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Om detaljplanen
Handlingar

• Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, daterad 2022-04-19

• Planbeskrivning, daterad 2022-04-19

• Samrådsredogörelse, daterad 2022-04-19

• Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2022-04-19

• Översiktlig markundersökning (förorenad mark), daterad 2021-
05-12

• Omhändertagande av dagvatten, illustration, daterad 2022-04-05

• Fastighetsförteckning, daterad 2019-11-06, rev 2022-04-29

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

Planprocess
Planförfarande
Denna detaljplan handläggs enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

Planarbetet genomförs med standardförfarande då planförslaget är 

förenligt med översiktsplanen, är inte av stort allmänt intresse och 
bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ett planprogram 
bedöms därmed inte vara nödvändigt. Efter samrådet kan det i vissa 
fall bli aktuellt att byta till utökat förfarande. 

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

Handlingarna ställs ut på Stadsbyggnadsavdelningen i Rådhuset och 
hålls även tillgängliga på Stenbackaskolans bibliotek. Handlingarna, 
förutom fastighetsförteckning och samrådsredogörelsen finns också 
tillgängliga på kommunens webbsida: www.karlshamn.se/detaljplaner

Preliminär tidplan
Samråd   Fjärde kvartalet 2019 
Granskning  Andra kvartalet 2022 
Antagande  Andra kvartalet 2022 
Laga kraft   Tredje kvartalet 2022

Aktuellt skede i planprocessen: laga kraft

Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång 
som en följd av oförutsägbara händelser.
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Markägoförhållanden
Fastigheten Stilleryd 2:77 ägs av Holje 
1:143 AB. Fastighet Stilleryd 2:49 ägs av 
Karlshamns kommun. 

Översiktskarta, Stilleryd 2:77 markerad. 

Plandata
Läge och areal
Planområdet ligger i Stilleryds 
industriområde cirka 3 km väster om 
Karlshamn centrum. 

Detaljplanen omfattas av fastigheterna 
Stilleryd 2:77 samt del av Stilleryd 2:49 och 
är cirka 1,9 ha stort. 

Översiktskarta.

Ungefärlig avgränsning av planområde. 

Sammanfattning
Bakgrund 
Ansökan om att ta fram en ny detaljplan för 
fastigheten Stilleryd 2:77 inkom den 2018-
08-27 från Örmo Bruk AB. 

Sedan planarbetet startade har fastighet 
Stilleryd 2:77 bytt ägare till Holje 1:143 
AB, vilka är de som nu driver planarbetet. 
Stilleryd 2:62 är inte längre med i 
detaljplanen vilket innebär att planområdet 
har minskat under planprocessens gång. 

Syfte
Detaljplanens syfte är att se över och ändra 
regleringar som gäller på platsen idag för 
att kunna utöka byggrätten på fastighet 
Stilleryd 2:77. 

Planförslagets huvuddrag
Detaljplanen möjliggör ökad byggrätt 
både i höjd och utbredning. Tidigare 
prickmark (skyddsbälte i tidigare detaljplan) 
på fastighet 2:77 tas bort för att göra 
byggrätten mer flexibel. 

Översiktskarta, Stilleryd 2:49 markerad. 
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Tidigare 
ställningstaganden
Översiktsplan Karlshamn 
2030
Planområdet är i gällande översiktsplan 
Karlshamn 2030 del av utvecklingsområde 
J1 – Stilleryd Kölö. 

Utdrag från översiktsplanen med planområdets 
ungefärliga placering markerat. 

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.

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

Undersökning av betydande 
miljöpåverkan
Bedömning har gjorts att den befintliga 
miljön inte har sådana värden eller en 

I översiktsplanen framgår det att området 
har utvecklats inom industri med 
Stillerydshamnen som utgångspunkt. 
Verksamhetsområden och företagsparker 
önskas byggas väst och norr om hamnen. 
En ny väg planeras i öst- västlig riktning för 
att förbättra infrastrukturen i området. 

Hamnens intressen ska i det här området 
prioriteras och nya verksamheter bör 
inte tillkomma som försvårar hamnens 
utveckling. 

Nya detaljplaner ska enligt översiktsplanen 
möjliggöra nya verksamhetsområden för 
hamn- och industriändamål. 

Aktuellt planförslag bedöms vara i enlighet 
med översiktsplanens riktlinjer för området.

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 
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Stadsplan B54, daterad 1981-01-20 med 
planområdet ungefärligt markerat. 

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

Samråd med Länsstyrelsen Blekinge har 
genomförts och i länsstyrelsen yttrande från  
2019-12-11 framgår det att de instämmer 
i kommunens bedömning att planen inte 
väntas leda till betydande miljöpåverkan. 

Detaljplaner 
För området gäller idag stadsplan B54 och 
detaljplan A330 (endast vägområdet). Den 
nya detaljplanen kommer ersätta delar av de 
båda detaljplanerna

I detaljplanen B54 medges industrimark 
på Stilleryd 2:77. Hela sydvästra 
delen av Stilleryd 2:77 omfattas av 
ett prickmarksområde och regleras 
med bestämmelsen pl - skyddsbälte. 

Detalplan A330, lagakraftvunnen 1998-07-10 med 
planområdet ungefärligt markerat.

Bestämmelsen innebär att marken inte får 
bebygges eller användas för upplag eller 
parkering. 

Längs Södra Stillerydsvägen finns ytterligare 
ett prickmarksområde vilket regleras som 
e - mark tillgänglig för högspänningsledning. 

Utfartsförbud gäller längs delar av 
Drösebovägen samt längs Södra 
Stillerydsvägen. 

I övrigt medges industriändamål med en 
högsta byggnadshöjd på 8 meter ovan mark. 

I detaljplan A330 omfattar planområdet 
endast mark som planlagts som huvudgata. 
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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 inom planområdet kommer att 
utgöras av allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap.

Väg 

VÄG

Del av Södra Stillerydsvägen och 
Drösebovägen regleras som allmän plats 
med kommunalt huvudmannaskap. 

Utöver körfält för fordonstrafik kan, vid 
behov, även dagvattenlösningar samt gång- 
och cykelväg anläggas inom vägområdet.  

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. 

J - Industri

J

Stilleryd 2:77 regleras som industrimark. 
Inom användningen ryms områden för 
produktion, lager, upplag, partihandel 
och annan jämförlig verksamhet. Även 
komplement till verksamheten ingår i 
användningen.

E - Telestation

E

Användningen bekräftar befintlig telestation. 

Egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark
Bebyggandets omfattning
e - Största byggnadsarea är 40 % av 

fastighetsarean inom användningsområdet
Bestämmelsen reglerar hur mycket av 
Stilleryd 2:77 som får exploateras. Arean 
innefattar både huvudbyggnader och 
komplementbyggnader. 

Eftersom fastighetens area är 13 598 m2 
innebär detta en byggrätt på maximalt 5 439 
m2.

Prickmark - Marken får inte förses med byggnad

Bestämmelsen innebär att ingen byggnad får 
uppföras. 

Längs med Södra Stillerydsvägen finns ett 
cirka 13 meter brett prickmarksområde. 
Prickmarken syftar till att skydda från att 
ny bebyggelse uppkommer intill Södra 
Stillerydsvägen som en skyddsåtgärd, 
då det förekommer farligt gods på 
den vägen. Inom denna zon kan 
exempelvis dagvattendike anläggas. Längs 
Drösebovägen är prickmarkszonen endast 4 
meter bred. 

Runt telestationen finns ett 
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Placering
p - Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns
Bestämmelsen syftar till att begränsa var 
byggnader får placeras inom Stilleryd 2:77. 
Detta för att byggnader inte ska placeras 
precis intill fastighetsgränsen. 

Utförande
b - Endast 70% av fastighetsarean får hårdgöras
Bestämmelserna syftar till att säkerställa 
att delar av fastigheten Stilleryd 2:77 
anläggs med genomsläppligt material. 
Av fastighetens 13 598 m2 får 9 518,6 m2 
hårdgöras. Hårdgörandet av fastighetens yta 
följs upp genom bestämmelsen a1.

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.

Markens anordnande och vegetation
n - Trädet ska bevaras. Vid exploatering ska 
erforderliga åtgärder vidtas för att förhindra att 
trädet och dess rotsystem skadas
Bestämmelsen syftar till att bevara de mest 
skyddsvärda träden på fastigheten.  

Stängsel och utfart 
Utfartsförbud

Bestämmelsen används längs delar av 
Drösebovägen och Södra Stillerydsvägen 
och syftar till att begränsa var nya in- och 
utfarter får placeras. 

Administrativa bestämmelser
Huvudmannaskap
Huvudmannaskap är kommunalt för allmän 
plats.

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år och räknas från 
den dag planen får laga kraft. 

prickmarksområde som är 11 meter brett. 
prickmarken hindrar bebyggelse i närheten 
av telestationen. 

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan

+0.0

Bestämmelsen syftar till att begränsa högsta 
nockhöjd från kartans nollplan. 

Den högsta nockhöjden regleras till högst 
30 meter över kartans nollplan. 

Kartans nollplan

Marknivå

Nockhöjd

Högst
30 

meter

Illustration med förklaring av höjdbestämmelser i 
plankartan.
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Ändrad lovplikt
a1 - Marklov krävs även för åtgärder som kan 
försämra markens genomsläpplighet.
Bestämmelsen gäller för hela Stilleryd 2:77 
och används för att göra bestämmelsen om 
hårdgörandegrad uppföljningsbar.

a2- Marklov krävs även för fällning av, eller annan 
åtgärd som kan skada, ett skyddsvärt träd
För samtliga skyddsvärda träd tillämpas en 
planbestämmelse om att marklov krävs för 
åtgärder som kan skada träden. Syftet med 
bestämmelsen är att kommunen ska kunna 
följa upp åtgärder som genomförs som 
kan skada de skyddsvärda träden. Parallellt 
med marklovet krävs även samråd med 
länsstyrelsen enligt miljöbalken för samtliga 
skyddsvärda träd inom planområdet. 

Markreservat
u - Markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar.
I planområdet finns tre "U-områden". 
De två nordligaste markreservaten 
reserverar mark för befintliga 
markförlagda teleanläggningar. Det 
sydligaste markreservatet reserverar 

mark för befintliga VA-ledningar. Inom 
markreservatet för VA finns även befintlig 
ledningsrätt och servitut. 

Strandskydd
Strandskydd är upphävt. Detta gäller inom hela 
planområdet.
Strandskydd upphävs inom hela 
detaljplanen. Detta med hänsyn till att delar 
av planområdet redan har tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

Förutsättningar och 
konsekvenser
Pågående markanvändning
Planområdet är idag inte bebyggt. Det 
har använts som upplag för olika massor. 
I övrigt har planområdet inte använts till 
något. 

Förändring och konsekvenser
Detaljplanen möjliggör en ökad byggrätt 
vilket möjliggör byggnation på en större 
yta än vad som tidigare var möjligt. I övrigt 

sker ingen ändring av markens användning 
och inga nya konsekvenser väntas av 
planförslaget. 

Riksintressen 
Planområdet ligger inom den MSA-
påverkade zonen för Ronneby flygplats och 
omfattas av riksintresse Miljöbalken 3 kap, 
totalförsvaret, område med särskilt behov 
av hinderfrihet. 

Planområdet ligger även inom det 
geografiska området för högexploaterad 
kust enligt miljöbalkens 4 kapitel. 
Kustzonen spelar en särskilt viktig roll, både 
för natur- och kulturmiljövård och för det 
rörliga friluftslivet. 

Förändring och konsekvenser 
Detaljplanen bedöms inte påverka något 
av ovan nämnda riksintressen. Högsta 
nockhöjd är 30 meter ovanför kartans 
nollplan, vilket motsvarar cirka 20-25 meter 
ovan mark beroende på markhöjd efter 
markberedning. 

Bestämmelserna utgör inte heller något 
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hinder för utvecklingen av befintliga tätorter 
eller av det lokala näringslivet. Riksintresset 
för högexploaterad kust bedöms därför inte 
påverkas av detaljplanens genomförande. 

Strandskydd
Delar av omfattas av strandskydd enligt 
miljöbalken 7 kapitel 13-18 §§. Syftet med 
strandskyddet är att bevara naturvärden 
längs stränderna och att hålla stränderna 
tillgängliga för allmänheten. Strandskyddet 
genereras från dagvattendammar på 
fastigheten Stilleryd industriverksamhet på 
andra sidan om Södra Stillerydsvägen.

Illustration, strandskydd från närliggande 
dagvattendammar

Förändring och konsekvenser
Strandskyddet bedöms kunna upphävas 
med stöd av miljöbalken 7 kapitel § 18c 
stycke 1. Delar av planområdet har redan 

tagits i anspråk på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. Miljöförbundet Blekinge Väst 
och Länsstyrelsen i Blekinge län har inga 
invändningar mot kommunens bedömning. 

Kommunöverskridande frågor
Planen berör inte några 
kommunöverskridande frågor.

Bebyggelse
Det finns ingen befintlig bebyggelse på 
fastigheten Stilleryd 2:77 idag. Tidigare har 
det funnits en gård där men den har rivits. 

Förändring och konsekvenser
Byggrätt för industrimark fanns redan i 
stadsplan B54. Därför sker ingen direkt 
förändring av markens användande 
mer än att möjlighet till bebyggelse och 
markarbeten på fastigheten utökas något. 

Mark- och vattenområden 
Vegetation och topografi
Markytan inom Stilleryd 2:77 är något 

kuperad och varierad, med högsta 
marknivåer centralt inom fastigheten där det 
är berg i dagen. Ytskikten består av gräs/sly, 
grus eller berg i dagen. 

I marken finns rivningsrester med varierat 
innehåll. 

Foto på Stilleryd 2:77, fotograf: Karlshamns 
kommun

Förändring och konsekvenser
Sökandens intentioner är att jämna ut 
markhöjderna inom fastigheten, vilket 
medför att topografin kommer att förändras 
vid ett genomförande av planen. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt Sveriges geologiska undersökningar, 
SGU, finns det ingen risk för ras eller skred 
inom planområdet. På Södra Stillerydsvägen, 
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precis intill fastigheten Stilleryd 2:77 finns 
risk för skred i finkornig jordart men det 
bedöms inte påverka planområdet. 

Marken och jordarterna i planområdet 
är en blandning av morän, berg, silt och 
utfyllnadsmassor. Berggrunden består i sin 
tur av gnejs. 

Förändring och konsekvenser
Markens geotekniska förhållanden bedöms 
vara lämpliga för nuvarande och planerad 
markanvändning. 

Frågor om hur schaktarbeten 
behöver utföras av geotekniska skäl 
finns sammanfattat under avsnittet 
"Föroreningar" samt mer utförligt beskrivet 
i bilagan "Översiktlig markundersökning".

Natur
Skyddsvärda, och särskilt skyddsvärda, 
träd
På fastigheten Stilleryd 2:77 har det tidigare 
funnits flertalet skyddsvärda träd. Några av 
dessa har tagits ner. I dagsläget finns endast 

fyra skyddsvärda ekar kvar, vilka markeras 
i illustrationen till höger, varav ett träd 
bedöms vara särskilt skyddsvärt. 

Illustration, plankarta med skyddsvärda träd 
markerade och numrerade. 

1

2

3

4

Särskilt skyddsvärda träd

Särskilt skyddsvärda träd kan definieras som 
följande:

Jätteträd 
Levande eller döda träd som är grövre än 
100 cm i diameter.

Mycket gamla träd 
Levande eller död gran, tall, ek och bok som 
är äldre än 200 år. Övriga trädslag som är 

äldre än 140 år.

Grova hålträd 
Levande eller döda träd med utvecklade 
håligheter som är grövre än 40 cm i 
diameter.

Trädfällning av särskilt skyddsvärda träd 
är inte tillåtet. Om en åtgärd ändå planeras 
som riskerar skada ett särskilt skyddsvärt 
träd ska den som planerar att vidta åtgärden 
lämna in en anmälan för samråd med 
Länsstyrelsen enligt miljöbalken 12 § 6 kap. 
Tillstånd från Länsstyrelsen krävs innan 
planerad åtgärd genomförs.

Länsstyrelsen bör också kontaktas om det är 
oklart ifall särskilt skyddsvärda träd kommer 
att påverkas.

Skyddsvärda träd

Skyddsvärda träd kan definieras som 
följande:

Träd med en stamdiameter på 80 cm eller 
mer (dvs en omkrets på över 2,50 meter), 
mätt vid brösthöjd, träd med hål och döda 
träd (både stående och liggande) med en 
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diameter över 30 cm, samt hamlade träd och 
alléträd.

Även för skyddsvärda träd har Länsstyrelsen 
Blekinge län krav på samråd enligt 
miljöbalken 12 § 6 kap om någon åtgärd 
planeras som riskerar skada trädet 
Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram 
sådana riktlinjer eftersom det rör sig om 
träd som ännu inte uppfyller kriterierna för 
särskilt skyddsvärda träd men som ändå bör 
betraktas som biologiskt värdefulla träd. 

Skyddsvärda, och särskilt skyddsvärda träd, 
inom planområdet

Träd 1 - Stor gammal ek med en 
stamdiameter på omkring 90-100 cm. 
Detta träd är särskilt skyddsvärt tack vare 
sin tjocklek. På trädet finns dessutom 
signalarten Grå skärelav.

Träd 2 - Ek med en stamdiameter på 
omkring 80 cm. Trädet ligger i närheten 
av träd 1, vilket ökar dess natur- och 
skyddsvärde. 

Träd 3 - Ek med en stamdiameter på 
omkring 60 cm. Detta träd bedöms 

av miljöförbundet vara ett så kallat 
"framtidsträd", som behöver tid för att 
kunna växa sig större. 

Träd 4 - En tvådelad ek med grov bas. 
Diameter kan inte mätas på grund av det 
tvådelade växtsättet. Bedöms också vara ett 
så kallat "framtidsträd". 

Ek nummer 1. Foto: Karlshamns kommun.

Förändring och konsekvenser
För de samtliga fyra träden krävs marklov 
inför eventuella åtgärder som kan skada 
träden. Detta säkerställer att frågan om hur 
träden påverkas kommer kunna bedömas 
och följas upp av kommunen. 

Samtliga skyddsvärda träd kräver även 
samråd med länsstyrelsen enligt 12 § 6 kap 
MB om åtgärder planeras som riskerar skada 
träden. 

Konsekvenserna av detaljplanen är att två 
av träden (träd 3 och 4) riskerar fällas om 
länsstyrelsen och kommunen beslutar att 
bevilja nedtagandet. Träd 1 och 2 regleras 
med en planbestämmelse som hindrar 
fällning. 

Gällande befintliga träddelar på fastigheten 
så bör de flyttas till en plats där de kan 
bevaras som faunadepåer. Om övriga 
ekar som inte är skyddsvärda enligt 
planbeskrivningen avverkas bör de också 
placeras som faunadepå.
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Fornlämningar
I norra delen på fastighet Stilleryd 2:77 
berör fornlämningsområde RAÄ-nummer 
Asarum 622 i form av bytomt/ gårdstomt.   

Om fornlämningar påträffas i samband 
med schaktning och dylikt skall arbetet 
avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen 
meddelas utan dröjsmål. Om en arkeologisk 
undersökning bedöms nödvändig i 
detta skede är det Länsstyrelsen (staten) 
som bekostar undersökningen och inte 
exploatören som i vanliga fall.

Sociala frågor
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.

Gator och trafik
Biltrafik 
Stilleryd 2:77 nås från Drösebovägen, som 
i sin tur nås via Södra Stillerydsvägen. Båda 
dessa vägar är delvis med i detaljplanen och 
planläggs som VÄG. 

Förändring och konsekvenser
Den norra infarten kommer flyttas närmare 
den västra fastighetsgränsen. 

Sökanden önskar även använda befintlig 
infart på Stilleryd 2:75 som infart. Denna 
infart ligger utanför detaljplaneområdet, och 
om infarten ska användas som gemensam 
infart behöver detta regleras genom 

gemensamhetsanläggning eller servitut vid 
sidan om planarbetet. Läs mer om detta 
under avsnittet "Genomförande". 

Ortofoto med önskade angöringar markerade. 

Parkering och angöring
Parkering anläggs på den egna fastigheten. 
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Gång- och cykeltrafik 
Det finns en gång- och cykelväg från 
Vekerumsvägen fram till korsningen 
Drösebovägen/Södra Stillerydsvägen. 

Förändring och konsekvenser
Denna gång- och cykelväg ska kunna 
fortsätta söderut för att till sist ansluta till 
Östersjövägen. Detta möjliggörs inom 
användningen VÄG. 

Korsningen Södra Stillerydsvägen/Drösebovägen, 
sett från söder mot norr. Foto: Karlshamns 
kommun.

Hälsa och säkerhet
Buller
Planområdet är lokaliserat i anslutning 
till ett verksamhets- och industriområde 
där det förekommer buller från de olika 
verksamheterna i området samt från trafiken 
till och från området.

Förändring och konsekvenser

Detaljplanens genomförande kan medföra 
ökade bullernivåer eftersom detaljplanen 
möjliggör utveckling av industriändamål 
på platsen. I befintligt detaljplan B54 
möjliggörs dock också industriändamål 
och det blir därmed inga nya konsekvenser 
i fråga om vilken typ av användning som 
möjliggörs. 

Eftersom det inte planeras några bostäder, 
eller finns några bostäder i direkt närhet 
till planområdet, bedöms det inte vara 
nödvändigt att redovisa några bullervärden i 
planbeskrivningen. 

Detaljplanen utgår från att föreslagen 
byggnation går att genomföra utan 
att riksdagens fastställda riktlinjer för 

trafikbuller överstigs.

Farligt gods
Eftersom Stillerydshamnen är en viktig 
transportknutpunkt trafikerar en hel del 
tunga transporter vägarna till och från 
hamnen via Södra Stillerydsvägen. Från 
Munkahusvägen sker infart till hamnen via 
Metallvägen.

Inga inskränkningar för transport av farligt 
gods finns på någon av de omgivande 
vägarna. Oljehamnsvägen och E22 utgör 
rekommenderad färdväg för farligt gods och 
sannolikt är det dessa vägar som i huvudsak 
används för dessa transporter. 

Det förekommer därför farligt gods på 
Södra Stillerydsvägen. 

Förändring och konsekvenser
Någon riskutredning har inte gjorts i 
den här detaljplanen. Däremot finns 
det en riskutredning som är gjord för 
liknande åtgärder på andra sidan Södra 
Stillerydsvägen; Riskhänsyn i planeringen, 
Detaljplan för Stilleryd 2:49 och Karlshamn 
7:1 mfl, Karlshamns kommun - Etablering av 
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kombiterminal, Baltic Logistics Center, gjord av 
Tyréns, daterad 2012-05-31. 

Den riskutredningen har legat till grund för 
anpassningar även i det här planförslaget, i 
dialog med Länsstyrelsen i Blekinge län och 
Räddningstjänsten Västra Blekinge.  

Som en riskreducerande åtgärd regleras 
detaljplanen med en prickmarkszon på 25 
meter från Södra Stillerydsvägen. Detta för 
att säkerställa att byggnader inte byggs för 
nära vägen. 

Utrymning från lokalen bör kunna ske 
i skydd av byggnaden, alltså bort från 
Södra Stillerydsvägen, för att möjliggöra 
utrymning vid en eventuell pölbrand etc. 

Eftersom järnvägen ligger mer än 30 meter 
från bebyggelsebar yta så behöver inte den 
beaktas i det här planförslaget. 

Markföroreningar
En översiktlig undersökning av mark har 
genomförts på fastigheten Stilleryd 2:77. 
Enligt den utredningen finns det inga prover 
som visar på föroreningar över MKM, det 

vill säga värden som överstiger mindre 
känslig markanvändning. 

Förändringar och konsekvenser
Enligt utredningen bedöms nuvarande och 
framtida planerad markanvändning inte 
föranleda behov av efterbehandlingsåtgärder 
inom Stilleryd 2:77. 

En kommande exploatering och byggnation 
av industrilokaler medför att schaktarbeten 
behöver utföras av geotekniska skäl, framför 
allt i lägen där nya industrilokaler ska 
grundläggas. Vid dessa schaktarbeten kan 
överskottsmassor behöva omhändertas, och 
med hänvisning till resultaten från nu utförd 
undersökning är delar av fyllnadsmaterialet 
då att betrakta som förorenat.

Vid framtida schakt- och markarbeten bör 
enligt utredningen följande gälla:

• Urschaktade massor som är av geotekniskt 
god kvalité bedöms, om behov finns, kunna 
återanvändas fritt i anläggningsändamål 
inom Stilleryd 2:77.

• Urschaktade massor som utgör 

överskottsmaterial (dvs. som ska bortföras 
från fastigheterna) med halter under MRR 
kan användas fritt i anläggningsändamål 
på annan plats. Återanvändningen ska 
följa Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 - 
Återvinning av avfall i anläggningsarbeten.

• All schakt av överskottsmassor inom 
undersökningsområdet som berör massor 
med halter över MRR, ska föregås av en 
anmälan om efterbehandling/markarbeten 
som ska inlämnas till tillsynsmyndigheten 
senast 6 veckor innan schaktningsarbetet 
påbörjas.

• För att säkerställa rätt omhändertagande, 
ska provtagning och analys utföras på 
massor som lämnar området i omfattning 
som samråds med tillsynsmyndigheten.

• Samtliga massor ska transporteras 
av godkänd transportör till godkänd 
mottagare/mottagningsanläggning.

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

Radon 
Det bedöms inte finnas någon risk för höga 
radonhalter inom fastigheten Stilleryd 2:77. 

Frågan om risker gällande radon hanteras 
under bygglovsskedet 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
Planområdet ligger på en höjdnivå på cirka 
fem till sex meter över havet och riskerar 

därmed inte översvämmas på grund av 
förhöjda havsnivåer. 

Det finns inte heller några registrerade 
lågpunkter där det finns risk för samling av 
vatten vid extrem nederbörd. 

Teknisk infrastruktur
Vatten och avlopp
Fastigheten Stilleryd 2:77 ligger utanför 
verksamhetsområdet för kommunalt vatten 
och avlopp. 

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. 

Karlshamns Energi Vatten AB har även 
en policy, ABVA (Allmänna bestämmelser 
för användande av Karlshamns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning), som 
ska följas vid nya anslutningar till det 
kommunala VA-systemet. Denna policy 

gäller även för dagvattenhantering. 

Förändring och konsekvenser
Planområdet anses uppfylla 
förutsättningarna enligt paragraf  6 
vattentjänstlagen och vara behov av 
tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten.

Dagvatten ska enligt Sökanden tas 
omhand inom fastigheten med öppna 
dagvattenlösningar så långt det går tex 
genom ett avskärande/uppsamlande dike 
längs med fastighetsgränsen mot Södra 
Stillerydsvägen, som sedan ansluts till 
kommunalt VA. Se Sökandens lösning i 
bilagan "Omhändertagande av dagvatten, 
illustration". Lösningen är godkänd av 
KEVAB. När fastighetsägaren vill ansluta 
till kommunalt VA ska ansökan inkomma till 
KEVAB i god tid.  

Spillvatten kommer gå till Stärnö 
reningsverk som är revaq-certifierat. Det 
innebär att extra högra krav ställs på att 
endast normalt hushållsspillvatten får 
släppas till spillvattnet. 

Hantering av dagvattnet regleras även 
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genom att hårdgörandegradn i detaljplanen 
begränsas till högst 70 % av fastighetsarean.

Dikningsföretag 
Intill Stilleryd 2:77 finns ett dikningsföretag 
som tangerar fastigheten marginellt i 
fastighetens norra del. Om åtgärder 
bidrar till förändringar i markens 
vattenförhållanden ska Länsstyrelsen 
kontaktas. Markavvattning kräver tillstånd 
enligt 11 kap. 13 § miljöbalken. Exempel på 
markavvattning är dikning, bortledning av 
vatten och invallning. 

Förändringar och konsekvenser
Kommunen bedömer att föreslagen 
exploatering inte kommer påverka 
dikningsföretaget eftersom det är en sådan 
liten del av dikningsföretaget som ligger 
inom fastighetsgränsen. 

Värmeförsörjning
Energiförsörjningen sker med fördel på ett 
miljövänligt sätt.

Karlshamn Energi AB levererar miljövänlig 
fjärrvärme där produktionen till största del 

kommer från återvunnen biorestvärme från 
industrin. Fjärrvärmen kan fås som ”Bra 
Miljöval”.  

Förändring och konsekvenser
Fjärrvärmeledningen är belägen öster 
om Södra Stillerydsvägen och det finns 
möjlighet att ansluta fastigheten Stilleryd 
2:77 i framtiden.

Elektronisk kommunikation 
Inom planområdet finns en telestation. 

I Södra Stillerydsvägen finns ledningar för 
el och fiber. I sydöstra delen av planområdet 
korsar en nedgrävd elledning delar av 
Stilleryd 2:77. 

Förändring och konsekvenser
Telestationen är planlagd som E - Teknisk 
anläggning. Runt telestationen finns en zon 
på cirka 11 meter som inte får bebyggas. 
In- och utfarten till telestationen undantas i 
utfartsförbudet längs Södra Stillerydsvägen. 

Befintliga ledningar ligger inom 
markreservat för allmänna underjordiska 

ledningar. Markreservatet innebär en 
konsekvens för byggrätten på Stilleryd 2:77 
eftersom denna mark inte kan bebyggas 
på ett sådant sätt som hindrar underhåll av 
ledningarna. 

Tidigare fanns det en luftburen 
högspänningsledning längst västra sidan 
av Södra Stillerydsvägen. Denna har 
raserats och dess skydd i den gamla 
detaljplanen (e - mark tillgänglig för 
högspänningsledning) har därför kunnat tas bort 
i den nya detaljplanen. Detta ger positiva 
konsekvenser för byggrätten på Stilleryd 
2:77 eftersom ett prickmarksområde samt 
skyddsavstånd till ledningen försvinner. 

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

Förändring och konsekvenser
Om nytt utrymme för avfallshantering 
tillkommer i framtiden ska kontakt tas med 
VMAB. Avfall under kommunalt ansvar 
skall hanteras separat från övrigt avfall och 
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hanteras efter kommunens föreskrifter för 
renhållning. 

Läs mer om hantering av överskottsmassor 
under rubriken "Markföroreningar".

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 5 år från 
den dag planen får laga kraft.

Före genomförandetidens utgång får 
planen inte ändras, ersättas eller upphävas 
mot berörda fastighetsägares vilja. Efter 
genomförandetiden är byggrätten mer 

osäker eftersom planen då får ersättas, 
ändras eller upphävas utan att rättigheter 
som uppkommit genom planen behöver 
beaktas och utan särskild ekonomisk 
kompensation till fastighetsägarna om en 
byggrätt som inte är utnyttjad minskas. 
Om kommunen inte ändrar eller upphäver 
planen fortsätter den att gälla och ge 
byggrätt som tidigare.

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

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

Karlshamn Energi AB är även huvudman 
för allmänna fjärrvärme- och fiber/

bredbandsledningar. 

Telia Company (TSNFAB) är innehavare 
av en telestationsbyggnad på fastigheten 
Stilleryd 2:77. Om förändringar företas ska 
kommunen eller exploatören ha klargjort 
vem som står för kostnaderna samt att dessa 
säkras upp via avtalsförbindelse.

Inget exlpoateringsavtal ska skrivas mellan 
berörda aktörer. 

Lovpliktens omfattning
Inom planområdet medges ändrad lovplikt 
vilket framgår av plankartan.

Upphävande av strandskydd
I samband med ny detaljplan upphävs 
strandskyddet för aktuellt område med 
hänvisning till miljöbalken 7 kapitlet 18 c § 
punkt 1 och punkt 2. 

Att upphäva strandskyddet genom en 
bestämmelse i en detaljplan förutsätter att 
det finns särskilda skäl enligt 7 kapitlet 18 
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c-d §§ miljöbalken. 

Som särskilda skäl för upphävande av 
strandskydd anger kommunen med 
hänvisning till miljöbalken 1998:808 7 
kapitlet 18 c § punkt 1 och punkt 2 att delar 
av planområdet har redan tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften samt att en väg där 
tillåten hastighet är 70 kilometer i timmen 
skiljer planområdet från de strandskyddade 
dagvattendammarna.  

Organisatoriska frågor
Under planarbetets gång har det skett ett 
ägarbyte för fastigheten Stilleryd 2:77. 
På grund av ägarbytet har en överlåtelse 
av planavtalet tagits fram, signerat av alla 
berörda aktörer. 

Fastighet Stilleryd 2:62 är inte längre med 
i detaljplanen. Det planavtal som tidigare 
skrevs mellan kommunen och berörd 
fastighetsägare har därför avskrivits.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsrättsliga konsekvenser
Påverkan på fastigheter inom planområdet

Stilleryd 2:77,  ägs av Holje 1:143 AB. 
Fastigheten kommer få en förändrad 
byggrätt jämfört med tidigare. 

Inga fastighetsrättsliga konsekvenser väntas 
av detaljplanen. 

Stilleryd 2:49, kommunal fastighet
Inga fastighetsrättsliga konsekvenser väntas 
av detaljplanen. 

Stilleryd 2:77 markerad.

Påverkan på fastigheter utanför 
planområdet

Stilleryd 2:75, privatägd fastighet. 
Fastigheten kan komma att påverkas 
genom att befintlig infart eventuellt 
kommer användas som en sekundär infart 
till Stilleryd 2:77. Detta kommer i så fall 
regleras genom servitut vid sidan om 
detaljplanearbetet.

Stilleryd 2:49 markerad.

Övriga till planområdet gränsande 
fastigheter
För övriga, till planområdet angränsande 
fastigheter, kommer ingen fastighetsrättslig 
påverkan att ske. 
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Servitut
Inom planområdet finns en ledningsrätt 
och ett servitut. Dessa ingår i markreservat 
för allmännyttiga underjordiska ledningar i 
plankartan. 

Eventuella nya ledningar inom området 
kommer behöva regleras genom 
ledningsrätt. 

Om infarten på Stilleryd 2:75 önskar 
nyttjas som infart till Stilleryd 2:77 
behövs ett avtalsservitut skrivas mellan 
berörda fastighetsägare. Ansökan görs hos 
Lantmäteriet.  

Ekonomiska frågor
Planekonomi 
Den nya fastighetsägaren för Stilleryd 2:77 
står för resterande plankostnader efter 
ägarbytet. 

Planavgift
Det följer ingen planavgift av detaljplanen.  

Genomförandeekonomi, inlösen 
och ersättning
Allt byggande, anläggande, drift och 
underhåll av byggnader och anläggningar 
samt förrättningskostnader bekostas av 
exploatören. 

Eventuella kostnader föranledda av speciella 
grundläggningsförhållanden, förekomst av 
markföroreningar eller höga radonhalter 
kommer belasta bygglovssökanden/den 
enskilde fastighetsägaren.

Medverkande tjänstepersoner
Planbeskrivningen har upprättats av ansvarig 
planarkitekt på Stadsbyggnadsavdelningen, 
Kommunstyrelseförvaltningen, Karlshamns 
kommun, i samråd med stadsarkitekt/
stadsbyggnadschef  och berörda kommunala 
tjänstepersoner.

Karlshamn den 15 juli 2022.


