämmelsen syftar till att begränsa högsta byggnadshöjd från 
angivet nollplan. Bestämmelsen används för sexvåningshusen på 
Trosa 10, i kombination med totalhöjd, och möjliggör en indragen 
sjunde våning. Bestämmelsen används även på befintlig byggnader 
på Alingsås 28. 

Bebyggandets användning
e4 - Byggnadens andra våning och uppåt ska inte användas för 
parkeringsändamål
Bestämmelsen används på Nybro 1 och syftar till att begränsa hur 
många våningar som kan användas till parkeringsändamål inom 
egenskapsområdet. Garage under mark kan anläggas under hela 
fastigheten. 
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Utformning 
f1 - Gestaltning ska anpassas till sin omgivning i fråga om kvalitet, 
materialval och kulörer så att en god helhetsverkan kan uppnås. Krav på 
god gestaltning gäller både bostads- och parkeringsändamål. 
Bestämmelsen används på både befintliga byggnader och 
nya byggrätter. Bestämmelsen syftar till att belysa vikten av 
god gestaltning både vid ny- och ombyggnation i området. 
Med gestaltning av god arkitektonisk kvalitet kan kommande 
förändringar i planområdet bli ett framträdande inslag i den 
befintliga bebyggelsestrukturen. 

Gestaltningen ska även bidra positivt till att öka trygghet. 
Bestämmelsen är extra viktig vid exponerade lägen så som på 
Nybro 1 och Alingsås 27. Mer om goda gestaltningsexempel finns 
att läsa på sida 32. 

f2- Bostadsentréer ska förläggas mot gata
Bestämmelsen används på Nybro 1, Alingsås 27 och del av 
Karlshamn 2:1. Bestämmelsen syftar till att säkerställa att 
rörelsemönster skapas till anslutande gaturum för att undvika 
slutna fasader mot gata. Entréerna ska ges en framträdande 
gestaltning och på så sätt ge liv till gatan. Entréer utöver de som 
anläggs mot gata får anläggas mot innergård. 

Utförande 
b1 - Marken ska reserveras för dagvattenhantering
Bestämmelserna används på befintlig bollplan och syftar till 
att mark reserveras för dagvattenhantering enligt genomförd 

dagvattenutredning. 

b2-4 - Endast XX% av markytan får hårdgöras
Bestämmelserna syftar till att säkerställa att delar av respektive 
egenskapsområde består av genomsläppligt material för att 
säkerställa att dagvattnet tas omhand på fastigheten. 

Gräs, grus, gräsarmering och genomsläppliga asfaltsanläggningar är 
några exempel på markbeläggningar som möjliggör infiltration av 
dagvatten. 

Avsikten är att allt som inte är grönska på mark eller annan yta med 
fullgoda förutsättningar för dränering och naturlig infiltration och 
perkolation till grundvattnet ska räknas som hårdgjord yta.

b5 - Grundläggning ska utformas så naturligt översvämmat vatten inte 
skadar byggnader eller tekniska anläggningar
Bestämmelsen används på Nybro 1, Trosa 10 och Alingsås 27 då 
det finns risk för översvämning vid kraftiga skyfall i den delen 
av planområdet. Avledning av dagvattnet ska följa framtagna 
dagvattenutredningar. 

b6 - Underjordisk byggnad/anläggning såsom parkeringsgarage får utföras
Bestämmelsen används på prickmark på Nybro 1 och Alingsås 27, 
och syftar till att möjliggöra underjordiskt garage eller liknande 
under hela fastighetsarean.  

b7 - Marken får inte hårdgöras
Bestämmelsen används på den del av Simrishamn 14 som föreslås 
ingå i förskolans friyta. 
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b8 - Endast 70 % av fastighetsarean får hårdgöras 
Bestämmelsen används på Nybro 1 och reglerar hur stor del 
av fastigheten som får hårdgöras. Bestämmelsen har samma 
syfte som b2-4 men reglerar hela fastigheten och inte bara själva 
egenskapsområdet. 

Varsamhet 
k1- Vid förändring ska bebyggelseområdets tidstypiska karaktär bevaras. 
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att områdets tidstypiska 
karaktär bevaras vid förändrings- och renoveringsarbeten på 
befintliga byggnader. Vad den tidstypiska karaktären innebär 
förklaras mer ingående i bilagan ”Kulturmiljöutredning” och under 
avsnittet "Kulturmiljö".  

Administrativa bestämmelser
Huvudmannaskap
Huvudmannaskap är kommunalt för allmän plats.

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år och räknas från den dag planen får 
laga kraft. 

a1 - Startbesked får inte ges för en åtgärd som innebär väsentlig ändring av 
markens användning förrän markens lämplighet har säkerställts genom att 
markförorening har avhjälpts. Gäller för all kvartersmark
Bestämmelsen används på all kvartersmark och syftar till att 
säkerställa markens lämplighet vid framtida exploateringsarbeten. 
Bestämmelsen innebär att exempelvis sanering eller annan 

skyddsåtgärd kan krävas innan byggnation, om föroreningar 
påvisas. Fördjupad markundersökning kan krävas vid projektering.

Villkoret träder i kraft vid åtgärder som innebär en väsentlig 
ändring av markens användning. En väsentlig ändring av markens 
användning bedöms vara exempelvis byggnation där det tidigare 
inte funnits någon byggnad, exempelvis innergårdarna på Trosa 10 
och Alingsås 28 (där kan nya komplementbyggnader byggas) samt 
grusplanen på Alingsås 27/28, parkeringsytan på Nybro 1 eller 
befintlig bollplan på Karlshamn 2:1 (helt obebyggda ytor idag). 
Även förskolan kan utöka sin verksamhet och bygga på mark som 
tidigare inte var bebyggd, och då träder villkoret in. Likaså för 
tomtmarken på Simrishamn 21. 

Exempelvis renovering av fönster, fasad, påbyggnation eller annan 
ändring som inte väsentligt ändrar markens nuvarande användning 
omfattas inte av villkoret. 

Markreservat
u - Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 
Bestämmelsen syftar till att avsätta mark för befintliga och framtida 
ledningar i planområdet. 

z1 - Markreservat för allmännyttig körtrafik. 
Bestämmelsen syftar till att avsätta mark för allmännyttig 
körtrafik genom fastigheten Nybro 1. Bestämmelsen säkrar att 
genomfarten kan användas av allmänna trafikfordon och är viktig 
då befintlig vändplan söder om Nybro 1 kommer försvinna vid ett 
genomförande av detaljplanen. 
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Förutsättningar och konsekvenser
Riksintressen 
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård enligt 
3 kap. 6 § miljöbalken (MB). Riksintresset, Karlshamn [K6], 
omfattar hela innerstaden med dess rutnätsplan samt intilliggande 
rekreationsmiljöer. Riksintresset belyser vikten av att bevara 
traditionella tomtstrukturer där bostadshusen placerats på 
långsmala tomter med husens långsida längs huvudgatan och med 
magasin och övriga uthus på gårdarna. 

Planområdet berörs även av MSA-yta och område med särskilt 
behov av hinderfrihet. Det betyder att höga objekt kan komma att 
påverka riksintressena och att en bedömning måste göras i varje 
enskilt fall. Alla objekt högre än 45 meter inom sammanhållen 
bebyggelse måste därför remitteras till Försvarsmakten. 

Slutligen ingår området i riksintresset för högexploaterad kust 
enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (MB). Exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det inte möter 
hinder enligt 4 kap. 2-8 §§ miljöbalken och kan ske på ett sådant 
sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.

Förändring och konsekvenser 
WSP Sverige AB har under vintern 2019/2020 genomfört en 
kulturmiljöutredning. I utredningen listas ett antal riktlinjer för 
att undvika skada på riksintresset för kulturmiljövård. Riktlinjerna 
beskriver åtgärder som kan tillämpas i detaljplanen både när det 
rör sig om lämpliga byggnadshöjder och möjlig förtätning inom 

planområdet. 

Genom att detaljplanen har anpassat tillåten våningshöjd och 
samtidigt uppmärksammat kvaliteter i Möllebacken som ska 
bevaras bedöms riksintresset inte påverkas negativt av föreslagna 
åtgärder. Övriga riksintressen väntas inte påverkas av planförslaget. 

Strandskydd
Planområdet berörs inte av något strandskydd.

Kommunöverskridande frågor
Regionala och mellankommunala frågor bedöms inte påverkas av 
planförslaget.

Bebyggelseområden
Bostäder
Bebyggelseutvecklingen i planförslaget varierar för de olika 
fastigheterna, beroende på befintlig bebyggelse, förutsättningar, 
bevarandevärden och utvecklingspotential. 

Möjligheten att förtäta i Möllebacken begränsas bland annat av 
områdets kulturhistoriska värden. I takt med att miljonprogram i 
Sverige försvinner och byggs om ökar dessa områdens värden då 
de blir mer och mer unika. Samtidigt får Möllebackens utveckling 
inte stoppas helt då det idag finns ett kraftigt renoveringsbehov 
för vissa av byggnaderna. En upprustning och en viss 
ombyggnation i området är därmed nödvändig för folkhälsan 
och för områdets boendemiljö. Därför är det viktigt att skapa en 
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Marken på Trosa 10 är avjämnad och plan jämfört med resterande 
delar av Möllebacken. Husen är luftigt placerade med stora ytor för 
utevistelse mellan byggnadskropparna. 

Förändringar och konsekvenser Trosa 10 

Trosa 10 är en av de fastigheter som bedöms ha störst 
utvecklingspotential. Detta på grund av att fastigheten ligger lägre 
än övriga Möllebacken och det finns därmed mer utrymme för att 
kunna bygga på höjden utan att inskränka på stadens stadssiluett. 
Däremot begränsas förtätningen av påverkan på fastigheter på 
andra sidan Regeringsgatan i fråga om insyn och skuggning. Även 
siktmöjligheter från "övre Möllebacken" påverkas av förtätningen 
på Trosa 10. 

På Trosa 10 möjliggörs en sjunde våning med en högsta totalhöjd 
på 29 meter över angivet nollplan (cirka 22 meter över markplan) 
på befintliga sexvåningshus. Bestämmelsen kombineras med en 
maximal byggnadshöjd på 25 meter över angivet nollplan vilket 
innebär att en sjunde våning måste ligga inom 45 graders vinkel 
från gatan. I praktiken medför detta att fasaden på byggnadens 
sjunde våning måste vara indragen eller lutande om byggrätten ska 
kunna nyttjas maximalt. Även vindsvåning med sadeltak är möjlig. 

Loftgångshusens nockhöjd regleras till högst 18 meter över 
angivet nollplan (cirka 14,5 meter över marknivå vid 
Regeringsgatan) vilket motsvarar högst tre våningar utöver garaget 
i bottenvåningen. Detta innebär en ökning med högst ett 
våningsplan på befintliga loftgångshus. Arean på egenskapsområdet 
för norra loftgångshuset är 517 m2, mellersta 512 m2 och södra 508 
m2.

3,5 m

14,5 m

11 m

18 m

2,5 m 6,7 m2 m 2 m

+ 7 m

+ 3,5 m

9 m

22 m

RegeringsgatanTrosa 10

Sektion Regeringsgatan och Trosa 10, 
illustration av Karlshamns kommun. 

balans mellan bevarande av Möllebackens kvaliteter och områdets 
utvecklingspotential. 

Sammanlagt finns 213 lägenheter i Möllebackens flerbostadshus, 
vilka varierar mellan ett och fyra rum och kök. Fastigheterna 
Alingsås 28, Trosa 10 och Nybro 1 köptes av KABO år 1971-1972 
och husen byggdes 1973.

Trosa 10 

Befintlig byggnation

På Trosa 10 finns totalt sex stycken flerbostadshus, tre 
sexvåningshus och tre tvåvåningshus. 

Foto på Trosa 10.

De lägsta husen är formade som loftgångshus och är placerade 
längs Regeringsgatan med entréer mot innergårdarna. Från 
Regeringsgatan kan underbyggt garage nås. 
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Grusplan som föreslås ingå i Alingsås 27 där bostadshus med parkeringsgarage möjliggörs. 

Förändringar och konsekvenser Alingsås 27 och 28

Alingsås 28 är den del av planområdet som bedöms vara mest 
bevarandevärd när det handlar om byggnadernas höjd, placering 
och utbredning. ”Hus i park” är en tidstypiskt karaktär vilken 
bedöms vara bevarandevärd. Därför föreslås ingen konkret 
förändring på Alingsås 28. Innergårdarna ska bevaras och endast 
komplementbyggnader får byggas där. 

Fastigheten Alingsås 27 föreslås utökas söderut i enlighet med 
detaljplanens gränser. På östra delen av Alingsås 27 möjliggörs ett 
flerbostadshus upp till fyra våningar (högsta nockhöjd 21 meter 
ovan angivet nollplan) med en kombination av parkeringsgarage 
och bostäder. Egenskapsområdet är 543 m2. Västra delen av 
fastigheten regleras med en högsta nockhöjd på 15 meter ovan 
angivet nollplan, vilket möjliggör garagebyggnad upp till två 
våningar integrerat med befintlig bergvägg. Det egenskapsområdet 
är 443 m2. Läs mer om förslaget under avsnittet "Parkering". På 

Innergårdarna på Trosa 10 regleras med korsmark där endast 
komplementbyggnader tillåts. Komplementbyggnaderna begränsas 
till att vara högst 4,5 meter över medelmarknivå intill byggnad.  

Alingsås 27 och 28

Befintlig byggnation

På Alingsås 28 finns också sex stycken flerbostadshus, alla med tre 
våningar formade som lamellhus. De är högt och luftigt placerade 
kring två gemensamma grönytor. Under 2020 och 2021 har 
renoveringar på fasader genomförts på trevåningshusen. 

På Alingsås 27 finns ett friliggande bostadshus i två våningar med 
inredd vindsvåning. 

Marken på Trosa 10 är avjämnad och plan jämfört med resterande 
delar av Möllebacken. Husen är luftigt placerade med stora ytor för 
utevistelse mellan byggnadskropparna. 

Förändringar och konsekvenser Trosa 10 

Trosa 10 är en av de fastigheter som bedöms ha störst 
utvecklingspotential. Detta på grund av att fastigheten ligger lägre 
än övriga Möllebacken och det finns därmed mer utrymme för att 
kunna bygga på höjden utan att inskränka på stadens stadssiluett. 
Däremot begränsas förtätningen av påverkan på fastigheter på 
andra sidan Regeringsgatan i fråga om insyn och skuggning. Även 
siktmöjligheter från "övre Möllebacken" påverkas av förtätningen 
på Trosa 10. 

På Trosa 10 möjliggörs en sjunde våning med en högsta totalhöjd 
på 29 meter över angivet nollplan (cirka 22 meter över markplan) 
på befintliga sexvåningshus. Bestämmelsen kombineras med en 
maximal byggnadshöjd på 25 meter över angivet nollplan vilket 
innebär att en sjunde våning måste ligga inom 45 graders vinkel 
från gatan. I praktiken medför detta att fasaden på byggnadens 
sjunde våning måste vara indragen eller lutande om byggrätten ska 
kunna nyttjas maximalt. Även vindsvåning med sadeltak är möjlig. 

Loftgångshusens nockhöjd regleras till högst 18 meter över 
angivet nollplan (cirka 14,5 meter över marknivå vid 
Regeringsgatan) vilket motsvarar högst tre våningar utöver garaget 
i bottenvåningen. Detta innebär en ökning med högst ett 
våningsplan på befintliga loftgångshus. Arean på egenskapsområdet 
för norra loftgångshuset är 517 m2, mellersta 512 m2 och södra 508 
m2.

3,5 m

14,5 m

11 m

18 m

2,5 m 6,7 m2 m 2 m

+ 7 m

+ 3,5 m

9 m

22 m

RegeringsgatanTrosa 10

Sektion Regeringsgatan och Trosa 10, 
illustration av Karlshamns kommun. 
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Användningsslaget gör det möjligt för fastighetsägaren att bedriva 
egen verksamhet eller kontor i sin bostad. Verksamheten får ha 
liten eller ingen varuhantering och användas på ett sådant sätt som 
inte är beroende av omfattande besöksverksamhet. 

Simrishamn 21 regleras med en byggrätt som motsvarar vad som är 
bebyggt på fastigheten idag. 

Simrishamn 14

Befintlig byggnation

På Simrishamn 14 finns en förskola med träfasad som byggdes 
under sent 1970-tal. Förskolan är idag i behov av renovering. 

Förändringar och konsekvenser Simrishamn 14

Fastigheten har i detaljplanen delats in i två användningsområden, 
parkering (P), samt skola (S)/bostäder (B).

Eftersom både skola och bostäder tillåts på tomten finns möjlighet 
att i framtiden bygga enbostadshus eller marklägenheter i en våning 
på fastigheten. Syftet med kombinerad markanvändning är att göra 
detaljplanen flexibel.

Befintlig förskola på Simrishamn 14.

så sätt kan uteplats skapas i sydvästligt läge med samma markhöjd 
som Alingsås 28, se bild nedan. 

Konsekvenser av byggnationen på Alingsås 27 berör främst en 
ökad trafikalstring i området som stort samt påverkad utsikt från 
Alingsås 27. 

BOSTÄDER

BOSTÄDER

A

B

GARAGE

GARAGE

Uteplats/terass

Alingsås 27 Nybro 1
Alingsås 28

Alice Tegnérs 
väg

GARAGE GARAGE

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

GARAGE

Sektion möjlig bebyggelse Alingsås 27, Alingsås 27 och Nybro 1. 

Uteplats

Simrishamn 21

Befintlig byggnation

På Simrishamn 21 finns ett 
enbostadshus på 2,5 våningar som 
ägs av en privat fastighetsägare. 

Byggnaden på Simrishamn 21 
är en del av den ursprungliga 
trästaden, men är kraftigt ombyggd. Tidigare var denna byggnad 
till för allmänt ändamål, vilket betyder att den tillhörde kommunal 
verksamhet. Med åren har fastigheten blivit privatägd vilket 
bekräftas i den här detaljplanen. 

Förändringar och konsekvenser Simrishamn 21

Fastighetens markanvändning ändras till bostäder (B) och kontor 
(K) på kvartersmark. 

Befintligt bostadshus på Simrishamn 21.
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meter ovan medelmarknivå intill byggnad, vilket motsvarar 
högst fyra våningar. Byggrätten begränsas av prickmark och 
korsmark. Det byggbara egenskapsområdet är 981 m2. Byggrätten 
begränsas dock av hårdgörandegrad. På fastigheten finns ett 
prickmarksområde som möjliggör en genomfart till Alingsås 27. 
Söder om genomfarten tillåts endast komplementbyggnader. 

Parkeringsändamålet begränsas till endast nedersta våningen (e5). 
Detta finns mer beskrivet under avsnittet "Parkering".  

Karlshamn 2:1

Befintlig byggnation

Denna del av fastigheten är idag inte bebyggd utan används idag 
som yta för spontanlek. 

Förändringar och konsekvenser  
Karlshamn 2:1

Total fastighetsarea som föreslås styckas av är 1 337 m2. Då ingår 
även mark för dagvattenhantering och komplementbyggnader. 
Byggrätten är indelad i två delar, en västra del på 401 m2 där högsta 
nockhöjd begränsas till 11 meter över medelmarknivå intill 
byggnad (vilket motsvarar byggnad upp till tre våningar) och en 
östra del på 384 m2 med högst 14 meter över medelmarknivå 
intill byggnad (vilket motsvarar byggnad upp till fyra våningar). 
Komplementbyggnader begränsas till högst 4,5 meter över 
medelmarknivå intill byggnad. 

Konsekvenser av byggnationen berör främst insyn och skuggning 
på närliggande byggnader samt förlust av yta för spontanlek/
grönyta. 

Förskoletomten tilldelas en byggrätt på maximalt 1 500 
kvadratmeter byggnadsarea (e00). Detta inkluderar både 
huvudbyggnad och eventuella komplementbyggnader inom 
användningsområdet.  

Förskolan medges en högsta nockhöjd på + 18 meter över angivet 
nollplan (motsvarande 1 våning). 

Nybro 1

Befintlig byggnation

Fastigheten är idag inte bebyggd utan används som öppen 
parkering för boende och besökare.  

Förändringar och konsekvenser Nybro 1

På fastigheten möjliggörs både bostäder (B) och parkering (P). 
Bostadsändamålet är den huvudsakliga användningen, men 
kombinationen skapar en flexibilitet i detaljplanen och exploatering 
kan ske efter behov. 

Nya byggnader på Nybro 1 medges en högsta nockhöjd på 14 

Öppen parkering på Nybro 1. 
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Utifrån genomförda utredningar har en analys om Möllebackens 
utvecklingspotential tagits fram. Analysen är till för att 
identifiera vilka kvaliteter som är bevarandevärda och vilka 
utvecklingspotentialer som finns i Möllebacken. Analysen är 
inarbetad i planförslaget. 

Förändring och konsekvenser

Byggnadshöjder

Byggnadshöjderna är begränsats för att inte dominera befintliga 
byggnader på Möllebacken. Endast på Trosa 10 överskrider 
byggnadshöjden de högsta byggnaderna med en våning. Möjlig 
ny- och påbyggnation illustreras med rött i illustrationerna på nästa 
sida.

Kulturvärden
Möllebacken är ritat av arkitekt Hanna Victorsson och området 
karaktäriseras av sina mörkbruna tegelfasader och strama 
formspråk. Karaktären i Möllebacken är kulturhistoriskt värdefull 
och området är därför känsligt för förändring både vad gäller 
avvikande höjder och volymverkan. 

Mer om Möllebackens kulturvärden går att läsa om i bilagorna 
”Möllebacken kulturmiljöutredning/konsekvensanalys” samt 
”Kulturhistoriskt underlag inför bygglovsansökan för kvarteren 
Trosa 10 och Alingsås 28”. De tidstypiska särdragen i Möllebacken 
kan sammanfattas som: 

• Mörkbruna tegelfasader

• Strama formspråk 

• Trafikseparering

• ”Hus i park” (Alingsås 28)

• Anpassning av byggnadsvolym i harmoni med topografi och 
stadsbild

• Regelbunden fönstersättning

• Flacka sadeltak utan takutsprång

• Stora öppna innergårdar

• Balkongfronter i betong med frilagd ballast eller brunlaserat 
träplank

Kvaliteter 
som bör
bevaras

Utvecklings-
potentialer

Byggnads-
höjd

Tidstypisk 
karaktär & 
stadsbildMaterialval 

och kvalitet

Struktur/
kompositon
”Hus i park”

Renovering 
och upp-
rustning

Stora 
innergårdar

Utemiljön

Byggnads-
höjder

Struktur/
komposition

Nybyggna-
tion

Materialval 
och kvalitet

Anpassning 
till om-
givning

Mötet med 
Näsgränden

Utemiljön

Flacka tak 
utan tak-
utsprång

Renovering 
och upp-
rustning

Materialval 
och kvalitet

Stora 
innergårdar

Nybyggna-
tion

Materialval 
och kvalitet

Anpassning 
till om-
givning

Renovering 
och upp-
rustning

Tidstypisk 
karaktär & 
stadsbild

Illustration bevarandeanalys.
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Varsamhet 

Detaljplanen möjliggör ny bebyggelse i Möllebacken. Det är viktigt 
att den nya bebyggelsen  anpassas till platsens förutsättningar, till 
exempel avseende material och gestaltning men även att befintliga 
värden beaktas vid renovering.  

Byggnaderna på både Alingsås 28 och Trosa 10 är bevarandevärda 
ur flera aspekter. De mörkt bruna fasaderna bär arkitektens signum 
och byggnadsbeståndet är vidare representativt för sin tillkomsttid. 
Denna tidstypiska karaktär ska bevaras även vid framtida 
förändringar (k1) vilket innebär att tillkommande byggnationer och 
förändringar på dessa fastigheter inte ska förvanska byggnadernas 
kvaliteter och särdrag. 

Bestämmelsen k1 är en varsamhetsbestämmelse vilket innebär att 
byggnadsmaterial kan ersättas med motsvarande eller samma 
utformning om det behövs. Bestämmelsen k1 bedöms vara 
tillräckligt tydlig för att bevara områdets karaktär samtidigt som 
bestämmelsen möjliggör en viss förändring i samband med 
upprustning och renovering. 

Service och verksamheter
I Möllebacken finns ett serviceboende med totalt 13 lägenheter 
varav en lägenhet utgörs av kontor och gemensamhetsutrymme 
för personal och boende. De övriga 12 lägenheterna är placerade 
runt om i Möllebacken där de boende har stöd dygnet runt utifrån 
den enskildes behov. Möllebackens serviceboende inriktar sig till 
personer med neuropsykiatriska funktionshinder. 

Placering/komposition

Kompositionen i Möllebacken bevaras likaså siktlinjer längs 
Bodekullsvägen. Förtätningen koncentreras främst till befintliga 
strukturer. Ny bebyggelse ämnar följa övriga strukturer i området.

Illustration höjdförhållanden ny och befintlig bebyggelse. 

Sektion, höjdförhållanden Lotsgatan. 

Illustration komposition i planområdet. 

Hus

Föreslagna entréer 
till nya hus
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På fastigheten Simrishamn 14 finns en förskola, Möllebackens 
förskola, som i dagsläget är i behov av en viss renovering och 
ombyggnation för att kunna ta emot fler barn och för att kunna 
utöka förskolans personalutrymme. Förskolan har idag 68 platser. 

Förändring och konsekvenser

Serviceboende 

Serviceboendet planeras inte förändras utan kommer fortsätta 
bedrivas som tidigare. Eftersom serviceboendet inte anses medföra 
en annan omgivningspåverkan än vad som i allmänhet förväntas av 
ett boende bedöms verksamheten kunna ingå i planbestämmelsen 
för bostad (B). 

Förskola

Idag har förskolan 68 platser. I detaljplanen möjliggörs en utökning 
av verksamheten i framtiden med två avdelningar (cirka 36 platser). 
Utökningen begränsas av läget och tomtens area. 

Förskolans kan med fördel utökas för att skapa mer friyta till 
verksamheten. Dock kräver en utökning först att marken utreds i 
fråga om föroreningar i marken (villkor a1). 

Idag har förskolan en friyta på cirka 2 500 kvadratmeter. Boverket 
menar att enligt forskning bör den totala friytan helst överstiga 3 
000 kvadratmeter. På en gård som är mindre, oavsett antal barn, 
kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel. Med 
den föreslagna utökningen blir den nya friytan istället cirka 3 200 
kvadratmeter. 

Befintlig friyta

Förslag 
utökad friyta

Den större friytan innebär 
cirka 31 kvadratmeter friyta 
per barn, efter en utökning av 
verksamheten. 

Enligt Boverkets 
rekommendationer är ett rimligt 
mått på friyta 40 kvadratmeter 
per barn för förskolemiljö, för 
grundskola gäller 30 kvadratmeter per barn. 31 kvadratmeter 
bedöms vara inom rimliga mått, med tanke på förskolans läge och 
närhet till lekplats och parker vid Rosengården. 

Skuggstudier
Skuggstudien på sidorna 23 och 24 visar möjliga skuggbildningar 
efter genomförande av detaljplanen. Eftersom det i dagsläget inte 
är klarlagt exakt var byggnaderna kommer att placeras illustreras 
endast tänkbara lägen i illustrationerna.

Solens placering beräknas efter platsens specifika koordinater 
utifrån tidszon UTC +1, koordinerad universell tid. Vid sommartid 
används istället UTC +2. 

Skuggning är en konsekvens av förslaget. För att minimera 
risken för negativ påverkan har byggnadshöjderna i planområdet 
begränsats. 
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Sommarsolstånd 20 juni 2021, hela planområdet

Vår- och höstdagjämningen 20 mars, 22 september 2021, hela planområdet

8.00 12.00 16.00

8.00 12.00 16.00
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spontanidrottsplats vid Österslättskolan samt lekplatser/parker i 
närområdet. 

Behovet av att utveckla och rusta upp innergårdarna i Möllebacken 
ökar dock i samband med att befintlig bollplan försvinner.  
KABO har tillsammans med JSB och Wingårdhs tagit fram ett 
utvecklingsförslag för hur utemiljön kan förbättras på Möllebacken. 
Förslaget är i dagsläget under framtagande men är en viktig del av 
utvecklingen i Möllebacken. 

Mark- och vattenområden 
Vegetation och topografi
Planområdet är relativt kuperat där de lägsta höjderna finns i 
norra delen av området vid Bodekullsvägen och i östra delen vid 
Regeringsgatan. Uppmätt marknivå varierar mellan cirka + 3,3 
meter och + 15,3 meter över kartans nollplan. 

Mellan Simrishamn 14 och intilliggande fastigheter söder- och 
österut finns stora nivåskillnader. De stora nivåskillnaderna skapar 
tydliga gränser mellan Möllebacken och övriga bostäder. Runt om 
i området finns berg i dagen, träd och buskar vilka bidrar till en 
bevarandevärd variation. 

Förändring och konsekvenser
Topografin bedöms inte förändras väsentligt vid ett genomförande 
av detaljplanen. En viss sprängning kan behövas för byggande av 
parkeringsgarage på grusplanen intill Alingsås 27.

Natur och rekreation 
Yta för lek och spontanidrott

Både grönytor och rekreationsmöjligheter är viktiga att bevara 
och utveckla i planområdet, speciellt eftersom befintlig bollplan 
föreslås bebyggas. Då bollplanen främst används av hyresgäster i 
planområdet bedöms behovet av spontanidrott och lek kunna lösas 
inom de egna fastigheterna. 

Allmänheten hänvisas istället till kommunens stora 

Wingårdhs l Karlshamnsbostäder l JSB l Möllebacken - Programhandling Landskap l 2020-11-20 6

Regeringsgatan

Bodekullsvägen

A

B

C
G

H

I

L

K

M

D

E

F

Alice Tegnérs väg

Alice Tegnérs väg
1

1

4

4

5

5

5

2 3

6

3

Mindre grill-och lekplatser1

Större grillplats2

Lekplats med berghäll och paviljong3

Fotbollsplan

4 Tomma gräsytor

5 Oanvända asfaltytor 

6

Möllebacken
Situationsplan skala 1:1000

Utdrag från Wingårdhs programhandling om förbättrad utemiljö i Möllebacken. Handlingen är än 
så länge endast utkast och kan komma att revideras. 
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Skyddsvärda träd

I planområdet finns fem stycken utpekade skyddsvärda träd. 
Träd är viktiga i många aspekter och ska i första hand bevaras. 
De ger skugga under vegetationsperioden, fördröjer regnvatten, 
minskar uttorkningen och ökar därmed förutsättningarna för en 
större biodiversitet. I andra hand ska samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken föras med länsstyrelsen. Samråd krävs för åtgärder så 
som avverkning, toppkapning, kraftig beskärning och liknande. 
Samråd krävs även vid uppförande av byggnad/anordning eller 
grävarbeten inom 15 gånger stamdiametern från stammen eller två 
meter utanför kronans dropplinje. 

Anmälan om samråd ska göras då verksamhet eller åtgärd inte 
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken. 

Träd nummer 1, 3 och 5 ligger på 
kvartersmark för skola/bostäder. 
Två av träden ligger på prickmark. 
Föreslagen användning på fastigheten 
bedöms kunna genomföras utan att 
träden behöver sågas ner och träden 
skyddas därför inte med någon specifik 
bestämmelse i plankartan. Istället prövas 
eventuella åtgärder som kan påverka 
träden mot miljöbalken i samråd med 
länsstyrelsen enligt beskrivningen ovan. 

Träd nummer 2 är placerad i befintlig 
vägkant och har rötter som fått asfalten Skyddsvärda träd i planområdet. 

1

2

3

4
5

att spricka på flertalet ställen. Då trädet lider av almsjukan har 
länsstyrelsen i februari 2021 beslutat om trädet ska tas ner, vilket 
kommer ske hösten 2021. Även en annan alm söder om bollplanen 
vid vändplanen (som inte nämns här då det inte är utpekat som 
skyddsvärt träd) ska så småningom också tas ner då även den är 
drabbad av almsjukan. 

Träd nummer 4 står inom användning NATUR och riskerar 
inte påverkas av någon åtgärd som kan skada trädet. Inom 
användningsområdet föreslås även cykelparkering och 
dagvattenhantering inrymmas. 

Geotekniska förhållanden 
I området utgörs jorden huvudsakligen av berg i dagen och 
glacial silt. Jordlagerföljden i området utgörs huvudsakligen av  
fyllning som överlagrar sandmorän. I östra utkanten påträffas lera 
och silt. Fyllningen utgörs av sand och sandmorän med en fast 
lagringstäthet. 

Enligt Sveriges geologiska undersökningar, SGU, finns det risk 
för ras och skred på olika delar i planområdet, främst längs 
Regeringsgatan och vid södra delen av Simrishamn 14. 

Förändring och konsekvenser
Det bedöms inte föreligga några problem med sättningar 
eller stabilitet få jorden huvudsakligen utgörs av fast lagrad 
funktionsjord på berg. Grundläggning av byggnader/
konstruktioner bedöms kunna utföras på konventionellt sätt, 
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exempelvis med platta på mark, inom undersökningsområdet. Mer 
info kring rekommendationer gällande geoteknik finns i bilagan 
”PM Geoteknik Möllebacken”. 

Fornlämningar
Hela detaljplanen ligger inom fornlämning RAÄ Karlshamn 
30:1, (lämningsnummer L1979:5571), som utgör stadslager efter 
Bodekull, föregångaren till Karlshamn. 

Enligt kulturmiljölagens 2 kap. 6 § (2013:548) är det förbjudet att 
utan tillstånd från länsstyrelsen ”rubba”, ta bort, gräva ut, täcka 
över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra 
eller skada en fornlämning. 

Förändring och konsekvenser
Inför markingrepp ska tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen 
sökas hos Länsstyrelsen. För att inte riskera att eventuell arkeologi 
försenar arbetet är det bra att söka tillstånd i god tid. Eventuella 
arkeologiska undersökningar bekostas av exploatören.

Sociala frågor
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.

Förändring och konsekvenser
Förlusten av befintlig bollplan innebär att en yta för spontanidrott 
försvinner i närområdet. Detta gör det ännu viktigare för KABO 
att arbeta med utemiljön för att kompensera för denna förlust. 

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. 

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 bostäder. 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. 

Förändring och konsekvenser
Planförslaget möjliggör en funktionsblandning där olika funktioner 
integreras med varandra, vilket skapar en variationsrik miljö. 
Entréer ner mot Regeringsgatan ska utföras på ett sådan sätt där 
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trygghetsaspekterna beaktas genom att undvika mörka partier, 
trånga hörn och döda vinklar. Även nya bostadshus på Nybro 1 
med entréer mot Bodekullsvägen kan ge en ökad trygghet då fler 
människor kommer vistas där. 

Jämställdhet och integration 
Planförslaget möjliggör att nya boendeformer kan lokaliseras i en 
centrumnära miljö med närhet till både den service innerstaden 
erbjuder men även till Blekinge Tekniska Högskola som är 
lokaliserad på Östra Piren i Karlshamn. Utvecklingen av nya 
flerbostadshus i området ger möjlighet att bygga exempelvis nya 
studentbostäder med närhet till högskolan. Genom att utveckla 
studentbostäder i Möllebacken kan liknande bostäder på andra 
platser i Karlshamn istället byggas om till andra boendeformer och 
på sätt skapas en kedjereaktion av bostadsutveckling i kommunen. 

Tillgänglighet
Tomt som tas i anspråk för bebyggelse ska (om inte är 
obefogat med hänsyn till terrängen och förhållandena i 
övrigt) kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 

Också den 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 och kvartersmark. Den nya bebyggelsen 
ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen 
och BBR (Boverkets byggregler). Frågorna bevakas under 
bygglovsskedet.

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.

Planförslaget berör en förskola där barnens utveckling är väsentlig. 
Krav på friyta och begränsningar på förskolans utbredning i 
förhållande till tomten är ett sätt att beakta och stärka barnens 
välmående och utveckling. 

Trafik och säkerhet
Gator och trafik 
Planområdet avgränsas av Bodekullsvägen i norr och 
Regeringsgatan i öst. Vägarna är viktiga angöringar till 
planområdet. 

Genom Möllebacken sträcker sig Alice Tegnérs väg där 
bilens framkomst är begränsad genom bommar som hindrar 
genomfartstrafik för ej behöriga. Vägen fungerar som angöring till 
områdets olika parkeringar och ansluts i söder till Lotsgatan och i 
norr till Bodekullsvägen. 
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Där Lotsgatan ansluts till Alice Tegnérs väg finns en asfalterad 
vändplan och besöksparkering till Möllebackens förskola. Alice 
Tegnérs väg tillhör den kommunala fastigheten Karlshamn 2:1, 
förutom på en kort sträcka strax norr om befintlig bollplan där 
vägen tangerar med fastigheten Alingsås 28. 

Förändring och konsekvenser
Trafiklösningar presenteras mer detaljerat i bilagan 
"Trafikutredning" och redovisas endast sammanfattat i 
planbeskrivningen. Samtliga lösningar är inarbetade i plankartan. 

Trafikalstring

I genomförd trafikutredning uppskattas 
den alstrade trafiken inte medföra någon 
försämrad trafiksituation i närområdet. 

Gator

Regeringsgatan regleras med GATA 
(Huvudgata). Gaturummet, som är cirka 
10 meter brett, ska möjliggöra framkomst 
för gång-, cykel och biltrafikanter samt 
anläggning av föreslagna dagvattenlösningar. 

Alice Tegnérs väg kommer bevaras som begränsad väg för biltrafik 
genom planområdet.  Vägen planläggs som GATA1 (lokalgata). 

En viss ändring av gatustrukturen vid Nybro 1 föreslås i 
planförslaget. Istället för att trafiken vänder på vändplats i nedre 
Möllebacken leds istället trafiken genom Nybro 1 som en slinga 

enligt illustrationen till höger. Slingan blir även del av 
angöring till Alingsås 27.

Säkerhetsåtgärder vid korsningen Regeringsgatan/Bodekullsvägen 
föreslås i trafikutredningen.

Vändplan på Lotsgatan 

Detaljplanen möjliggör en utökning av förskolans verksamhet, 
vilket innebär fler hämtningar och lämningar samt ett större behov 
av parkeringsplatser. På vändplanen finns behov av att kunna vända 
renhållningsfordon och 3-axlade leveranslastbilar då beslut finns att 
förskoleverksamheten ska ingå i ett mer samordnad leveranssystem 
där större fordon används. 

För en 3-axlad 16 meter lång lastbil behövs en vänddiameter på 
ca 22 meter. Vändplatsen har utformats så inga återkommande 
lastfordon behöver backa för att vända. För att uppnå den ytan har 
befintliga parkeringsplatser i vändplanen flyttats. 

Framkomligheten för renhållningsfordon bedöms vara godtagbar i 
detaljplanen för vändning utan backande både i slutet av Lotsgatan 
och vid Bodekullsvägens förlängning mellan Trosa 10 och Nybro 
1. 

Serviceväg

I detaljplanen föreslås en breddning av befintlig serviceväg vilken 
kopplar samman vändplatsen och Alingsås 28. Breddningen syftar 
till att underlätta för renhållningsfordon att ta sig till och från 
fastigheten på ett trafiksäkert sätt. 

Inzoomning plankarta 
serviceväg.

Förslag körspår genom Nybro 
1 av AFRY. 
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Förändring och konsekvenser
Karlshamnsbostäder har tillsammans med arkitektkontoret 
Wingårdhs tagit fram ett förslag på möjlig trappnedgång mellan 
Trosa 10 och Regeringsgatan. 

Denna typ av nedgång möjliggörs i detaljplanen, men exakt 
utformning är flexibel och det är upp till fastighetsägaren att 
fastställa utformningen inför framtida bygglov.

Den befintliga trappnedgången, söder om Trosa 10, regleras inte 
längre som allmän plats utan istället som kvartersmark för bostäder 
med prickmark. Detta gör det möjligt för kommunen att sälja 
marken till intilliggande fastigheter.

På Simrishamn 14 finns ett stråk av allmän plats för GÅNG och 
CYKEL, vilken säkrar att Näsgränden kan nås för gång- och 
cykeltrafikanter. Väster om gång- och cykelvägen finns naturmark 
i plankartan där ett skyddsvärt träd finns placerat. Inom 

Illustration på möjlig trappnedgång mellan Trosa 10 och Regeringsgatan. Illustrationen är gjord 
av Wingårdhs. 

enligt illustrationen till höger. Slingan blir även del av 
angöring till Alingsås 27.

Säkerhetsåtgärder vid korsningen Regeringsgatan/Bodekullsvägen 
föreslås i trafikutredningen.

Vändplan på Lotsgatan 

Detaljplanen möjliggör en utökning av förskolans verksamhet, 
vilket innebär fler hämtningar och lämningar samt ett större behov 
av parkeringsplatser. På vändplanen finns behov av att kunna vända 
renhållningsfordon och 3-axlade leveranslastbilar då beslut finns att 
förskoleverksamheten ska ingå i ett mer samordnad leveranssystem 
där större fordon används. 

För en 3-axlad 16 meter lång lastbil behövs en vänddiameter på 
ca 22 meter. Vändplatsen har utformats så inga återkommande 
lastfordon behöver backa för att vända. För att uppnå den ytan har 
befintliga parkeringsplatser i vändplanen flyttats. 

Framkomligheten för renhållningsfordon bedöms vara godtagbar i 
detaljplanen för vändning utan backande både i slutet av Lotsgatan 
och vid Bodekullsvägens förlängning mellan Trosa 10 och Nybro 
1. 

Serviceväg

I detaljplanen föreslås en breddning av befintlig serviceväg vilken 
kopplar samman vändplatsen och Alingsås 28. Breddningen syftar 
till att underlätta för renhållningsfordon att ta sig till och från 
fastigheten på ett trafiksäkert sätt. 

Inzoomning plankarta 
serviceväg.

Servicevägen ligger på Karlshamn 2:1 
och regleras som GATA1 (lokalgata) fram 
till fastighetsgränsen och kommunen 
ansvarar därmed för att utforma en säker 
trafiksituation på platsen. Användningen 
medger en viss användning av trafikfordon, 
men syftar främst till att vara tillgänglig för 
gångtrafikanter och de som använder vägen 
som infart till sin fastighet. 

Gång- och cykeltrafik 
Området har en skyltad cykelväg i norr där Bodekullsvägen 
upphör som bilväg mellan Kungsgatan och infart till nuvarande 
parkering på Nybro 1. I övrigt fungerar Alice Tegnérs väg som 
genomfartsväg för gående och cyklister genom planområdet då 
biltrafik effektivt stängs ute med låsta bommar. 

Gångtrafikanter kan även ta sig ner till Regeringsgatan via befintlig 
trappnedgång på Karlshamn 2:1 intill Trosa 10. Trappan är dock 
trång och kan upplevas som otrygg då den ligger avskilt utan 
uppsikt. Intill trappan förekommer även nedskräpning. 

Väster om planområdet går Bergsgatan, en kullerstensbelagd gata 
avsedd för gångtrafikanter. Gatan är försedd med en trappa som i 
etapper leder upp till fastigheten Alingsås 28. Gångvägen fortsätter 
genom Alingsås 28 och förbinds sedan med vändplatsen vid 
Lotsgatan. På så sätt knyts området samman med Drottninggatan 
som går att nås från flera håll i Möllebacken till fots.  
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21 arrenderar idag mark av Karlshamn kommun för att kunna 
förse sin fastighet med intilliggande parkering. 

På Karlshamn 2:1 finns en besöksparkering för fem platser intill 
befintlig bollplan. Parkeringen är till för de som hämtar och lämnar 
på förskolan.

På Simrishamn 14 finns en parkering strax norr om Simrishamn 
21 där fem platser idag finns avsatta för personal på Möllebackens 
förskola. Resterande platser nyttjas av de som bor eller besöker 
området.  

Förändring och konsekvenser

Parkeringsnorm/p-tal

Kommunens parkeringsnorm, vilken antogs 1984, ligger på 10 
parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter bruttoarea (BTA). Denna 
norm kan i många anseende bedömas vara inaktuell. Istället utgår 
planförslaget från ett p-tal framtagen av AFRY som en del av 
genomförd trafikutredning. Mer information om framtagandet av 
p-talet finns i bilagan ”Trafikutredning”. 

Det nya p-talet behandlar både cykel- och bilparkering och 
rekommenderas till 8 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter BTA 
för bil och 30 platser per 1000 kvadratmeter BTA för cykel. 

För förskolan gäller fem platser (bil) per 1000 kvadratmeter BTA 
för anställda samt tre platser (bil) per 1000 kvadratmeter BTA för 
besökande. Besöksplatserna till förskolan bör vara tidsbegränsade 
till ”parkering tillåten högst 30 minuter i följd”.

naturanvändningen kan cykelparkering 
uppföras, med förutsättning att trädet 
inte skadas. Båda användningsområden 
är av allmän plats och har kommunalt 
huvudmannaskap. 

Del av Bodekullsvägen regleras för gång- 
och cykel för att förhindra genomfartstrafik 
för bilar. 

Kollektivtrafik
Närmsta busshållplats är Östra piren som ligger cirka 250 
meter söder om planområdet, i anslutning till Blekinge Tekniska 
Högskola och Netport Science Park. Andra närliggande hållplatser 
är Karlshamn centrum öst och Karlshamn centrum väst som ligger 
ungefär 400 meter från planområdet.

Förändring och konsekvenser
Det sker ingen förändring av själva kollektivtrafiken i den nya 
detaljplanen. Däremot är kopplingarna viktiga till närliggande 
hållplatser, något som bevarandet och utveckling av gång- och 
cykelstråk i området bedöms stärka. 

Parkering och angöring
Parkeringsfrågan är viktig när stora områden ska exploateras och 
fler bostäder planeras. Idag finns 168 stycken parkeringar totalt på 
KABO:s fastigheter fördelade mellan garaget på Trosa 10 och den 
öppna parkeringen på Nybro 1. Dessa parkeringsplatser är främst 
till för de som bor i området men även för besökare. Simrishamn 

Inzoomning plankarta, gång- 
och cykelväg. 
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För förskolan gäller 20 platser/1000 kvadratmeter BTA för cykel, 
detta gäller sammantaget för anställda och besökare. 

Sätt att minska parkeringsnormen

För att ytterligare kunna sänka rekommendationerna på 8 platser 
per 1000 kvadratmeter BTA för bil behöver en mer fördjupad 
undersökning tas fram där åtgärder för att minska bilbehovet 
kan redovisas. Denna undersökning gör lämpligtvis av aktuell 
bvggherre/fastighetsägare och redovisas i samband med framtida 
bygglov. 

Nya parkeringslösningar

Om detaljplanen genomförs med maximal byggrätt skulle behovet 
av bilparkeringsplatser vara 276 stycken. Det finns olika sätt att 
lösa parkeringsfrågan på i området och frågan måste bevakas i 
respektive bygglov.

Både Nybro 1 och Alingsås 27 regleras med användningen 
"Parkering" (P) i kombination bostadsändamål (B). 
Parkeringsändamålet begränsas på Nybro 1 till den första våningen. 
Anläggning under mark är möjlig på hela fastigheten. 

På Alingsås 27 föreslås garage i de tre nedersta våningarna (varav 
ett plan är under mark). Parkeringsgarage kan byggas i samma 
höjd som befintlig bergvägg och taket på garaget kan fungera som 
uteplats/innergård för bostäderna. 

Gällande förskolans besöksparkering föreslås sex stycken platser + 
en plats för rörelsehindrade i anslutning till vändplatsen vid 

BOSTÄDER

BOSTÄDER

A

B

GARAGE

GARAGE

Uteplats/terass

Alingsås 27 Nybro 1
Alingsås 28

Alice Tegnérs 
väg

GARAGE GARAGE

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER

GARAGE

Sektion Alingsås 27, Alingsås 28 och Nybo 1, möjlig bebyggelse.

Förslag besöksplatser till förskolan, från trafikutredning av AFRY

förskolans entré. För hämtning och lämning med cykel föreslås 
cykelparkering i anslutning till angörande cykelväg i sydvästra 
hörnet på Simrishamn 14.
Parkeringen på fastighetens norra del ska reserveras för förskolans 
personal efter behov. 
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Utformning och gestaltning parkeringshus/parkering i 
bottenvåning

Gestaltning och utformning är viktig när det gäller parkeringshus 
eller våningar med parkering. Stor omsorg ska läggas vid 
utformning och gestaltning av husets fasader (f1). Nedan visas 
några goda exempel på utformning. 

"Block A Nordstrook". Foto: www.architizer.
com

Parkeringshus Vårdtornet i Norrköping. Foto: 
www.byggitegel.se

Parkeringshuset 
Vårdtornet i 
Norrköping. Foto: www.
byggfaktadocu.se

Skagerhuset i Stockholm. Bostadshus med parkering i 
bottenvåning. Foto: www.svenskttra.se

Förslag parkeringsytor, från trafikutredning av AFRY
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Cykelparkering

I planområdet finns totalt ett behov av cirka 1000 stycken 
cykelparkeringsplatser efter genomförande av detaljplanen. 
Uppskattningsvis beräknas den totala ytan för cykelparkeringen att 
bli cirka 1 400 kvadratmeter, fördelat på olika parkeringsstrukturer. 

Idag finns endast cirka 150 cykelparkeringar placerade i 
anslutning till fastigheterna. Lämpligtvis placeras tillkommande 
cykelparkeringarna i nära anslutning till entréer samt på ytor som 
idag upplevs som outnyttjade. Även cykelparkering i kombination 
med p-garage för bil kan vara aktuellt. 

Hälsa och säkerhet
Buller
Plan- och bygglagen och miljöbalken har samordnats när 
det gäller buller och bostäder. Från och med den 2 januari 
2015 ska beräknade värden för omgivningsbuller redovisas i 
planbeskrivningen. Detaljplanen ska uppfylla de riktlinjer för 
väg- och spårtrafik som anges i förordningen om trafikbuller (SFS 
2015:216, med förordningsändring SFS 2017:359, vilken trädde i 
kraft 1 juli 2017).

Förändring och konsekvenser
Genomförd bullerberäkning visar att de beräknade ljudnivåerna vid 
fasad ligger under riktvärde. Det innebär att riktvärdena innehålls 
både före och efter exploatering med beräkningsår 2040. Nedan 
visas ekvivalenta ljudnivåer i området efter exploatering. Fler 
beräkningar finns i utredningen "Trafikbullerberäkning". 

Bullerberäkningar i planområdet efter exploatering, AFRY. 

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.

Förändring och konsekvenser
Planförslaget bedöms inte påverkas av eller påverka transporter av 
farligt gods. 

Markföroreningar
År 2019 genomförde AFRY en översiktlig markundersökning 
och då påträffades halter av PAH och metaller mellan 
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Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning 
(KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) utspritt över 
planområdet. 

Med anledning av detta har AFRY under hösten 2020 utfört 
en fördjupad miljöteknisk markundersökning på platsen i syfte 
att utreda omfattningen av markföroreningarna mer grundligt. 
Resultaten i den senaste undersökningen visar halter över 
riktvärdena för KM har påträffats i totalt 32 av 67 jordprover. Det 
rör sig om PAH:er samt barium, kadmium, kvicksilver, bly och 
zink. I en punkt (på Alingsås 28) överskreds halterna av PAH-H 
haltgränserna för farligt avfall. 

De föroreningar som påträffats på Möllebackens förskola 
(Simrishamn 14) har hanterats separat i en anmälan om 
avhjälpande åtgärder. Sanering av berörd del av Simrishamn 14 
genomfördes december 2020. 

Sammanfattningsvis så har halter av PAH och metaller 
överskridandes riktvärdena för KM, och i ett par fall även 
MKM, påträffats i fyllnadsmassor på nivåer från markytan ner 
till berggrunden över i stort sett hela undersökningsområdet.
Planområdet bedöms vara fritt från PCB, och några vidare 
undersökningar kring detta anses inte behövas.

I de grundvattenprover som togs i områdets östra delar låg 
halterna av klorerade alifater och dess nedbrytningsprodukter 
under laboratoriets rapporteringsgräns. Den kemtvätt som 
tidigare funnits öster om planområdet verkar inte ha medfört att 
grundvattnet på planområdet är förorenat av klorerade alifater. 

Förändring och konsekvenser
En problematik i områden med utfyllnadsmassor är att det ofta är 
svårt att förutsäga var föroreningarna förekommer. Inför framtida 
byggnationer och/eller markarbeten kommer därför en förtätad 
provtagning behöva göras på den plats som ska tas i anspråk 
för att avgränsa, klassificera och hantera eventuellt förorenade 
fyllnadsmassor och överskottsmassor. Samtliga undersökningar ska 
utföras i dialog med tillsynsmyndighet (Miljöförbundet Blekinge 
Väst). 

Innan startbesked kan ges för byggnation som innebär en 
väsentlig ändrad markanvändning ska eventuell förorenad mark 
saneras till halter under Naturvårdsverkets gällande riktvärden för 
känslig markanvändning. Plankartan förses därför med villkoret 
att ”Startbesked får inte ges för lov för en åtgärd som innebär en väsentlig 
ändring av markens användning förrän markens lämplighet har säkerställts 
genom att markförorening har avhjälpts. Gäller för all kvartersmark.”. De 
till detaljplanen hörande miljötekniska utredningarna ska vara 
vägledande i detta arbete.

Ett sådant villkor är enligt Boverket inte tillämpbart inom befintlig 
bebyggelse, det vill säga om en detaljplan i huvudsak reglerar 
befintliga förhållanden, eftersom det krävs att åtgärden som kräver 
bygglov eller startbesked väsentligt ändrar markens användning. 

I den här detaljplanen används bestämmelsen på all kvartersmark. 
Det innebär att bestämmelsen träder i kraft för bygglov som 
innebär en nybyggnation på mark som tidigare inte varit bebyggd, 
eller en renovering som innebär att ny mark måste tas i anspråk. 
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Eftersom samtliga användningsområden för kvartersmark 
innebär en byggrätt på mark som tidigare inte varit bebyggd 
bedöms detaljplanen i huvudsak reglera nya förhållanden. Nya 
förhållanden kan exempelvis röra sig om ett nytt bostadshus eller 
komplementbyggnader på ytor som tidigare inte varit bebyggda, till 
exempel på innergårdar på Trosa 10, grusplanen på Alingsås 27/28, 
parkeringsytan på Nybro 1 eller befintlig bollplan på Karlshamn 
2:1. 

Inför byggnationen kan det vara lämpligt att inleda med en 
riskbedömning där åtgärdsbehovet identifieras. I de fall denna 
riskbedömning visar att aktuell förorening utgör en risk för 
människors hälsa genomförs förslagsvis sedan en grundläggande 
markundersökning som syftar till avgränsa och klassificera 
föroreningen inför avhjälpandeåtgärder.

Etablering av en känslig markanvändning (exempelvis bostäder) 
kan därmed, efter en mer grundläggande provtagning, medföra 
krav på saneringsarbeten, vilket i sin tur kan få ekonomiska 
konsekvenser. 

Enligt den kompletterande miljötekniska utredningen, daterad 
17 november 2020, är identifierade föroreningar i planområdet 
relativt ytligt belägna och eftersom jordens mäktighet i området 
är begränsad bedöms det finnas goda möjligheter att med 
förhållandevis enkla avhjälpande åtgärder avlägsna aktuell 
förorening. 

Förorenade jordmassor med halter över Naturvårdsverkets 
riktvärde för KM (känslig markanvändning) behöver transporteras 
till godkänd mottagare. All hantering av förorenad jord ska föregås 

av en anmälan enligt (1998:899) 28§ om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd.  Anmälan sker till Miljöförbundet Blekinge Väst. 

Radon 
Radonmätning har utförts i totalt 10 undersökningspunkter under 
perioden 11-21 november 2019. I två av undersökningspunkterna 
noterades radonhalter omkring 4 kBq/m³. Dessa halter tyder på 
påverkan av något, till exempel vatten (ytvatten eller grundvatten). 
I övrigt noterades halter mellan ca 13 och 32 kBq/m³.

Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark 
ur radonsynpunkt utgör mark där radonhalten understiger 10 
kBq/m³ lågriskmark. Mark med halter mellan 10 och 50 kBq/
m³ är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/ m³ är 
högriskmark.

Baserat på resultat från markradonmätningen görs bedömningen 
att radonskyddat byggande behövs vid nybyggnation. För att 
förebygga att radon läcker in genom otätheter mot marken kan 
följande åtgärder vidtas vid nybyggnation:

• Vid grundläggning med betongplatta skall eventuella sprickor och 
andra otätheter undvikas.

• Rörgenomföringar i bottenplatta och eventuella källarytterväggar 
skall tätas.

• Undvika kantisolering som släpper igenom jordluft längs 
ytterkanterna på betongplattan.

Frågan om risker gällande radon hanteras under bygglovsskedet 
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Förändring och konsekvenser
En dagvattenutredning 
har genomförts i samband 
med planarbetet där olika 
dagvattenlösningar tagits 
fram. Enligt utredningen finns 
ett totalt fördröjningsbehov 
på cirka 87 m3 dagvatten 
i planområdet efter ett 
genomförande av detaljplanen, 
för att undvika ökade flöden 
på befintliga ledningar. 

Förslagen går att läsa i sin helhet i dagvattenutredningen. 

Lösningarna är inarbetade i plankartan genom bland annat 
planbestämmelsen b (hårdgörandegrad) på de olika fastigheterna. 

På Trosa 10 föreslås anläggning av skelettjordar för att öka 
magisineringen i marken och samtidigt rena dagvattnet.

Längs Regeringsgatan föreslås 
regnbäddar längs byggnaden för att 
både rena och fördröja dagvattnet. 
Eftersom Trosa 10 sträcker sig ut 
i gaturummet krävs samverkan 
mellan kommunen, KEVAB och 
KABO vid ett genomförande 
av dagvattenlösningarna längs 
Regeringsgatan. 

Avgränsning mellan fastigheterna 
Karlshamn 2:1 och Trosa 10.

och då inför startbeskedet i det tekniska samrådet. Ansvaret för 
att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder åligger fastighetsägaren/exploatören.

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. 

Förändring och konsekvenser
På Nybro 1, Trosa 10 och Alingsås 28 finns lågpunkter mellan 0,1 
och 0,3 meter där vatten riskerar samlas vid kraftiga skyfall. Vid 
byggnation är det viktigt att vatten inte samlas intill byggnaderna 
där de kan skada konstruktionen. Detta säkerställs genom 
planbestämmelse b5 som finns på berörda fastigheter. 

Teknisk infrastruktur
Dagvatten
Enligt kommunens riktlinjer för hantering av dagvatten, antagen 
av kommunstyrelsen 2017-03-07, ska dagvatten i första hand tas 
omhand inom egen fastighet, i andra hand fördröjas inom egen 
fastighet och som sista alternativ avledas. 

Genomförande av föreslagna dagvattenlösningar ska ske i 
samverkan med kommunens huvudman för vatten och avlopp, 
Karlshamn Energi och Vatten AB (KEVAB) och ska följa 
KEVAB:s allmänna bestämmelser för användande av Karlshamns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). 

Dagvattenlösningar i planområdet, utdrag från 
dagvattenutredningen av AFRY. 

 
 
 
 

Datum: 2021-04-07  Dagvattenutredning Möllebacken 2021.docx Sida 23 (29) 

6.2 Föreslagen dagvattenhantering 
Eftersom exakt placering och utformning av ny bebyggelse inte är fastställd har ett 
lösningsförslag arbetats fram utifrån hur det skulle kunna se ut (Figur 13). Detta för att 
ge en ungefärlig bild över vilka ytor som behöver vara tillgängliga för 
dagvattensystemet. Val av lösningar har baserats på förutsättningarna på platsen, 
magasinsbehov och föroreningsberäkningarna. 

 

Figur 13. Visar möjlig placering för föreslagna dagvattenlösningar. 

6.2.1 Delområde C1 

Då magasinsbehovet för C1 är en mindre volym (8 m³) föreslås det att detta läggs till i 
område C4 eftersom det bedöms vara mer kostnadseffektivt. Alternativt hade 
magasinsbehovet blivit noll om samtliga tak inom delområdet gjordes om till gröna tak. 

6.2.2 Delområde C2 

I C2 finns ett magasinsbehov på 18 m³ för det dimensionerande 30-årsregnet. Detta 
föreslås lösas i någon sorts underjordisk anläggning då ytor för öppen hantering saknas. 
Utöver dagvatten finns det ett behov att kompensera för den volym (47 m³) som 
försvinner i samband med att lågpunkten inom området bebyggs, vilket minskar 
förmågan att hantera ett skyfall. Skyfallsvattnet bör i första hand hanteras ytligt, men 
då det är väldigt svårt att hitta plats för det skulle det kunna kombineras med 
dagvattenmagasinet. Totalt behövs det då en volym på 65 m³. Med ett reglerdjup på 
0,5 m ger det ett ytbehov på 130 m². Detta borde gå att få plats med i anslutning till 
Alice Tegnérs väg och Bodekullsvägen. För att minska behovet av magasinering 
underjord kan så mycket som möjligt av cykelbanan i Alice Tegnérs väg utformas med 
växtbäddar eller så kallat luftigt förstärkningslager (avsnitt 6.3.1). 

6.2.3 Delområde C3 

I delområde C3 finns ett magasinsbehov på 47 m³. Vattnet rör sig naturligt ner från 
höjden i den centrala delen av området ner längs med Alice Tegnérs väg och ut via 
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På fastigheten Karlshamn 2:1, vid befintlig bollplan, föreslås 
svackdiken i anslutning till den nya bebyggelsen för att både 
fördröja och rena dagvattnet. 

Hårdgörandegrad

Nedan illustreras de egenskapsområden i plankartan som regleras 
med en hårdgörandegrad. Notera att uträkningarna är ungefärliga. 
Bestämmelser om hårdgörandegrad baseras på genomförd 
dagvattenutredning i dialog med KEVAB. 

Vatten och spilltjänster
Planområdet ingår i verksamhetsområde för både vatten- och 
spilltjänster. Ledningar finns i området.  

Förändring och konsekvenser
Den nya exploateringen bedöms kunna anslutas till befintliga 
ledningar för vatten- och avlopp. Genom Alingsås 28 sträcker sig 
ett u-område som reserverar mark för befintliga- och framtida 
ledningar. 

Värmeförsörjning
Karlshamn Energi AB levererar miljövänlig fjärrvärme där 
produktionen till största del kommer från återvunnen biorestvärme 
från industrin. 

Fjärrvärmen värmer i dag ca 50 % av hushållen i Karlshamns 
kommun samt de flesta av kommunens skolor och offentliga 
byggnader. Fjärrvärmenätet finns i området och kan kompletteras 

Befintliga grönytor inom de egenskapsområden som 
regleras av hårdgörandegradbestämmelse

Befintliga hårdgjorda ytor inom de egenskapsområden 
som regleras av hårdgörandegradbestämmelse

Area egenskapsområde: 851 m2 
Area befintlig hårdgörande yta: 346 m2 

Hårdgörandegrad: 45 % (383 m2)  

Area egenskapsområde: 2 160 m2 
Area befintlig hårdgörande yta: 889 m2 

Hårdgörandegrad: 45 % (972 m2)  

Area egenskapsområde: 3 005 m2 
Area befintlig hårdgörande yta: 1 205 m2 

Hårdgörandegrad: 50 % (1 502 m2)  

Area egenskapsområde: 1 588 m2 
Area befintlig hårdgörande yta: 555 m2 

Hårdgörandegrad: 50 % (794 m2)  

Area egenskapsområde: 384 m2 
Area befintlig hårdgörande yta: 0 m2 

Marken ska reserveras för 
dagvattenhantering

Area egenskapsområde: 4 211 m2 
Area befintlig hårdgörande yta: 2 057 m2 

Hårdgörandegrad: 70 % (2 978 m2)  

Area egenskapsområde: 1 180 m2 
Area befintlig hårdgörande yta: 0 m2 

Marken får in hårdgöras  

Area egenskapsområde: 638 m2 
Area befintlig hårdgörande yta: 555 m2 

Hårdgörandegrad: 70 % (446 m2)  

Area fastighet: 2 151 m2 
Hårdgörandegrad: 70 % (1 502 m2)  
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så att angivna fastigheter i södra delarna av denna planbeskrivning 
kan anslutas.

Elektronisk kommunikation 

Elnätsanslutning
Befintligt elnäts- och bredbandsanslutning finns till området. Vid 
en utökad byggnadsyta kan anslutningar behöva kompletteras. 
Genom Simrishamn 14, i linje med Lotsgatan, sträcker sig ett 
U-område som reserverar mark för befintliga och framtida 
ledningar. 

Bredbandsanslutning
Kommunen har sedan 2010 en bredbandsstrategi med visionen 
”fiber hela vägen hem”. Visionen innebär att det ska finnas ett 
heltäckande öppet bredbandsnät där kommuninvånare och företag 
kan välja bland operatörer och tjänster. Fiber finns i området men 
kommer behöva byggas ut för att kunna anslutas till planerade 
byggnader. 

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

Förändring och konsekvenser
Vid exploatering av området ska uppsamlingsutrymme för avfall 
anpassas och utrustas för källsortering och omhändertagande av 
avfall enligt kommunens råd och anvisningar. Eventuella miljöhus 

bör placeras i direkt anslutning till väg eller vändplats så att de 
är lättåtkomliga med sopbil. Utrymmen för avfallshantering bör 
placeras i samråd med VMAB. 

För att öka tillgängligheten för avfallsfordon planeras en 
breddning av serviceväg som leder till Alingsås 28. Vägområdet 
dimensioneras till ungefär 5-6 meter brett. Tillgängligheten på 
kvartersmark ansvarar fastighetsägare för. 

Genomförande
Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, 
fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska frågor som krävs för 
att detaljplanen ska kunna genomföras i enlighet med planens syfte. 
Frågorna nedan är i sig inte rättsligt självständiga utan de är istället 
vägledande vid genomförande av detaljplanen. 

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 
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som inte är utnyttjad minskas. Om kommunen inte ändrar eller 
upphäver planen fortsätter den att gälla och ge byggrätt som 
tidigare.

Huvudmannaskap
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen. 
Kommunen är huvudman för de allmänna platserna inom 
planområdet. 

Planavtal
Planavtal har upprättats mellan fastighetsägare inom planområdet 
och Karlshamns kommun. 

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

E.ON Elnät är huvudman för allmänna elledningar och Karlshamn 
Energi AB är huvudman för allmänna fjärrvärme- och fiber/
bredbandsledningar. 

Exploateringssamverkan och avtal
Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal ingås mellan 

kommunen och fastighetsägaren till Nybro 1, Alingsås 28 
och Trosa 10. I exploateringsavtalet ska frågor, exempelvis 
marköverföringar och kostnader för iordningställande av 
allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap, avseende 
detaljplanens genomförande regleras.

Som alternativ till exploateringsavtalet kan en överenskommelse 
om fastighetsreglering mellan kommunen och fastighetsägaren 
Nybro 1, Alingsås 28 och Trosa 10 ingås, avseende 
marköverföringarna mellan kommunen och fastighetsägaren. 

Rättigheter och servitut
Inom planområdet finns kommunala ledningar av allmän karaktär, 
så som vatten- och avloppsledningar samt ledningar för fiber och 
el. Dessa ledningar ligger delvis inom kvartersmark och skyddas 
med markreservat för underjordiska ledningar. Rätten till dessa 
ledningar inom området behöver säkras genom ledningsrätt/
servitut. Ansökan om eventuella ledningsrätter görs till 
Lantmäteriet på initiativ av ledningshavaren.

Längs västra sidan av planområdet sträcker sig servitut för 
väg (10-KAH-718.1 och 1082-82/27.2). Då servituten ligger 
på allmän plats för gata kan servituten anses obehövliga för 
förmånsfastigheten. Möjlighet finns att ansöka hos Lantmäteriet 
om upphävande servituten. Detta sker efter initiativ av berörda 
fastighetsägare.

Genom Nybro 1 finns ett markreservat för allmännyttig körtrafik. 
Markreservatet i sig innebär inget annat än att marken inte får 
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bebyggas. För att enskild mark ska få tas i anspråk för det allmänna 
ändamålet krävs att kommunen skaffar sig en rätt till detta över 
berörda fastigheter. Vanligtvis säkerställs rätt genom bildande av 
servitut enligt fastighetsbildningslagen (FBL, 1970:988) till förmån 
för en kommunägd fastighet. Rätten till denna genomfart, samt 
skötsel- och konstruktionskostnader, behöver därför regleras och 
säkras i avtal enligt överenskommelse mellan kommunen och 
berörd fastighetsägare. 

Fastighetsrättsliga frågor
Upphävande av tomtindelning
För de fastigheter som ligger inom planområdet kommer 
tomtindelning upphävas i samband med att planen vinner laga 
kraft. 

Fastighetsbildning
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanens intentioner. 
De konsekvenser som detaljplanen medför för respektive 
fastighet framgår av beskrivning och kartor under rubriken 
fastighetsrättsliga konsekvenser.

Simrishamn 21 är tillkommen genom en åtgärd som nämns som 
”av ålder bestående hävd”. Det kan vara fler fastighetsgränser 
inom planområdet som är tillkomna på detta sätt. För de 
fastigheter som är tillkomna på detta sätt, och som kommer 
ingå i en fastighetsbildningsåtgärd hos Lantmäteriet, behöver 
fastighetsgränserna ses över. Skulle fastighetsgränserna vara oklara 

Ursprunglig 
fastighetsindelning

Fastighetsindelning efter 
ett genomförande av 
detaljplanen
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Befintlig bollplan 

Denna del av Karlshamn 2:1 ändras 
från allmän plats till kvartersmark 
för bostadsändamål (cirka 1337 
m2). Avstyckning av ny bostadstomt 
sker i samband med detaljplanens 
genomförande.  Exploatering initieras av 
en markanvisningstävling.   

Alice Tegnérs väg 

I nordsydlig riktning sträcker sig Alice 
Tegnérs väg som mestadels ligger inom 
fastigheten Karlshamn 2:1. Vägen 
i sin fysiska form regleras i den nya 
detaljplanen som allmän plats för gata.  
En viss justering av fastighetens gräns 
mot Alingsås 28 föreslås i samband med 
ett genomförande av detaljplanen. 

Befintlig kvartersmark på Alingsås 28 
övergår då i allmän plats för att sedan 
tillhöra Karlshamn 2:1.

Vändplan vid Lotsgatan 

Eftersom vändplanen behöver breddas 
något vid södra gränsen behövs även 
denna fastighetsgräns justeras inför ett 
genomförande av detaljplanen. 

Inzoomning av bollplan, minskning 
av Karlshamn 2:1 markerad. 

Karlshamn 2:1 markerad, inzoomning 
av vändplan vid Lotsgatan

behövs eventuellt en fastighetsbestämning genomföras innan 
fastighetsbildningsåtgärden kan genomföras. 

Förrättningslantmätaren kommer göra den bedömningen 
i lantmäteriförrättningen och kan väcka fråga om 
fastighetsbestämning på officialinitiativ, dvs förrättningslantmätaren 
bestämmer om det krävs i ärendet eller ej. Detta medför 
förrättningskostnader hos Lantmäteriet. Lantmäteriet bedömer 
kostnadsfördelningen vid en fastighetsbestämning om 
fastighetsägare inte är överens därom.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighetsregleringar initieras av fastighetsägaren. Nödvändig 
fastighetsreglering som innefattar allmän plats ska ske innan 
bygglov kan ges. Notera att följande markeringar är ungefärliga. 
Exakta gränser finns i plankartan. 

Påverkan på fastigheter inom planområdet

Karlshamn 2:1 - kommunägd fastighet
Fastigheten sträcker sig genom området och utgör både allmän 
plats och kvartersmark i den nya detaljplanen. Avstyckning av 
olika delar av Karlshamn 2:1 kommer ske i samband med ett 
genomförande av detaljplanen. 

Inzoomning på Alice Tegnérs 
väg, utökning av Karlshamn 2:1 
markerad.
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för andra grannfastigheter att köpa del av marken i samband med 
övrig fastighetsreglering.

Vändplan vid Nybro 1

Fastighetsgränsen behöver ändras för 
Karlshamn 2:1 intill Nybro 1 för att 
möjliggöra angöring till Alingsås 27, enligt 
planförslaget. 

Befintlig allmän plats på Karlshamn 2:1 
övergår då i kvartersmark för att sedan 
tillhöra Nybro 1. 

Simrishamn 21 - privatägd fastighet
Hela fastigheten ändras från allmänt 
ändamål i ursprunglig detaljplan till 
kvartersmark för bostadsändamål med 
kombination av kontor i nya detaljplanen. 

Fastighetsägaren arrenderar idag mark av 
kommunen. Denna mark föreslås istället att 
ingå i Simrishamn 21. 

Befintlig allmän plats på Simrishamn 21 övergår då i kvartersmark 
på samma fastighet med en viss justering av fastighetsgränserna 
i södra och östra delen. Kvartersmark på Simrishamn 14 övergår 
då till kvartersmark på Simrishamn 21 och arrenderingen kan 
upphöra. 

Utökning av Simrishamn 21 
markerad.

Befintlig kvartersmark på Simrishamn 
14 övergår då i allmän plats för att sedan 
tillhöra Karlshamn 2:1. 

Öster om vändplanen föreslås 
kvartersmark för förskolans parkering 
övergå i Simrishamn 14. Befintlig 
allmän plats på Karlshamn 2:1 övergår 
då i kvartersmark för att sedan tillhöra 
Simrishamn 14. 

Gång- och cykelväg ner till Näsgränden

Gång- och cykelvägen mellan Lotsgatan och Näsgränden regleras 
i detaljplanen som allmän plats och bör justeras för att tillhöra 
Karlshamn 2:1 enligt detaljplanens användningsgränser. 

Befintlig kvartersmark på Simrishamn 14 övergår då i allmän plats 
för att sedan tillhöra Karlshamn 2:1. 

Trappa ner till Regeringsgatan 

Trappan regleras som allmän plats i 
ursprunglig detaljplan och ingår nu i 
Karlshamn 2:1. I nya detaljplanen regleras 
stråket istället som kvartersmark för 
bostadsändamål. 

Befintlig allmän plats på Karlshamn 2:1 
övergår då i kvartersmark för att sedan 
tillhöra Trosa 10. Det finns även möjlighet Inzoomning av befintlig trappa på 

Karlshamn 2:1. 

Minskning av Karlshamn 2:1 
markerad.

Karlshamn 2:1 markerad, 
inzoomning av vändplan vid 
Lotsgatan
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Genom fastigheten löper ett markreservat (z1) för allmännyttig 
körtrafik. Anläggning och skötsel föreslås regleras genom avtal.  

Alingsås 28 - ägs av KABO
Fastigheten regleras för 
bostadsändamål. Planförslaget innebär 
en ändring av användningsslaget sedan 
ursprunglig detaljplan då panncentral 
inte längre finns med som användning.  

Sydvästra hörnet av Alingsås 
28 planläggs som allmän plats i 
plankartan för att följa  den befintliga 
servicevägens fysiska form. Denna del av Alingsås 28 föreslås 
tillhöra Karlshamn 2:1 och kan fastighetsregleras enligt plankartans 
användningsgränser i samband med övrig fastighetsreglering i 
planområdet.  

I fastighetens norra del föreslås markerad del tillhöra Alingsås 27. 
Läs mer i stycket om Alingsås 27. 

Resterande ändringar på Alingsås 28 
redovisas i stycket om Karlshamn 2:1.

Trosa 10 - ägs av KABO 
Fastighetsrättsliga ändringar av 
fastigheten redovisas i stycket om 
Karlshamn 2:1.

Utökning av Trosa 10 markerad

Simrishamn 14 - kommunägd fastighet
Simrishamn 14 regleras med flertalet 
olika användningar; parkering, gång, 
cykel, natur, förskola och bostäder.  

Fastighetsrättsliga ändringar av 
fastigheten redovisas i stycket om 
Simrishamn 21 och Karlshamn 2:1 och 
sammanställs i kartan till höger. 

Alingsås 27 - ägs av KABO 
Fastigheten regleras för bostadsändamål 
och parkeringsändamål. Planförslaget 
innebär en ändring från ursprunglig 
detaljplan i fråga om högsta våningsantal.  

Markerad yta på Alingsås 28, söder om 
Alingsås 27, föreslås ingå i fastigheten. 
Fastighetsreglering föreslås enligt 
plankartans användningsgränser i samband med övrig 
fastighetsreglering i planområdet. 

Nybro 1 - ägs av KABO
Fastigheten regleras för bostadsändamål 
och parkeringsändamål. Planförslaget 
innebär en ändring från ursprunglig 
detaljplan i fråga om högsta våningsantal 
och användning. 

Ändringar på Simrishamn 14 
markerade.

Utökning av Alingsås 27.

Utökning av Nybro 1 markerad. 

Ändringar på Alingsås 28 
markerade.
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Påverkan på fastigheter utanför planområdet
För övriga, till planområdet angränsande 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, skuggning och insyn. 

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av både 
Karlshamns kommun, Karlshamnsbostäder AB samt 
fastighetsägare för Simrishamn 21 i enligt upprättat planavtal.

Genomförandeekonomi, inlösen och ersättning
Kommunen ansvarar för att bygga ut allmän plats inom 
planområdet.

Då det finns mark som tidigare var kvartersmark och som i denna 
detaljplan blir allmän plats har kommunen möjlighet att lösa in 
mark utan att avtal föreligger med fastighetsägaren. Kommunen är 
skyldig att förvärva den allmänna platsmarken om fastighetsägaren 
begär det. Ansökan görs till Lantmäteriet. Ersättning för marken 
bestäms enligt reglerna i expropriationslagen (1972:719) om ingen 
annan överenskommelse träffas.

Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och 
anläggningar inom kvartersmark bekostas av fastighetsägaren/

byggherren. Eventuell flytt av ledningar med hänsyn till åtgärd 
(byggnation etc.) initieras av fastighetsägaren/byggherren bekostas 
av densamme. 

Skanova AB har kabelanläggningar inom planområdet. Flyttningar 
eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas 
kabelfunktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.

Eventuella kostnader föranledda av speciella 
grundläggningsförhållanden, förekomst av markföroreningar eller 
höga radonhalter kommer att belasta fastighetsägaren/byggherren.

Plangenomförandet föranleder fastighetsbildningsåtgärder. 
Ansökan om fastighetsbildning görs till Lantmäteriet och bekostas 
av berörd fastighetsägare. Även kostnad för mark som ska 
överföras bekostas av berörd fastighetsägare.

Medverkande tjänstepersoner
Planbeskrivningen har upprättats av Anna Lyggemark, 
Stadsbyggnadsavdelningen, i samråd med övriga berörda 
kommunala tjänstemän.

Karlshamn den 12 juli 2021, rättad 2 december 2021

Anna Lyggemark Emina Kovacic

Planarkitekt  Stadsbyggnadschef/     
   Stadsarkitekt


