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Inledning 
En planbeskrivning har till uppgift att beskriva hur planen ska förstås och genomföras. 
Den ska därför innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen. 
Planbeskrivningen ska redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte, hur planen är 
avsedd att genomföras samt de överväganden som har legat till grund för planens 
utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. Om planen 
avviker från översiktsplanen ska det anges på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för 
avvikelsen. I planbeskrivningen ska det framgå vilka organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna 
genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa 
åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. 
 

Planprocessen 
Planprocessen är en demokratisk process med lagstadgade krav på allmänhetens insyn 
och medverkan. Dialogmöten har hållits under planarbetets gång och handlingarna har 
ställts ut på samråd och granskning för att ge alla möjlighet till att ge synpunkter. 
Handlingarna har funnits tillgängliga på stadsbyggnadsavdelningen i Rådhuset och på 
Stenbacka bibliotek i Asarum samt på kommunens hemsida. Detaljplanen har handlagts 
enligt plan- och bygglagen (2010:900). Då detaljplanen påbörjades före 1 januari 2015 
tillämpas normalt planförfarande.  
 

Tidplan 
Planarbetet genomförs med normalt planförfarande. Programskedet har hoppats över 
eftersom planförslaget överensstämmer med planeringsmålen i gällande översiktsplan 
och fördjupad översiktsplan. En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer: 
 

 Upprätta samrådshandlingar  mars – februari 2014/2015 
 Beslut om samråd (BN) mars   2015 
 Samråd   april - maj   2015 
 Upprätta granskningshandlingar januari-februari  2019 
 Beslut om granskning (BN)  april  2019 
 Granskning  maj   2019 
 Godkännande för antagande (BN) juni  2019 
 Beslut om antagande (KF) september  2019 

 
(BN) byggnadsnämnd, (KF) kommunfullmäktige.  
Laga kraft tidigast 4 veckor efter antagande  
 

Handlingar 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

 Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, daterad 2019-06-28 
 Planbeskrivning, daterad 2019-06-28 
 Illustrationskarta, skala 1:2000, daterad 2019-06-28 
 Granskningsutlåtande, daterat 2019-06-28 
 Samrådsredogörelse, daterad 2019-04-02 
 Grundkarta, skala 1:1000, upprättad 2014, reviderad 2016 och 2019 
 Fastighetsförteckning, daterad 2019-04-10 
 Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad 2014-04-30 reviderad 2015-03-20 
 Dagvattenutredning till detaljplan för Asarum 40:194 m.fl., daterad 2016-09-27 
 Naturvärdesbedömning av Asarum, daterad 2017-05-12 
 Översiktlig geoteknisk undersökning Asarum 40:194 m.fl., daterad 2018-10-01 



2019-06-28     Antagandehandl ing  

Planbeskr ivn ing  •  Deta l jp l an för  fas t igheten Asarum 40:194 m . f l ,  Asarum,  Kar lsham ns  kommun  4  

Planens syfte och huvuddrag 

Bakgrund 
Lindemo Park AB, genom Fredrik Hermansson, har ansökt om upprättande av detaljplan 
med syfte att utöka användningen av fastigheten Asarum 40:194 till bostad, kontor, skola, 
vård. Fastigheten Asarum 40:194 ligger inom en äldre detaljplan B11 från 1966 med 
användningen allmänt ändamål. Planområdet omfattar även ett antal fastigheter som är 
planlagda för bostadsändamål. Byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att ställa sig 
positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. 
 

Syfte 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ändamålen vård, skola, bostäder, handel, 
kontor samt idrott och sportanläggning inom fastigheterna Asarum 40:194, Asarum 40:55 
och Asarum 40:56. Planen syftar även till att befästa bostadsändamål för fastigheterna i 
planens norra del.   
 

Huvuddrag  
Fastigheten Asarum 40:194 är bebyggd och används/har använts för ändamålen vård och 
skola av bland andra Karlshamns kommun, Landstinget Blekinge och Migrationsverket. Då 
fastigheten Asarum 40:194 är detaljplanerad för allmänt ändamål (detaljplan B11) kan en 
privat exploatering av fastigheten inte ske då regleringen allmänt ändamål endast gäller 
nyttjanderätt för stat och kommun. 
 
Lindemo Park AB har ansökt om upprättande av en ny och mer flexibel detaljplan som 
medger flera olika typer av ändamål för att fastigheten Asarum 40:194 ska kunna nyttjas 
på bästa sätt efter olika exploatörers intressen.  
 
Vård, skola och idrott är idag redan etablerade verksamheter som kommer att tillåtas även 
i nu aktuell detaljplan. Bostadsändamål, kontor- och handelsverksamhet skapar nya 
förutsättningar för Lindemo att attrahera fler företagare och exploatörer. 
Handelsverksamhet begränsas till 500 m2 vilket bland annat medför att småskalig 
restaurangverksamhet och mindre butiker kan tillåtas. Användningen kontor ger 
förutsättningar för företag inom olika användningsområden och då idrottsändamål 
medges skapas möjlighet för olika typer av idrotts- och sportanläggningar att etableras. 
 
Norr om fastigheten Asarum 40:194 och öster om Rosendalsvägen finns 22 fastigheter 
med enbostadshus som regleras i nu aktuell detaljplan. Bostadsändamål avses befästas för 
samtliga av dessa fastigheter och tillåta en mer generös byggrätt än de nu gällande 
detaljplanerna.  
 
En framtida exploatering i enlighet med denna detaljplan bedöms inte medföra någon 
betydande miljöpåverkan varför någon MKB inte kommer att upprättas. Se vidare i 
separat handling; ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)”. 
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Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte:  

 stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- 
och vattenområden (MB kap. 3). 

 stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet (MB kap. 4). 

 medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap. 5). 
 
Se vidare bilagan ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)”. 

 
Plandata 
Läge 
Planområdet är beläget i sydvästra delen 
av Asarum, cirka 400 meter öster om 
riksväg 29, söder om bostadsområdet 
Rosendal och väster om Rosendalsvägen. 
Området ligger cirka 5 kilometer från 
Karlshamns centrum. Se planområdets 
geografiska läge utmarkerat på 
översiktskartan till vänster. 
 

Areal och markägoförhållanden 
Planområdet omfattar cirka 11 hektar. 
Fastigheterna Asarum 40:55 och 40:56 
är i dagsläget kommunägda men 
kommer genom avtal ägas av Lindemo 
Park AB. Fastigheten Asarum 40:194 ägs 
av Lindemo Park AB, övriga fastigheter 
är i privat ägo. Samtliga fastigheter ligger 
inom detaljplanerat område 
(undantagsfall för några av de privata 
fastigheterna öster om Rosendalsvägen).  

 

 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 
I gällande översiktsplan, Karlshamn 2030, tillhör det nu aktuella planområdet kategorin 
”B2 - kransbebyggelsen”. Kransbebyggelsen beskrivs utgöras av en tätortsväv runt 
Asarums centrum innehållande bostäder, verksamheter och grönområden.  
 
Följande riktlinjer för kransbebyggelsen som berör planområdet anges: 

 Se över möjligheterna att förtäta och komplettera den befintliga stadsväven med 
såväl funktionsblandad bebyggelse och bostäder som verksamheter.  

 Ersätt äldre detaljplaner med nya som stämmer bättre överens med bebyggelsens 
innehåll och utformning och som motsvarar dagens krav och behov vad gäller 
utveckling och bevarande. 

 Beakta värdefulla naturområden vid förändringar inom kransbebyggelsen. 
 Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter vid planering för nya 

bostäder, verksamheter och funktioner. 
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Detaljplaner 
Inom det aktuella planområdet finns fyra gällande detaljplaner. Nedan beskrivs vilka 
bestämmelser som gäller i dessa till idag. 
 
B5: Byggnadsplan för Asarumsgården vann laga kraft 1963 och reglerar stora markarealer 

för bostadsändamål. För fastigheter som ingår i nu aktuellt planområde gäller bland annat 
följande: Kvartersmark för bostadsändamål, fristående byggnadssätt i en våning jämte 
vindsvåning. Tomtplats planeras så att två av varandra oberoende uppställningsplatser för 
personbilar kan anordnas. Fastigheterna får endast bebyggas med en huvudbyggnad ej 
större än 125 m2 och en uthusbyggnad om 50 m2. Om grannar enas får uthus byggas 
samman i fastighetsgräns. Minsta tomtstorlek regleras till 600 m2. Två tredjedelar av 
tomtplatsen ska lämnas obebyggd. Största tillåtna taklutning är 30 grader och en våning 
tillåts högst vara 4,2 meter. Punktprickig mark får inte bebyggas. 
 
B11: Detaljplanen B11 vann laga kraft 1966. För fastigheter som ingår i nu aktuellt 
planområde gäller bland annat följande: För fastigheten Asarum 40:194 anges 
användningen kvartersmark för allmänt ändamål. Största tillåtna taklutning är 30 grader, 
två våningar avser högsta byggnadshöjd om 7,2 meter. Punktprickig mark och u-område 
får inte bebyggas. 
 
De kommunägda fastigheterna Asarum 40:55 och Asarum 40:56 omfattas av allmän plats. 
Övriga privata fastigheter regleras till bostadsändamål, fristående i en våning. 
Fastigheterna får endast bebyggas med en huvudbyggnad ej större än 125 m2 och 
uthusbyggnad om 50 m2. Om grannar enas får uthus byggas samman i fastighetsgräns. 
Minsta tomtstorlek regleras till 600 m2. Största tillåtna taklutning är 30 grader, en våning 
avser en högsta byggnadshöjd om 4,2 meter och vind får inredas. Två tredjedelar av 
tomtplatsen ska lämnas obebyggd. Punktprickig mark får inte bebyggas. 

Gällande detaljplaner i planområdet och dess närhet. Planområdet markerat med svart. 
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B20: Detaljplanen B20 vann laga kraft 1970. Planen anger bland annat följande 
bestämmelser för fastigheten Asarum 40:124: Bostadsändamål, fristående i en våning. 
Fastigheterna får endast bebyggas med en huvudbyggnad ej större än 160 m2 och en 
sammanlagd areal av uthus/gårdsbyggnader om 50 m2. Om grannar enas får uthus byggas 
samman i fastighetsgräns. Minsta tomtstorlek regleras till 600 m2. Största tillåtna 
taklutning är 30 grader, en våning avser en högsta byggnadshöjd om 4,2 meter. 
Punktprickig mark får inte bebyggas.  
 
B51: Detaljplanen B51 vann laga kraft 1981. Planen medger huvudsakligen 
användningarna industri, småindustri och biltjänst. Den del som omfattas av nu aktuell 
detaljplan är planlagd som gata och park. 
 

Program för planområdet 
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska 
kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program, plan- och 
bygglagen 5 kap. 10 §. I aktuellt planärende har ett program inte ansetts vara nödvändigt. 
 

Miljöbedömning 
Kommunen, det vill säga byggnadsnämnden, som PBL-ansvarig är den som i första hand 
avgör om genomförandet av en detaljplan medför en ”betydande miljöpåverkan”. 
Kommunen ska alltså för varje enskild detaljplan bedöma om det krävs en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. 
 
Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning i 
aktuellt planärende är att ett genomförande av detaljplanen inte innebär någon betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Motiven till 
ställningstagandet framgår av handlingen ”Beslutsunderlag för 
behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)”. 
 

Detaljplan B11 reglerar stora delar av vad som nu är aktuellt planområde (gulstreckad linje). 
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Övriga kommunala beslut och utredningar 
Byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04, att ställa sig positiv till detaljplaneläggning av 
fastigheten Asarum 40:194 m.fl. samt att uppdra till stadsmiljöavdelningen att upprätta 
detaljplan. Ett planavtal avseende planarbete upprättades 2014-04-15 mellan Karlshamns 
kommun och exploatören, Lindemo Park AB genom Fredrik Hermansson. 
 

Planförslag 
Plankarta med planbestämmelser  
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Riksintressen, strandskydd och övriga intressen 
Luftfart 
Planområdet berörs av område med särskilt behov av hinderfrihet kring riksintresse 
enligt 3 kap. 9 § 2 st miljöbalken, väderradar ”Karlskrona”. Planområdet berörs också av 
ett område av betydelse enligt 3 kap1 st miljöbalken i form av ett lågflygningsområde. 
Planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för flygplatserna i Ronneby och 
Kristianstad. MSA står för Minimum Sector Altitude och MSA-ytan säkerställer den 
inledande inflygningsproceduren.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Planförslaget reglerar endast antal våningar och anger ingen begränsning gällande 
byggnaders höjd. För byggnadsverk högre än 45 meter (inom sammanhållen bebyggelse) 
ska samråd med Försvarsmakten ske och en flyghinderanalys utföras. Flyghinderanalys är 
en lokaliseringsbedömning som beställs hos Luftfartsverket (LFV). Före byggstart ska 
också en flyghinderanmälan (Luftfartsförordningen SFS 2010:770) skickas in till 
Försvarsmakten.  
 

Miljökvalitetsnormer 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra att någon miljökvalitetsnorm 
överskrids. 

 
Trygghet, säkerhet och folkhälsa 
Brottsprevention  
Utifrån brottsförebyggande synvinkel är det angeläget att ta hänsyn till det som kallas 
situationell brottsprevention. Det innefattar de åtgärder som 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. Ett exempel på situationell brottsprevention är 
att flytta cykelställ i ett bostadsområde till ett ställe där många passerar. Då är det större 
risk att den som begår brottet upptäcks. Detsamma gäller att träd vid en bilparkering kan 
hindra översikt och skapa möjlighet att "osynligt" begå skadegörelse eller inbrott i 
parkerade bilar. Andra exempel på brottsförebyggande är att undvika dålig belysning som 
kan skapa mörka platser som upplevs som obehagliga och även de kan främja möjligheten 
att begå brott just där. 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 vrån". Höga häckar, plank, uthus/förråd utmed cykel- och promenadstråk och 
vid sittplatser kan skapa otrygghet när man passerar och ge möjlighet till obehagliga 
situationer. Gällande krav vad det gäller utrymningsvägar och räddningsfordons 
framkomlighet ska beaktas i bygglovskedet. 
 

Jämställdhet och integration 
Lindemoområdet ska kunna användas av flera målgrupper, unga, gamla, skolbarn samt 
olika befolkningsgrupper vilket skapar förutsättningar för olika typer av möten. 
Detaljplanen medför åtgärder som är positiva både för män och kvinnor, yngre och äldre. 
Genom att olika användningar som kontor, vård, skola och idrott medges, skapas goda 
förutsättningar för ett ökat antal arbetsplatser och elevplatser. Detaljplanen skapar även 
förutsättningar för mångfald, då olika bebyggelse- och upplåtelseformer kan integreras i 
området. Utveckling av företagsverksamhet, skola och idrottsverksamhet kan i framtiden 
ge underlag för en utbyggnad av kollektivtrafiken, vilket bidrar till en hållbar utveckling av 
samhället. 
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Barn och ungdomar 
Inom fastigheten Asarum 40:194 föreslås bland annat skoländamål. Förutsättningarna för 
att en skola/förskola ska kunna fungera inom detta område är goda dels då det inom 
fastigheten idag redan bedrivs skolverksamhet, dels eftersom området ligger avskilt och 
har trygga trafiksituationer. Möjligheter till att försörja området med kollektivtrafik är 
önskvärt på längre sikt. 
 
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som rör barn och barnens bästa 
är ständigt närvarande under planeringsarbetet då de är en förutsättning för god stads- 
och samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs också genom 
remissförfarandet under planprocessen. Nämnden för barn, ungdom och skola och 
gymnasienämnden får planhandlingar tillsända under samråds- och granskningstiden. 
 

 
Skolverksamhet inom planområdet idag 

 

Hälsa och säkerhet 
Väster om planområdet finns Asarums industriområde. I industriområdet finns allt från 
skrothantering och återvinning via cisterntvätt och biltvätt till sortering av jordmassor 
och bensinstation. I viss mån även handel och tidvis livsmedelstillverkning. 
Miljöfarligverksamhet bedrivs i området i någon form även om skillnaderna är stora 
mellan enskilda verksamheter.  
 
Detaljplanerna B51 och B68, som gäller för industrifastigheterna, medger småindustri och 
hantverk som inte får vålla olägenheter för boende i närområdet. I angränsning till 
planområdet, enligt detaljplan B68, finns det en cirka 30 meter bred markyta avsedd för 
allmän plats – parkområde. Denna yta fungerar som buffert mot industriområdet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Verksamheterna i västra industriområdet kan orsaka olika typer av olägenhet för 
människors hälsa och miljön vid ordinarie verksamhet. Störst påverkan bedöms 
uppkomma vid eventuell brand eller andra olyckor. Genom att mark avsätts som grönyta 
hålls ett visst säkerhetsavstånd till industriområdet. Eventuell negativ påverkan på nu 
aktuellt planområde bedöms som liten. Dialog sker med Räddningstjänsten under 
samrådet. Då planförslaget i vissa delar medger att huvudbyggnad placeras en meter från 
fastighetsgräns är det av extra vikt att Boverkets byggregler avseende brand beaktas i 
bygglovsskedet. 
 

Förorenad mark 
Området har inte noterats i Länsstyrelsens inventering av verksamheter, vilken haft till 
syfte att identifiera förorenande verksamheter och som därmed indikerar var förorenade 
områden kan finnas. Industrifastigheter nordväst om planområdet, i Asarums 
industriområde, är dock utpekade som ”potentiellt förorenade områden” enligt 
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Länsstyrelsen. Möjligheten att föroreningar från västra industriområdet spridits till 
planområdet bedöms som liten. Inget tyder på att det inom planområdet funnits tidigare 
verksamheter som kan ha förorenat marken.  
 
Ifall förorenade massor skulle upptäckas ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 
kap 11 § miljöbalken. Om grävning i förorenade massor ska äga rum ska en anmälan om 
detta, enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
lämnas till tillsynsmyndigheten (i detta fall Miljöförbundet Blekinge Väst). 
 

Radon 
SGU:s flygstrålningskarta från 2005 visar på måttliga halter uran inom planområdet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Frågan om radon regleras i en planbestämmelse och kommer att bevakas i 
bygglovsskedet. En planbestämmelse om att ”Byggnad där människor stadigvarande vistas 
ska uppföras i radonskyddat utförande” gäller inom hela planområdet. Kravet innebär att 
byggnadsdelar som står i kontakt med jorden utformas så att luft från marken förhindras 
att tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste därvid ägnas åt bland annat 
håltagningar i golvet för genomföringar. 
 

Risker på grund av ett förändrat klimat 
Ett framtida förändrat klimat kan bland annat ge upphov till ökade nederbördsmängder 
och mer intensiva och långvariga nederbördsperioder. Med ett förändrat klimat finns även 
risk för framtida värmeböljor och höjd medeltemperatur. 
 
Höga vattenstånd medför risk för ras och skred, erosion samt översvämningar. 
Planområdet ligger idag som lägst + 23 meter över nollplanet och är inte inom riskområde 
för översvämning vid havsnivåförändring enligt max scenario för år 2100. Risken för 
översvämning inom planområdet bedöms som liten.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Ett genomförande av detaljplanen skulle innebära att behovet av dagvattenavledning ökar.  
I bifogad dagvattenutredning beskrivs befintliga förutsättningar, samt ges förslag på 
åtgärder. Mer om detta under rubrikerna Teknisk försörjning/Dagvatten. Genom att i så 
stor utsträckning som möjligt behålla växtlighet och större träd i området kan effekter av 
värmeböljor och ökad nederbörd på grund av ett förändrat klimat mildras. För att hantera 
risken för ökad nederbörd avsätts en yta för dagvattenhantering i plankartan. Dessutom 
begränsas andelen yta som får hårdgöras. 

 
Markområden 
Natur och vegetation 
Naturen inom planområdet utgörs huvudsakligen av öppna gräsytor och lövskog. 
Terrängen är förhållandevis flack men ”berg i dagen” förekommer på vissa platser. 
Området angränsar till en öppen gräsyta i väst och till lövskog i söder. Inom det aktuella 
området ingår även 22 fastigheter med enbostadshus och tillhörande trädgårdar.  
 
I planområdet finns många gröna ytor vilket är en tillgång ur flera aspekter. Inte minst när 
det gäller främjande av ekosystemtjänster, de produkter och tjänster som naturens 
ekosystem ger oss människor och som bidrar till vårt välbefinnande. Grönområden och 
träd är av stor vikt för omhändertagande av dagvatten inom området och utgör generellt 
viktiga element i tätortsmiljöer tack vare sina temperaturreglerande samt vatten- och 
luftrenande egenskaper. Träd och grönområden kan även ha ett terapeutiskt värde samt 
bullerdämpande effekter. 
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Miljöförbundet Blekinge Väst har inför granskningsskedet genomfört en 
naturvärdesbedömning av området. Syftet var främst att undersöka möjligheten för en 
möjlig ny infart i planförslagets västra del. Området besöktes i fält i november 2016 och 
inventerades då avseende signalarter och förekomst av strukturer som kan innebära 
högre naturvärden. Området, där en eventuell ny väg planeras, består dels av en öppen 
före detta åkermark i väster och dels av en skogsdunge i öster. På den öppna marken, som 
klipps och sköts som park, står ett antal yngre träd med karaktär av parkträd. Inom 
området finns i övrigt inga påträffade fynd av hotade/rödlistade arter. Det noterades 
heller inte några generella biotopskydd vid inventeringstillfället. Stenmuren, stenrösena 
och de halvgamla ekarna utgör dock värdefulla strukturer i området och bör om möjligt 
sparas. För mer information avseende naturvärden på platsen hänvisas till 
Naturvärdesbedömningen, daterad 2017-05-12. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Den skogsbeklädda bergsknallen centralt i planområdet ger karaktär åt området. Den 
skyddas därför genom bestämmelse om att området inte får bebyggas (prickad mark) och 
bestämmelse om att markens höjd inte får ändras (n1). Grönområdet i planområdets 
nordvästra del planläggs som kvartersmark men får inte bebyggas (prickas i plankartan). 
Området förses också med bestämmelse som anger att marken är avsedd för träd och 
vegetation (n2).  
 
För att bibehålla en bebyggelsefri zon och ett respektavstånd mellan bostadsområdet och 
Lindemoområdet föreslås ett stråk där byggnader inte får uppföras (prickad mark) söder 
om området med bostadsändamål. På prickad mark får parkering uppföras inom på 
plankartan angiven yta, vilket innebär att parkeringsplatserna i norra delen av Asarum 
40:194 kan vara kvar. Befintliga grönremsor mellan fastigheterna Asarum 40:121 och 
Asarum 40:122 samt mellan fastigheterna Asarum 40:68 och Asarum 40:69 planläggs som 
allmänplats, park. Detta innebär ingen förändring gentemot gällande detaljplaner.  
 
Detaljplanen skapar möjligheter för nya byggrätter i Asarum 40:194, dock med 
begränsningar gällande byggnadsarea och höjd. I illustrationskartan ges förslag på nya 
byggnader på yta som idag används som parkering eller upplag. I viss mån tas natur i 
anspråk enligt illustrationen, dock bevaras känslan av fristående byggnader i naturen. 
Genom att tillåta en högre höjd (upp till fyra våningar i södra delen av fastigheten) skapas 
möjligheter att bygga på höjden istället för att ta natur i anspråk.  
 
Stenmuren invid grönområdet blir en naturlig 
avgränsare till eventuell nytillkommande bebyggelse 
söder om grönområdet. Stenmuren omfattas inte av 
biotop- eller kulturskydd. Vid ingrepp i stenmuren, till 
exempel vid en eventuell anläggning av ny väg, bör 
dock försiktighetsåtgärder vidtas. Då det kan finnas 
övervintrande djur i muren ska man undvika att 
rasera den vintertid. Stenarna bör användas inom 
närområdet, tex. som förstärkning på befintliga murar 
av samma typ. Om försiktighetsåtgärder och allmän 
miljöhänsyn enligt 2 kap. miljöbalken vidtas bör 
ingrepp i stenmuren inte medföra någon väsentlig 
ändring av naturmiljön.   När den väg som föreslås i 
planen ska anläggas, bör den ur naturvårdssynpunkt 
placeras så att en spärrgrenig ung ek kan sparas. 
 
 Spärrgrenig ung ek som bör sparas. 
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Geotekniska förhållanden 
Enligt Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, består områdets berggrund huvudsakligen 
av gnejs. Fastigheterna öster om Rosendalsvägen har dock mer inslag av granodiorit i 
berggrunden. Jordarten består till största delen av morän med berg i dagen på vissa 
platser. Den norra delen av planområdet består av en sandig jordart. Öster om 
Rosendalsvägen förekommer rikligt med stenblock, stora som små.  
 
I den västra delen av planen berörs en begränsad del av Länsstyrelsens utpekade område 
med förutsättningar för ras och skred. Risken för ras och skred bedöms dock generellt som 
liten inom planområdet. Geoteknisk utredning har utförts över del av fastigheten Asarum 
40:1, i direkt anslutning till nu aktuellt planområdes västra gräns. Utredningen togs fram 
1987 med syftet att ge en översiktlig utredning av de geotekniska förhållandena som 
underlag för stadsplanearbete avseende småindustriområde. Jordlagerföljden 
undersöktes inte i den geotekniska utredningen. Dock beskrivs det översta jordlagret 
bestå av 30 centimeter mulljord med medelfast till fast lagrad friktionsjord samt morän 
med stort sten och blockinnehåll under. Ställvis överlagras moränen sannolikt av lera. Av 
den geotekniska utredningen framgår följande: ”Planarbetet kan ur geoteknisk synpunkt 
utföras med stor frihet. Vid nivåsättning bör dock beaktas att terräng som kan medföra 
bergschakt undviks”.  
 
En översiktlig geoteknisk utredning som utfördes under hösten 2018 visar att det 
generellt råder goda grundläggningsförhållanden inom planområdet. Inom området för 
utförda undersökningar råder inga generella stabilitetsproblem. Inför grundläggning 
rekommenderas förtätande geoteknisk undersökning för varje enskilt objekt. Detta bör 
göras när grundläggningsnivå, utformning och läge för planerade byggnader är fastställda. 
För mer detaljerad information avseende geotekniken i området hänvisas till bifogad 
översiktlig geoteknisk undersökning , daterad 2018-10-01. 
 

Fornlämningar 
Direkt söder om planområdet och öster om 
Rosendalsvägen finns kulturhistoriska lämningar 
från stenindustrin i form av ett flertal mindre 
täktgropar. Objekten är registrerade i 
fornminnesregistret. Inom planområdet har inga 
lämningar påträffats och detaljplanen bedöms 
inte heller påverka registrerade lämningar 
negativt. Eventuella fynd i samband med 
anläggningsarbeten ska omgående anmälas till 
länsstyrelsen enligt bestämmelserna i 
kulturmiljölagen (1988:950).  
Kartan till höger visar de kulturhistoriska 
lämningarna markerade med rödbruna ytor.  
 

Bebyggelseområden 
Bebyggelse och gestaltning 
Användningar/ändamål 
Inom Lindemoområdet bedrivs idag till större del av verksamheter inom vård i skiftande 
utsträckning. I dagsläget finns bland annat daglig verksamhet, terapibad, 
gymnasiesärskola, sjukgymnastik och korttidsboende. Huruvida verksamheterna kommer 
att finnas kvar inom området eller ej bestäms inte i detaljplanarbetet, men planförslaget 
möjliggör för dessa ändamål.  
 



2019-06-28     Antagandehandl ing  

Planbeskr ivn ing  •  Deta l jp l an för  fas t igheten Asarum 40:194 m . f l ,  Asarum,  Kar lsham ns  kommun  14  

Norr om fastigheten Asarum 40:194 och öster om Rosendalsvägen finns 22 fastigheter 
med enbostadshus. Väster om planområdet finns Asarums industriområde. I 
industriområdet finns allt från skrothantering och återvinning via cisterntvätt och biltvätt 
till sortering av jordmassor och bensinstation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Flygbild över planområdet sett från väster. 

          
Gestaltning befintlig bebyggelse 
Fastigheten Asarum 40:194 utgörs av ett område ursprungligen uppfört som vårdboende 
ritat av Hanna Victorsson, arkitekt som haft många uppdrag i Karlshamns kommun under 
1960- och 1970-talet. Samtliga byggnader är uppförda i fasadtegel, med inslag av träpanel 
på utbyggnader, i färgerna gult och rött. Bebyggelsen är låg med platta tak. Merparten av 
bebyggelsen är i en våning, en mindre del utgörs av suterränghus med två våningar.    
Området har ett enhetligt uttryck och en tidstypisk karaktär. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arkitekt Hanna Victorssons skisser på vårdboende, Lindemo. 
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Bostadsområdet norr om Lindemo kännetecknas av en låg bebyggelse med en våning och 
med högsta byggnadshöjd om 4,2 meter. Bebyggelsekaraktären i området präglas av 
sadeltak, gavel mot Lärkvägen och förgårdsmark. Enbostadshusen är huvudsakligen 
uppförda i fasadtegel och träpanel byggda under 1960-1970-talet. Bebyggelsen är 
homogen i sitt uttryck, med endast ett fåtal avvikelser i färgsättning. Den totala nyttjade 
byggnadsarean på de privata fastigheterna varierar från cirka 135-300 m2 och storleken 
på fastigheterna varierar från 700 m2 till 1275 m2 samt en större fastighet om 2374 m2.  
 
  

Befintlig bebyggelse inom och i anslutning till planområdet. 

Bilder från Lindemo 2018. 
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Föreslagen förändring och konsekvenser 

Användningar/ändamål 
Byggrätten utökas inom området vilket medför möjligheter för befintliga verksamheter att 
utvecklas. Stor flexibilitet skapas genom att flera olika användningsändamål medges.  
 
Inom Asarum 40:194, Asarum 40:55 och Asarum 40:56 medges vård-, skola-, bostads-, 
handels-, kontors- samt idrott och sportändamål (DSBH1KR1). Detta befäster befintliga 
verksamheter inom Asarum 40:194 och ger möjlighet till expansion. Detta innebär även 
att fastigheterna Asarum 40:55 och Asarum 40:56 kan utvecklas till att bli en del av 
Lindemoområdet. För att kunna möjliggöra för småskalig restaurangverksamhet och 
mindre butiker tillåts handel, på så vis skapas en bredd i området. Maximalt 500 m2 
handel tillåts.  
 
I norra delen av Asarum 40:194 anges ett område för teknisk anläggning (E). 
 
För de bostadsfastigheterna norr om fastigheten Asarum 40:194 kvarstår 
bostadsändamålet (B). För de bostadsfastigheter som utgörs delvis av allmänplats 
och/eller ej planlagd mark regleras fastigheterna till bostadsändamål i denna detaljplan.  
 
Byggnaders höjd 
I planen föreslås en utökad bebyggelsehöjd för södra delen av Asarum 40:194. För norra 
delen av Asarum 40:194 och övriga fastigheter innebär bebyggelsehöjden ingen 
förändring gentemot gällande detaljplaner. I den norra delen av Asarum 40:194 samt 
Asarum 40:55 och 40:56 är det viktigt att eventuell tillkommande bebyggelse visar 
respekt mot de låga enbostadshusen norr om dessa fastigheter. Bebyggelsen bör därför 
trappas av i höjd norrut. I den norra delen av Asarum 40:194 samt Asarum 40:55 och 
40:56 begränsas därför bebyggelsens höjd till maximalt två våningar. För befintliga 
bostadsfastigheter norr om Asraum 40:194 tillåts bebyggelse i en våning.  

Inom den södra delen av Asarum 40:194 regleras bebyggelsens höjd till maximalt fyra 
våningar. Områdets karaktär med kuperad skog söder om fastigheten och industriområde 
väster om fastigheten ger förutsättningar för en högre bebyggelse i den delen av Asarum 
40:194. Genom att tillåta fler våningsplan i denna del är det möjligt att bygga på höjden 
istället för att ta naturytor i anspråk. På detta vis bevaras även känslan av att de befintliga 
byggnaderna ligger fritt placerade som ”hus i park” i naturen. 
 

Exploateringsgrad 
Nuvarande byggnadsarea på fastigheten Asarum 40:194 är cirka 10 000 m2, detaljplanen 
ger möjlighet att utöka till totalt 14 400 m2. Bilden nedan visar en ungefärlig fördelning av 
byggnadsareorna för de befintliga byggnaderna på fastigheten. Exploateringsgraden 
regleras till en bestämd yta, byggnadsarea, (e) som får bebyggas. Denna bestämmelse 
avgränsas av samma egenskapsgränser som bestämmelsen om höjder. Illustrationskartan 
visar lämpliga placeringar för ny bebyggelse. Den ena placeringen (vid bergsknallen) är på 
samma yta där en byggnad tidigare legat. 
 
För merparten av de 22 privata fastigheterna regleras exploateringsgraden genom största 
byggnadsarea i procent av fastighetsarean (30 eller 35%), dock max 250 m2 alternativt 
300 m2. På fastigheter mindre än 2000 m2 får maximalt 250 m2 yta bebyggas.   
 
Utifrån säkerhetsaspekter skapas en frizon utmed vägarna där byggnader inte får 
uppföras (prickad mark). Där det inte redan är bebyggt idag är denna byggnadsfria zon 4,5 
meter. Genom byggnadsfria områden i Asarum 40:194 bevaras bergknallen centralt i 
fastigheten, grönområdet i nordvästra delen samt grönremsan i norra delen. Plankartan 
förses även med en byggnadsfri zon om 4,5 meter från fastighetsgränsen i söder. 
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De ungefärliga byggnadsareorna för 
befintliga byggnader på fastigheten  
Asarum 40:194:  
 
Byggnad A: 2300 m2,  
Byggnad C: 1250 m2,  
Byggnad D: 1150 m2,  
Byggnad E: 1150 m2,  
Byggnad F:1100 m2,  
Byggnad G: 1150 m2 
Byggnad H: 1850 m2 
  
 
På grund av att fler våningar tillåts i planen kan en förändring i det homogena 
bebyggelselandskapet att uppstå. Ett högre tillåtet våningsantal bedöms vara nödvändigt 
för att möta de behov och önskemål som finns i dagens läge och även på längre sikt vad 
gäller kontorslokaler, skolbyggnader eller idrottsanläggningar. Fastigheten Asarum 
40:194 är i behov av att fler våningar tillåts för att flera olika verksamheter ska kunna 
etableras samt för att bland annat flerbostadshus ska kunna uppföras.  
 
För bostadsfastigheterna norr om fastigheten 40:194 och öster om Rosendalsvägen 
kvarstår regleringen om en våning. Detta för att bevara enhetligheten i höjder gentemot 
fastigheterna runt om och på andra sidan Lärkvägen. Högre våningsantal bedöms inte 
lämpligt med tanke på risk för skuggning och insyn på de relativt små fastigheterna. 
Bostadsfastigheterna tillåts en högre exploatering än gällande detaljplaner, detta för att 
bekräfta befintliga förhållanden och skapa lika utbyggnadsmöjligheter för resterande 
bostadsfastigheter inom planområdet. Med tanke på att bostadsfastigheterna ligger i 
utkanten av bostadsområdet i direkt anslutning till grönytor eller Lindemoområdet anses 
dessa fastigheter vara lämpliga för en större exploatering av fastighetsarean än de som 
ligger norr om Lärkvägen.    
 
Planen föreslår att större delen av planområdet kan användas för vård-, skola-, bostads-, 
handels-, kontors-, idrott- och sportändamål. Dessa verksamheter bedöms inte medföra 
någon betydande störning på intilliggande bostadsområden. Viss störning kan förekomma 
vid exploatering av området, men denna störning anses som övergående. Utveckling av 
området kan innebära större bredd av verksamheter vilket medför ökad trafik. Med tanke 
på omgivningspåverkan till bostadsområdena är det inte lämpligt med större 
handelsverksamheter i området och handeln begränsas därför till 500 m2. 
 
Genom den byggnadsfria zonen närmast västra industriområdet säkerställs att ingen 
nybyggnation sker i denna del av området. På en yta om 4,5 meter längs med västra delen 
av Asarum 40:194 får inga nya byggnader uppföras, detta för att säkerställa att byggnation 
inte sker närmare. Då marken direkt väster om planområdet dessutom är planlagd som 
allmänplats/park uppstår en buffertzon mellan västra industriområdet och planområdet. 
 
Vid en utbyggnad av Asarum 40:194 kommer mer parkering att behövas. Beroende på hur 
området byggs ut kan befintliga parkeringsytor att bebyggas. Parkering ska lösas inom 
egen fastighet, vilket kommer att reglera utbyggnaden av området. Läs mer om parkering 
under rubriken ”Angöring och parkering”. 
 
Illustrationen nedan visar en möjlig utbyggnad av detaljplanen. De föreslagna nya 
byggnaderna i fastigheten Asarum 40:194 som är illustrerade på bilden visar totalt cirka 
3500 m2 byggnadsarea. Utöver det finns en yta på ca 900 m2 kvar att bygga i enlighet med 



2019-06-28     Antagandehandl ing  

Planbeskr ivn ing  •  Deta l jp l an för  fas t igheten Asarum 40:194 m . f l ,  Asarum,  Kar lsham ns  kommun  18  

detaljplanen, detta kan exempelvis möjliggöra utbyggnad av befintliga byggnader samt 
byggnation i den nordöstra delen av fastigheten där parkeringsplatser finns idag.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gestaltning befintlig bebyggelse  
Befintlig bebyggelse inom Lindemoområdet har inget formellt skydd i planförslaget men 
så länge denna finns kvar bör man förhålla sig till den med respekt. Då bebyggelsen inom 
fastigheten Asarum 40:194 har ett enhetligt uttryck och en tidstypisk karaktär, bör dock 
särskild hänsyn tas vid om- och tillbyggnad. I möjligaste mån bör områdets karaktär och 
särdrag bibehållas och ändringar av byggnader bör utföras med varsamhet så att dess 
karaktärsdrag värnas.  
 
Gestaltningsprinciper för ny bebyggelse 
Enligt plan- och bygglagen 8 kap. ska ett byggnadsverk utformas med god form- färg och 
materialverkan. Utöver detta föreslås ett antal principer för att säkerställa kvaliteter i 
bebyggelse och yttre miljö. De övergripande gestaltningsprinciperna för ny bebyggelse i 
Lindemoområdet är:  
 

 Varierad bebyggelse  
Med ett varierat formspråk avseende fasader, byggnadsvolymer, takvinklar och 
färgsättning, skapas en levande och attraktiv miljö. Samtidigt är det viktigt att 
bebyggelsemiljön i området kan läsas ihop. 
 

 Mänsklig skala 
Bebyggelse och utomhusmiljö bör utformas i en mänsklig skala för att en god 
livsmiljö ska åstadkommas. Där det är möjligt ska byggnader ha entréer vända mot 
gator och mer offentliga platser. 

 
 Attraktiv vistelsemiljö 

Utomhusmiljön ska utformas med höga ambitioner och bidra till att mötesplatser 
skapas och att spontanaktiviteter kan uppstå. Med mindre rumsligheter och 
mycket grönska skapas trivsamma vistelsemiljöer.  
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Lek, rekreation och naturmiljö 
Inom den västra delen av Asarum 40:194 finns olika lekplatser. Allmänna lekplatser finns 
även norr om planområdet. I södra delen av planområdet finns en bollplan. I grönområdet 
i nordvästra delen av Asarum 40:194 finns stigar och används som rekreationsområde. 
Trots att Asarum 40:194 till stor del är bebyggd finns inslag av natur och rekreativa 
värden som ger förutsättningar för återhämtning. Värden som är viktiga för de 
verksamheter som finns på plats idag.   
 
Runt om i Lindemoområdet finns träddungar och skogsbevuxna höjder. Grönska har stor 
betydelse för människors hälsa och livskvalitet. Flera studier tyder på att tillfrisknandet 
hos människor går fortare om det finns gröna miljöer att vistas i eller att titta på. Träd har 
ett visst rekreativt värde även på håll.  
 
 
 

Fotbollsplan i södra delen av planområdet 
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Detaljplanen skapar möjligheter att anordna sport och idrottsanläggning (R1) på 
fastigheten Asarum 40:194. Genom att utöka användningen på Asarum 40:194 till att även 
innefatta idrottsändamål skapas förutsättningar för fler aktiviteter kopplat till idrott i hela 
fastigheten.  

I förslaget till ny detaljplan undantas grönområdet i nordvästra delen av Asarum 40:194 
för nya byggnader vilket innebär att naturområdet bevaras. För att bevara bergsknallen i 
den centrala delen av Asarum 40:194 undantas även denna från nya byggnader. Med 
förslaget till ny detaljplan värnas rekreativa värden då naturområden undantas från ny 
bebyggelse.  

 

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. Även den allmänna platsmarken ska utformas med hänsyn till 
möjligheterna för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda 
den. Inom planområdet finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten på både allmän 
platsmark och kvartersmark. Tillkommande bebyggelse ska vara tillgänglig, vilket 
säkerställs i bygglovskedet. 
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Vägar och trafik 
 

 
 
Vägnät och angöring 
Rosendalsvägen som går i nord-sydlig riktning genom planområdet, öster om fastigheten 
Asarum 40:194, utgörs av en samfällighet (Asarum s:2). Lärkvägen löper längs med norra 
delen av planområdet och mynnar ut i en större fyrvägkorsning. Angöring till 
fastigheterna som ingår i planområdet sker idag via Lärkvägen (förutom Asarum 12:70 
som angör från Rosendalsvägen). Inom Asarum 40:194 finns ett befintligt gatunät som ägs 
och sköts av fastighetsägaren. 
 
 
I en trafikmätning på Rosendalsvägen, 
norr om Lärkvägen, i juni 2015 
uppmättes en årsdygnstrafik till 1148 
fordon. Under hösten 2014 gjordes en 
trafikmätning ca 20 meter in på vägen 
som utgör infart till fastigheten Asarum 
40:194. Då uppmättes en årsdygnstrafik 
på 181 fordon. På Lärkvägen precis 
väster om entrén till Asarum 40:194 
uppmättes en årsdygnstrafik på 355 
fordon. Detta innebär att inga större 
fordonsrörelser skedde på platsen vid 
tiden. Typen av verksamheter inom 
Lindemoområdet varierar vilket medför 
att även trafiken till och från området 
kan variera över tid. 
 

Infart till planområdet sker via Lärkvägen. På bilden 
visas korsningen Rosendalsvägen/Lärkvägen.  
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Föreslagen förändring och konsekvenser  
I planförslaget möjliggörs för ny angöring väster ifrån. Planområdet omfattar därför även 
återvändsgatan Plåtslagarevägen som i sin tur har koppling till Verkstadsvägen. 
Plåtslagarevägen och intilliggande mark planläggs som allmän plats/LOKALGATA medan 
anläggning av ny anslutande väg på fastigheten Asarum 40:194 får anläggas på 
kvartersmark. 
 
Rosendalsvägen förblir, liksom i gällande plan, allmän plats och anges i detaljplanen som 
HUVUDGATA. Lärkvägen norr om Asarum 40:194 får, i likhet med ny koppling till 
Plåtslagarevägen, beteckningen LOKALGATA. Lärkvägen inom Asarum 40:194 planläggs 
som kvartersmark. Anledningen till detta är att vägen endast försörjer fastigheten. Vägen 
är därmed inte av något stort allmänt intresse. Infarten till Asarum 40:194 avses i 
dagsläget inte ändras men planen möjliggör att nya infarter anläggs via Rosendalsvägen i 
väster och/eller via Plåtslagarevägen i väster. Vid anläggande av ny infart ska tillstånd 
sökas hos väghållaren, i det här fallet Karlshamns kommun. 
 
Befintligt vägsystem bedöms klara av en ökad fordonsbelastning på ca 400 
fordonsrörelser/dygn i området, vilket skulle motsvara en utökad bruttoyta med ca 4400 
m2 varav 500 m2 skulle utgöras av någon form av handel. Då föreslagen detaljplan medger 
en utökad byggnadsyta från befintliga 10 000 m2 till 14 400 m2 och två till fyra våningar, 
kan ett genomförande av planen komma att generera betydligt mer trafik än de 400 
fordonsrörelser/dygn som nuvarande vägsystem bedöms klara. Vid byggnation som 
bedöms generera en ökad trafikbelastning på mer än 400 fordonsrörelser/dygn krävs 
därför att en ny infart anläggs från Rosendalsvägen i öster, alternativt via Plåtslagarevägen 
i västra delen av planområdet. När vilken trafiklösning blir aktuell, är beroende av 
exploateringens omfattning inom Asarum 40:194, och regleras i ett exploateringsavtal 
mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren. Exempel på befintlig och alternativa 
trafiklösningar illustreras nedan. Generellt så ska vägar utformas så att de blir tillgängliga 
för renhållningsfordon och räddningstjänstens fordon. Vägar som inte är genomfarter ska 
tillses med vändplatser.  
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Gång- och cykelvägnät 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Gång- och cykelvägnätet bedöms vara tillfredsställande i dagsläget. På sikt kan det bli 
aktuellt att anlägga nya gång- och cykelvägar för att göra området mer tillgängligt för 
gående och cyklister. På grund av det långa avståndet till hållplats bör en naturlig 
belyst gång- och cykelväg anläggas inom planområdet. 
 
Vid exploatering av Asarum 40:194 kan en utbyggnad av gång- och cykelvägar behövas för 
att på ett trafiksäkert sätt tillgängliggöra området för gående och cyklister. Föreslagen 
detaljplan medger att gång- och cykelväg anläggs längs Plåtslagarevägen i väster som i 
planförslaget möjliggjorts som tänkbar ny infart till planområdet. Vidare finns utrymme 
för ny gång- och cykelväg längs Verkstadsvägen till befintlig gång- och cykelväg längs 
Mejerivägen, för att på ett trafiksäkert sätt knyta samman planområdet till Asarums 
centrala delar. Då planområdet prövar förutsättningar för bland annat skoländamål är det 
viktigt att tillgodose eventuella skolelevers möjlighet att cykla till och från skolan på ett 
säkert sätt. 
 

  

Befintlig trafiklösning 

Illustrationen till höger visar på ett exempel 
med tillkommande byggnadsarea på ca 
3500 m2 (den yta som en byggnad upptar 
på marken) inom fastigheten Asarum 
40:194. Planförslaget medger att ytterligare 
ca 900 m2 bebyggs. Förutsatt att 
tillkommande bruttoarea (summan av alla 
våningsplans area) inte överstiger 4000 m2 
bedöms nuvarande trafiklösning, med 
infart från Lärkvägen, klara den 
trafikökning som byggnationen kan 
generera. 
 

Alternativa trafiklösningar 
Illustrationen till höger visar på alternativa 
trafiklösningar som kan bli aktuella då 
tillkommande byggnation av Asarum 
40:194 överstiger 4000 m2 bruttoarea 
(summan av alla våningsplans area).  I 
exemplet förutsätts att flera byggnader är i 
flera våningar. Vid alternativ där infarten 
flyttas från Lärkvägen till Rosendalsvägen 
frigörs mark som möjliggörs för 
byggnation. Vid större exploatering av 
Asarum 40:194 kan infart från 
Plåtslagarevägen i västra delen av området 
bli aktuell. Planförslaget medger även att 
gång- och cykelväg anläggs längs 
Plåtslagarevägen. 
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Parkering 
Parkering sker inom respektive fastighet. För Asarum 40:194 finns ett par större 
parkeringsytor, merparten av dessa är asfalterade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karlshamns kommun har en parkeringsnorm från 1984 med riktlinjer för hur många p-
platser som behövs för olika typer av verksamheter. På 1000 m2 våningsyta räknar man 
med ett behov av 40 p-platser handel, 20 för kontor och 10 för bostäder. Observera att 
kommunen inte har någon parkeringsnorm vad gäller vårdändamål. För ett sjukhus kan 
dock beräknas runt 10-15 parkeringsplatser per 1000 m2 sjukhus. Vårdändamålen som 
planeras i Lindemo alstrar troligen mindre trafik än ett sjukhus varpå 10 
parkeringsplatser förväntas rimligt. 
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
För Lindemoområdet är det önskvärt att utöka antalet parkeringsplatser i anslutning till 
in- och utfarten till området. Genom en sådan placering finns det möjlighet att bibehålla en 
lugn och trivsam miljö i området vilket är viktigt för besökare och boende. 
Parkeringsmöjligheter ska anordnas vid exploatering och är beroende av hur området 
utformas, i vilken omfattning byggrätten nyttjas och till vilka ändamål. En bedömning av 
behovet av parkeringsplatser måste därför göras när utbyggnad av området blir aktuell. 
Parkering ska anordnas inom egen fastighet och får placeras på prickmark där så angivits i 
plankartan. Parkering avses lösas inom respektive fastighet om avstyckning skulle ske. 
I jämförelse med andra städer av motsvarande storlek ligger Karlshamns parkeringsnorm 
högt i samtliga kategorier och resonemang kring en lägre parkeringsnorm förs.  Genom att 
till exempel införa mobilitetsåtgärder och bilpool kan man sänka behovet av parkering. 
Denna bedömning kan exempelvis göras inför eventuell försäljning av mark, vid 
bygglovsgivning och vid behov avtalas med exploatörer och byggherrar. 
 
Vid utbyggnad i enlighet med detaljplanen kommer parkeringsbehovet att öka, vilket 
innebär att de hårdgjorda ytorna kan utökas. Vid markparkering bör alternativ 
markbeläggning övervägas, exempelvis gräsarmering, för att möjliggöra för infiltration 
och på så sätt hålla nere dagvattenmängderna från området. 

 

  

Parkeringsyta på Asarum 40:194.                 Parkering på privat bostadsfastighet. 
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Kollektivtrafik 
Planområdet försörjs i dagsläget inte av kollektivtrafik. Närmaste hållplatser finns på cirka  
550-700 meters gångavstånd. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Vid en utveckling av området som kan generera exempelvis fler arbetsplatser, fler 
skolungdomar, boende och besökare till idrottsevenemang är det viktigt att det ges 
möjligheter till att fler ska kunna välja alternativa färdmedel. Kollektivtrafik är ett 
miljövänligt sätt att resa på och samhällsekonomiskt försvarbart. En konsekvens av att 
kollektivtrafiknätet inte omfattar planområdet är att många väljer att färdas med bil som 
på olika sätt bidrar till miljöpåverkan. Större krav ställs även på anordning av parkeringar 
och hårdgjorda ytor som ökar belastning på VA-ledningsnät vid omhändertagande av 
dagvatten.  
 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Området ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Huvudvattenledningar sträcker sig genom planområdet på tre platser. Dessa kräver ett 
skyddsavstånd i planområdet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Detaljplanens flexibilitet med flera olika ändamål gör det svårt att avgöra hur stort tryck 
det blir på befintligt system. Befintliga huvudvattenledningar reserveras som u-områden 
(u). U-område innebär att marken ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar.  
 
Rätt till underjordiska ledningar kan endast tryggas genom ledningsrätt eller servitut. Om 
ledningarna inom u-område ska säkras med ledningsrätt krävs lantmäteriförrättning, 
vilken initieras och bekostas av ledningshavaren. VA-anläggningar ska utföras enligt Mark-
AMA och enligt VA-enhetens materialpolicy. Vid avstyckning måste förbindelsepunkt 
gentemot det kommunala VA-nätet upprättas för varje enskild fastighet. Då planen 
möjliggör en ökad exploateringsgrad samt att Asarum 40:194 utvecklas för andra 
verksamheter och bostäder kan anslutningarna till kommunens ledningsnät komma att 
öka.  
 

Dagvatten 
Dagvatten från hårdgjorda ytor inom planområdet avleds via ledningar. Vidare leds 
dagvattnet mot en dagvattendamm på fastigheten Duved 1:7 sydost om planområdet. 
Förbindelsepunkten för dagvatten mot det kommunala dagvattenätet ligger ca 0,5 meter 
utanför fastighetsgränsen vilket innebär att samtliga dagvattenledningar inom 
planområdet är servisledningar som ägs av fastighetsägaren. Dagvattendammen är i 
kommunal ägo och belägen på kommunal mark, och driften av denna sköts av kommunens 
VA-enhet.  
 
Befintliga kommunala dagvattenledningar bedöms inte klara stora regnmängder. 
Jordarterna i området består till största del av morän och sand, goda förutsättningar för 
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) bör därför finnas.   

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Dagvatten från hårdgjorda ytor inom detaljplanelagt område ses juridiskt som 
avloppsvatten. Särskilt dagvatten från parkeringsytor kan innehålla föroreningar och ska 
därför renas innan det når recipient. Dagvattenhanteringen ska prövas i bygglovskedet i 
samråd med VA-enheten. 
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Ett genomförande av planförslaget kommer att medföra ett ökat behov av 
dagvattenavledning. Dagvattnet från området ska omhändertas och fördröjas inom egen 
fastighet enligt kommunens riktlinjer för hantering av dagvatten. Yta reserveras i 
plankartan för detta ändamål i enlighet med föreslagna åtgärder nedan.  
 
En dagvattenutredning har tagits fram av Vatten- och Samhällsteknik AB. I denna 
redovisas att, med hänsyn till SMHI:s prognos om framtida klimatförändringar med 
intensivare regn, beräknas det totala dagvattenflödet öka inom planområdet, från dagens 
ca 420 l/s till ca 650 l/s. För att avlasta avledningen av dagvatten till ledningsnätet 
föreslås ett flertal åtgärder. Genom att anlägga ett utjämningsmagasin i den östra delen av 
planområdet avlastas det totala dagvattenflödet med 300 l/s vid ett klimatkompenserat 
10-årsregn. Med utjämningsmagasinet i kombination med andra tänkbara lokala åtgärder 
kan ett lägre utgående dagvattenflöde än i dag uppnås. Exempel på lokala åtgärder är 
vegetationsklädda tak och fasader, planteringar, avledning av stuprörsvatten till gräsytor 
eller stenkistor/infiltrationsbäddar, markytor med genomsläppliga material, avledning av 
vägdagvatten till diken. I plankartan reserveras föreslagen yta för utjämningsmagasin med 
illustrationslinje. I plankartan regleras även att minst 30% av markytan ska möjliggöra 
infiltration av dagvatten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avfall 
Planområdet ingår i hämtningsområde för hushållsavfall.  
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Uppsamlingsutrymme för avfall anpassas och utrustas för källsortering och 
omhändertagande av avfall enligt kommunens råd och anvisningar. Uppsamlingsplatsen 
ska vara lättillgänglig för hämtningsfordon. Vid planering för framtida byggnader bör 
antingen tillfartsvägar och vändplaner planeras för renhållningen alternativt bör 
kärlplatser längs den kringgående slingan planeras. 
 

Värme  
Fjärrvärme finns utbyggt till området. Anslutning av den nya bebyggelsen bedöms därför 
som god. Samverkan sker mellan Karlshamn Energi AB och exploatören. 

 
El, tele och bredband 
Elförsörjning finns utbyggd i området, koncessionshavare är E.ON Elnät.  Det befintliga 
elnätet består av hög- och lågspänningsjordkablar samt serviskablar in till byggnader. I 
den norra delen av Asarum 40:194 finns en transformatorstation. 
 

Förslag på utjämningsmagasin. Föreslagen plats för utjämningsmagasin. 
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TeliaSonera Skanova Access är huvudman för teleanläggningar och dess ledningar finns 
längs med Rosendalsvägen och Lärkvägen.  
 
Fibernätet ägs av Karlshamns Energi och finns utbyggt till Asarum 40:194.   

Föreslagen förändring och konsekvenser 
I de fall ledningar måste flyttas på grund av exploatering, ska exploatören stå för 
kostnaden, se även rubriken ”Ansvarsfördelning och huvudmannaskap” nedan. 

 
E.ON Elnäts högspänningsledningar reserveras med ett cirka 4 meter brett u-område, 
vilket innebär att ”marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom 
området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra 
bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”. Om ledningarna inom u-område ska 
säkras med ledningsrätt krävs lantmäteriförrättning, vilken initieras och bekostas av 
ledningshavaren. Eftersom det i dagsläget inte är bestämt hur området ska utformas 
reserveras ingen mark i plankartan för elledningar på fastigheten Asarum 40:194. När det 
är aktuellt att dra fram nya matarledningar för att ansluta byggnader kommer 
fastighetsägaren dock att behöva upplåta mark till nätägaren. 
 
Den befintliga transformatorstationen i norra delen av Asarum 40:194 anges som teknisk 
anläggning (E). Avstånd mellan transformatorstationen och brännbar byggnad eller 
upplag får inte understiga fem meter.  
 
I planområdets nordöstra del finns en ledningsrätt för en optokabel till förmån för 
Karlshamn Energi AB. Plankartan förses med ett u-område för denna. 
 

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

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats. 
 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
 

 Samråd   april - maj   2015 
 Granskning                            maj   2019 
 Antagande BN  juni  2019 
 Antagande KF  september  2019 
 Laga kraft    oktober  2019 

 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen i enlighet med tecknat 
planavtal med Lindemo Park AB 2014-04-15. 
 
Kommunen är huvudman för allmänna vatten- och avloppsledningar och svarar för drift 
och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. Kommunen ansvarar för 
tillhandahållande av anslutningspunkt för vatten- och avloppsledningar. Ansvaret för 
lokalt omhändertagande av dagvatten med åtgärder, till exempel för föreslaget 
utjämningsmagasin, vilar på den enskilda fastighetsägaren.  Inför exploatering behöver en 
VA-utredning utföras för att klargöra hur de befintliga servisledningarna går samt 
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kapacitetsbehov till respektive byggnad inom fastigheten. Utredningen ska bekostas av 
markägaren/exploatören och göras i samråd med VA-enheten. Detta är nödvändigt dels 
för att kunna veta hur fastigheten ska kunna anslutas till det kommunala nätet och dels för 
att kunna planera utbyggnad inom fastigheten. Eventuellt kan det innebära bildande av 
VA-samfällighet. 
 
Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för byggande, anläggande, drift och underhåll av 
egna byggnader och anläggningar samt egen mark inom kvartersmark och inom den egna 
fastighetens gränser. Markägaren ansvarar också för och bekostar eventuella ändringar av 
ledningsdragning inom den egna fastigheten. E.ON är huvudman för allmänna elledningar 
och Karlshamns Energi AB för fjärrvärmeledningar. TeliaSonera Skanova Access är 
huvudman för teleanläggningar. 
 

Exploateringssamverkan 
Avtal 
Planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren Lindemo Park 
AB genom Fredrik Hermansson. Ett exploateringsavtal ska tecknas med kommunens VA-
enhet där lämpliga förbindelsepunkter anvisas och ansvarsfördelning avseende hantering 
av dagvatten framgår. I exploateringsavtalet ska det även framgå i vilket skede en VA-
utredning ska tas fram. Kontakt ska tas med VA-enheten i god tid före projektering.  
 

Fastighetsrättsliga åtgärder  
Fastighetsbildning 
Om fastighetsbildning blir aktuellt initierar och bekostar respektive exploatör 
fastighetsbildning inför försäljning.  
 

Fastighetsbestämning 
Om behov av fastighetsbestämning skulle uppstå bekostas denna av exploatören.  
 

Påverkan på fastigheter inom planområdet 
 
Asarum 12:70 - Privat fastighetsägare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fastigheten ingår i detaljplanen B11 och är i denna planlagd för bostadsändamål i en 
våning med begränsningar för byggrättens omfattning med ej större huvudbyggnad än 
125 m2 och uthus ej större än 50 m2. Punktprickig mark får inte bebyggas. Befintlig 
bebyggelse stämmer inte överens med gällande detaljplan.  
 
Fastighetens storlek är 2374 m2 och den sammanlagda byggnadsarean är cirka 290 m2.  

Befintlig bebyggelse utgör idag drygt cirka 12 % av fastighetsarean. Angiven 
exploateringsgrad i planförslaget möjliggör inte någon vidare utbyggnad då begränsningar 

Planbestämmelser i planförslag: 
 Bostadsändamål 
 Största byggnadsarea 30 % av 

fastighetsarea, dock max 300 m2.  
 Högst en våning 
 Huvudbyggnad ska placeras minst en 

meter från fastighetsgränsen. 
 4,5 meter byggnadsfritt avstånd mot 

Lärkvägen och Rosendalsvägen 
 



2019-06-28     Antagandehandl ing  

Planbeskr ivn ing  •  Deta l jp l an för  fas t igheten Asarum 40:194 m . f l ,  Asarum,  Kar lsham ns  kommun  28  

anges genom maximal byggnadsarea om 300 m2. Planförslaget bekräftar rådande 
förhållanden.   
 
Fastigheten kan påverkas genom att fastigheterna Asarum 40_194, Asarum 40:55 och 
Asarum 40:56 planläggs som kvartersmark för vård-, skola-, bostads-, handels-, kontors- 
samt idrott och sportändamål. Detta kan innebära ny bebyggelse i två våningar på dessa 
fastigheter och därmed förändra Asarum 12:70:s utsikt mot sydväst. Tillkommande 
bebyggelse i Lindemoområdet kommer att innebära att trafikmängden i korsningen 
Lärkvägen/Rosendalsvägen ökar.  
 
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. 
 
Asarum 40:55 och 40:56 - Fastigheterna ägs av Karlshamns kommun 

. 

 
 
 
 
 
 

Fastigheterna ingår i detaljplanen B11 och är i denna planlagd som allmän plats. I 
dagsläget är fastigheterna inte bebyggda utan marken är till största delen i anspråkstagen 
för infartsväg. Fastigheterna korsas också av ett u-område som reserverar marken för 
befintliga VA-ledningar. I aktuellt planförslag omvandlas allmän platsmark till 
kvartersmark och fastigheterna planläggs för vård-, skola-, bostads-, handels-, kontors- 
samt idrott och sportändamål. Skulle ledningar och infarten till området flyttas i framtiden 
kan marken här användas till ovan nämnda ändamål.  
 
Asarum 40:57, 40:58, 40:59, 40:60 – Privata fastighetsägare  
 

 

 
 
Fastigheterna ingår i detaljplanen B11 och är i denna planlagd för bostadsändamål i en 
våning med begränsningar för byggrättens omfattning med ej större huvudbyggnad än 
125 m2 och uthus ej större än 50 m2. Punktprickig mark får inte bebyggas.  

Planbestämmelser i planförslag: 
 Vård-, skola-, bostads-, handels-, kontors- 

samt idrott och sportändamål  
 4,5 meter byggnadsfritt avstånd mot 

Rosendalsvägen och Lärkvägen. Prickad 
mark (byggnad får inte uppföras). 
 

Planbestämmelser i planförslag: 
 Bostadsändamål 
 Största byggnadsarea 35 % av 

fastighetsarea, dock max 250 m2  
 Högst en våning 
 Huvudbyggnad ska placeras minst en 

meter från fastighetsgränsen 
 Upp till 4,5 meter byggnadsfritt avstånd 

mot Lärkvägen 
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Den byggnadsfria ytan på Asarum 40:194, strax söder om nämnda fastigheter utökas från 
5 meter till 15 meter. På fastigheten Asarum 40:194 sker ingen förändring gentemot 
gällande detaljplan (B11) vad gäller våningsantal. Två våningar tillåts även i detta 
planförslag. Konsekvenser vad gäller insyn och utblickar anses därför oförändrade. 
 
Asarum 40:57  
Fastigheten Asarum 40:57 är bebyggd till ca 32 %. I planförslaget angiven 
exploateringsgrad bekräftar befintliga förhållanden men möjliggör inte någon vidare 
utbyggnad. Fastigheten kan påverkas genom att fastigheterna Asarum 40:55 och Asarum 
40:56 planläggs som kvartersmark för vård-, skola-, bostads-, handels-, kontors- samt 
idrott och sportändamål. Detta kan innebära ny bebyggelse i två våningar på dessa 
fastigheter och därmed förändra Asarum 40:57 utsikt samt insyn mot öst.  
 

Asarum 40:58, Asarum 40:59 och Asarum 40:60 

Fastigheten Asarum 40:58 är bebyggd till ca 21 %, Asarum 40:59 till ca 25 % och Asarum 
40:60 till ca 24 %. Planförslaget bekräftar rådande förhållanden och byggrätterna utökas 
jämfört med gällande detaljplan. 
 
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. 
 
 
Asarum 40:61, 40:62, 40:63, 40:64, 40:65, 40:66, 40:67 och 40:68  
- Privata fastighetsägare  

 
 
 
 

Ovan nämnda fastigheter ingår i detaljplanen B5 och är i denna planlagd för 
bostadsändamål i en våning med begränsningar för byggrättens omfattning med ej större 
huvudbyggnad än 125 m2 och uthus ej större än 50 m2. Prickad mark får inte bebyggas. 
Den byggnadsfria ytan på Asarum 40:194, strax söder om nämnda fastigheter avses utökas 
från 5 meter till 15 meter. På fastigheten Asarum 40:194 sker ingen förändring gentemot 
gällande detaljplan (B11) vad gäller våningsantal. Två våningar tillåts även i detta 
planförslag. Konsekvenser vad gäller insyn och utblickar anses därför oförändrade. 
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. 

Asarum 40:61 och Asarum 40:62 

Fastigheten Asarum 40:61 är bebyggd till ca 22 %, Asarum 40:62 till ca 26 %. 
Planförslaget bekräftar rådande förhållanden och byggrätterna utökas jämfört med 
gällande detaljplan. 

Asarum 40:63, Asarum 40:64 och Asarum 40:65 

Planbestämmelser i planförslag: 
 Bostadsändamål 
 Största byggnadsarea 35 % av 

fastighetsarea, dock max 250 m2 
 Högst en våning 
 Huvudbyggnad ska placeras minst en 

meter från fastighetsgränsen 
 4,5 meter byggnadsfritt avstånd mot 

Lärkvägen 
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Fastigheten Asarum 40:63 är bebyggd till ca 24 % och Asarum 40:64 till ca 22 %. 
Planförslaget bekräftar rådande förhållanden och medför utökad byggrätt för dessa 
fastigheter. Fastigheten Asarum 40:65 är idag bebyggd till cirka 35 %. Föreslagen 
exploateringsgrad möjliggör inte någon utbyggnad för denna fastighet. Söder om 
fastigheterna avsätts ett område för teknisk anläggning, vilket bekräftar den 
transformatorstation som finns på platsen idag. Grönområdet söder om Asarum 40:64 
planläggs som naturområde samt får en bestämmelse om att byggnad inte får uppföras. 
Detta innebär ett tydliggörande kring användningen som grönområde jämfört med 
gällande detaljplan (B11) som anger området som kvartersmark för allmänt ändamål, 
vilket innebär att ytan skulle kunna exploateras. 
 Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. 

Asarum 40:66, Asarum 40:67 och Asarum 40:68 

Fastigheterna Asarum 40:66 och Asarum 40:67 är bebyggda till cirka 22 % medan 
fastigheten Asarum 40:68 är bebyggd till cirka 27 %. Planförslaget bekräftar rådande 
förhållanden och byggrätterna utökas jämfört med gällande detaljplan. 
 
Grönområdet söder om nämnda fastigheter planläggs som naturområde samt en 
bestämmelse om att byggnad inte får uppföras. Detta innebär ett tydliggörande kring 
användningen som grönområde jämfört med gällande detaljplan (B11) som anger 
området som kvartersmark för allmänt ändamål, vilket innebär att ytan skulle kunna 
exploateras.  
 
Gräsremsan nordväst om Asarum 40:68 planläggs som allmän plats, park. Detta innebär 
ingen förändring gentemot gällande detaljplan (B5). 
 
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. 
 
 
Asarum 40:69, 40:70, 40:71, 40:72 och 40:73 - Privata fastighetsägare 

 

 
Fastigheterna ovan omfattas idag av detaljplan B5, som medger bostadsändamål i en 
våning med begränsningar för byggrättens omfattning med ej större huvudbyggnad än 
125 m2 och uthus ej större än 50 m2. Punktprickig mark får inte bebyggas. 
 
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. 
 
Asarum 40:69 

Asarum 40:69 är bebyggd till ca 21 %. Planförslaget bekräftar rådande förhållanden och 
byggrätterna utökas jämfört med gällande detaljplan. 
 
Gräsremsan sydöst om Asarum 40:69 planläggs som allmän plats, park. Detta innebär 
ingen förändring gentemot gällande detaljplan (B5). Den öppna gräsytan väster om 

Planbestämmelser i planförslag: 
 Bostadsändamål 
 Största byggnadsarea 35 % av 

fastighetsarea, dock max 250 m2  
 Högst en våning 
 Huvudbyggnad ska placeras minst en 

meter från fastighetsgränsen 
 Upp till 4,5 meter byggnadsfritt avstånd 

mot Lärkvägen 
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fastigheterna är inte med i detaljplanen utan omfattas även fortsättningsvis av allmän 
plats enligt detaljplan B51.   

Asarum 40:70, Asarum 40:71, Asarum 40:72 och Asarum 40:73  

Fastigheten Asarum 40:70 är idag bebyggd till ca 30 %, Asarum 40:71 till ca 17 %, Asarum 
40:72 till cirka 21 % och 40:73 till ca 20 % Planförslaget bekräftar rådande förhållanden 
och byggrätterna utökas jämfört med gällande detaljplan. 
 
 
Asarum 40:121, 40:122, 40:123, 40:124 - Privata fastighetsägare 

 
 
 

Asarum 40:121  

Gällande detaljplan, B11, medger bostadsändamål i en våning med begränsningar för 
byggrättens omfattning med ej större huvudbyggnad än 125 m2 och uthus ej större än 50 
m2. Punktprickig mark får inte bebyggas. Söder och öster om fastigheten är marken 
planlagd som allmänplats.  
 
Fastigheten är idag bebyggd till cirka 23 %. Planförslaget bekräftar rådande förhållanden 
och byggrätten utökas jämfört med gällande detaljplan. 
 
Fastighetsägaren till Asarum 40:121 arrenderar cirka 570 m2 söder om dennes fastighet. 
Såväl Asarum 40:121 och ytan söder om planläggs för bostadsändamål. Detta skapar 
förutsättningar för ett fortsatt arrende samt om en eventuell försäljning till Asarum 
40:121 skulle bli aktuell. En eventuell fastighetsreglering kommer endast att ske på 
initiativ av ägaren till Asarum 40:121 och kostnader för fastighetsregleringen kommer att 
belasta denne. Marken öster om fastigheten kvarstår som allmän plats, park. 

Asarum 40:122 och Asarum 40:123 

Större delarna av fastigheterna Asarum 40:122 och Asarum 40:123 ingår i den gällande 
detaljplanen B11. Denna medger bostadsändamål i en våning med begränsningar för 
byggrättens omfattning med ej större huvudbyggnad än 125 m2 och uthus ej större än 50 
m2. Punktprickig mark får inte bebyggas. Sedan området planlades har fastigheterna 
förvärvat ytterligare mark mot söder. Dessa delar av fastigheterna, som delvis är 
planlagda som allmän plats och delvis lokaliserade utanför detaljplanelagt område, 
omvandlas i planförslaget från allmän plats till kvartersmark för bostadsändamål, se bild 
nedan.  
 
Fastigheten Asarum 40:122 är idag bebyggd till cirka 17 % och Asarum 40:123 till cirka 13 
%. Planförslaget bekräftar rådande förhållanden samt medför utökade byggrätterna 

Planbestämmelser i planförslag: 
 Bostadsändamål 
 Största byggnadsarea 35 % av 

fastighetsarea, dock max 250 m2  
 Högst en våning 
 Huvudbyggnad ska placeras minst en 

meter från fastighetsgränsen 
 4,5 meter byggnadsfritt avstånd mot 

Lärkvägen 
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jämfört med gällande detaljplaner. Gräsytan väster om fastigheten Asarum 40:122 
kvarstår som allmän plats, park. 
 
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asarum 40:124 

Större delen av fastigheten Asarum 40:124 ingår idag i detaljplanen B20. Denna medger 
bostadsändamål i en våning med begränsningar för byggrättens omfattning med ej större 
huvudbyggnad än 160 m2 och uthus ej större än 50 m2. Punktprickig mark får inte 
bebyggas.  
 
Sedan fastigheten planlades har ytterligare mark förvärvats i söder. Denna del av 
fastigheten, som delvis är planlagd som allmän plats och delvis lokaliserad utanför 
detaljplanelagt område, omvandlas i planförslaget från allmän plats till kvartersmark för 
bostadsändamål, se bild nedan.  
 
Fastigheten Asarum 40:124 är idag bebyggd till cirka 15 %. Planförslaget bekräftar 
rådande förhållanden och byggrätterna utökas jämfört med gällande detaljplaner. 
 
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bilden till vänster: 
Fastigheterna Asarum 40:122 och 
40:123 markerade med röd linje i 
gällande detaljplan B 11 från 1966. 
 
Orangemarkerad yta omvandlas i 
planförslaget till kvartersmark för 
bostadsändamål. 

Bilden till vänster: 
Fastigheten Asarum 40:124 markerad  
med röd linje i gällande detaljplan B 20 
från 1970. 
 
Orangemarkerad yta omvandlas i 
planförslaget till kvartersmark för 
bostadsändamål. 
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Asarum 40:194 - Privat 
fastighetsägare 
 

 
 
 
 
 
 
Fastigheten Asarum 40:194 omfattas av detaljplan B11 vilken anger användningen 
kvartersmark för allmänt ändamål i två våningar. Med allmänt ändamål kan en privat 
exploatering av fastigheten inte ske då regleringen allmänt ändamål endast gäller 
nyttjanderätt för stat och kommun. Punktprickig mark och u-område får inte bebyggas. 
Fastigheten är i dagsläget bebyggd med cirka 10 000 m2.  
 
Tillåtna användningar ger ett mer flexibelt användande än gällande detaljplan. Vård, skola 
och idrott är idag etablerade verksamheter som kommer att tillåtas även i nu aktuell 
detaljplan. Bostadsändamål, kontor- och handelsverksamhet skapar nya förutsättningar 
för Lindemo att attrahera fler företagare och exploatörer. Grönområdet i nordvästra delen 
av fastigheten, bergsknallen samt ytan söder om befintliga bostadsfastigheter norr om 
Asarum 40:194 avsätts som byggnadsfria områden. Detta begränsar 
utbyggnadsmöjligheten i fastigheten något samtidigt som värdena och intentionerna med 
detaljplanen tydliggörs. Planförslaget möjliggör för ytterligare två våningar i södra delen 
av fastigheten. Parkering behöver dock tillgodoses inom fastigheten.  
 
Tillkommande bebyggelse i Lindemo innebär en ökad trafik på Lärkvägen och 
Rosendalsvägen norr om fastigheten. Då planförslaget medger bebyggelse i upp till fyra 
våningar i Lindemo kan siktlinjer och insyn förändras, dock angränsar denna del till skog 
och industri och konsekvenserna anses därför som mindre.  
  
Vid byggnation som bedöms generera en ökad trafikbelastning på mer än 400 
fordonsrörelser/dygn krävs alternativa trafiklösningar då angöring via Lärkvägen inte 
bedöms klara en större trafikbelastning. 
 
Planförslaget möjliggör att en ny infart anläggs från Rosendalsvägen i öster och via 
Plåtslagarevägen i västra delen av planområdet. Vid vilken exploateringsgrad de olika 
trafiklösningarna ska komma till stånd regleras i ett exploateringsavtal mellan Karlshamns 
kommun och fastighetsägaren till Asarum 40:194. Tänkbara trafiklösningarna beskrivs 
under rubriken Vägar och trafik ovan. 
 
  

Planbestämmelser i planförslag: 
 Vård-, skola-, bostads-, handels-, 

kontors- samt idrott och sportändamål  
 Område avsett för träd och vegetation 
 Tekniska anläggningar 
 Största byggnadsarea totalt 14 400 m2  

 (7500 m2 + 4500 m2 + 2000 m2 + 400 
m2) 

 Handel begränsas till totalt 500 m2 

 Högst två våningar i norr, högst fyra 
våningar i söder. 

 U-område av varierande bredd 
 4,5 meter byggnadsfritt avstånd mot 

Rosendalsvägen och i planområdets 
gräns i söder. Prickad mark (byggnad 
får inte uppföras). 

 Markens höjd får inte ändras inom 
angivet område. 

 Minst 30% av marken ska möjliggöra 
infiltration av dagvatten. 

 Gestaltningsprinciper ska beaktas. 
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Asarum 40:1 – fastighetsägare Karlshamns kommun 
 

 
 

Fastigheten Asarum 40:121 arrenderar cirka 570 m2 (av kommunens mark) söder om 
dennes fastighet. Såväl Asarum 40:121 och ytan söder om planläggs för bostadsändamål. 
Detta skapar förutsättningar för ett fortsatt arrende samt om en eventuell försäljning till 
Asarum 40:121 skulle bli aktuell. En eventuell fastighetsreglering kommer endast att ske 
på initiativ av ägaren till Asarum 40:121 och kostnader för fastighetsregleringen kommer 
att belasta denne.  
 
 
Asarum s:2 - privata fastighetsägare och Karlshamns kommun i samfälld vägmark 
 

 

  

Planbestämmelser i planförslag: 
 Lokalgata 
 Park 
 
En mindre del av fastigheten ingår 
som en del av Lärkvägen samt två 
mindre parkytor. Dessa områden är 
redan idag planlagda som allmänplats 
(gata respektive park) i detalj-
planerna B11 och B5. Grönytan söder 
om fastigheten Asarum 40:121 är 
planlagd som allmänplats.  
 
Planförslaget kan ge upphov till högre 
trafikmängder på Lärkvägen vid 
infarten till Lindemoområdet. 

 

Planbestämmelser i planförslag: 
 Huvudgata 

 
Samfälligheten innehåller vägområde i 
Rosendalsvägen. 
 
Vägområdet är redan idag planlagd som 
allmän platsmark/gata, i detaljplanen 
B11.  
 
Planen möjliggör att infart till fastigheten 
Asarum 40:194 anläggs via 
Rosendalsvägen. 
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Påverkan på omkringliggande fastigheter 
 
Asarum 40:1 – fastighetsägare Karlshamns kommun 
 

 
 
Förslaget kan ge upphov till högre trafikmängder på Lärkvägen vid korsningen 
Lärkvägen/Rosendalsvägen. Vid en exploatering medförande en trafikökning på mer än 
400 fordonsrörelse per dygn kan andra trafiklösningar bli aktuella. Planen möjliggör att 
infart till Asarum 40:194 anläggs via Rosendalsvägen i öster och via plåtslagarevägen i 
väster.  
 
 
Asarum 40:97, Asarum 40:98, Asarum 40:99, Asarum 40:100, Asarum 40:101 och 
Asarum 40:102, Asarum 40:103, Asarum 40:117, Asarum 40:118, Asarum 40:119 
och Asarum 40:120 – Privata fastighetsägare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

För de 22 privata bostadsfastigheterna 
bekräftar planförslaget befintlig bebyggelse 
och medger byggrätt närmare fastighetsgräns 
än tidigare.  
 
Ytan närmst den västra delen av Asarum 
40:194 är planlagd som park i den gällande 
detaljplanen B68 vilket fungerar som en viss 
buffertzon mot industriområdet.  
 
Då planförslaget medger bebyggelse i upp till 
fyra våningar på fastigheten Asarum 40:194  
kan siktlinjer och insyn förändras. Med fler 
boende och besökare i fastigheten Asarum 
40:194 kan den öppna gräsytan norr om 
fastigheten nyttjas mer än i dagsläget.  
 

 

Då planförslaget bekräftar befintlig bebyggelse 
och medger ökade byggrätter på fastigheterna 
söder om Lärkvägen kan siktlinjer och insyn 
förändras något.  
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Asarum 9:86 – Privat fastighetsägare 
 

 
 
 

 
 
 
Asarum 40:136 och Asarum 40:137 – Privata fastighetsägare 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Asarum 40:138 – Privat fastighetsägare 
 

 

 
 

  

Förslaget kan ge upphov till något högre 
trafikmängder på Lärkvägen vid korsningen 
Lärkvägen/Rosendalsvägen. Planförslaget 
medger möjligheter för ny bebyggelse på 
Asarum 40:55 och Asarum 40:56 i söder. Detta 
kan ge förändrade siktlinjer och 
insynsförhållanden. 
 

Då planförslaget bekräftar befintlig bebyggelse 
och medger ökade byggrätter på fastigheterna 
söder om Lärkvägen kan siktlinjer och insyn 
förändras något. 
 
 

Förslaget kan ge upphov till något högre 
trafikmängder på Lärkvägen vid korsningen 
Lärkvägen/Rosendalsvägen. Då planförslaget 
bekräftar befintlig bebyggelse och medger 
ökade byggrätter på fastigheterna söder om 
Lärkvägen kan siktlinjer och insyn förändras. 
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Duveryd 1:7 – ägs av Karlshamns kommun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Duveryd 5:1 – privat fastighetsägare 

 

 
  
 
 
 

 

 
 
Asarum 40:199, 40:211, 40:212, 40:213 – privata fastighetsägare 

 
 

 
 
 
 
  

Planförslaget medger högre bebyggelse på 
Asarum 40:194 än den gällande detaljplanen. 
Detta kan ge förändrade siktlinjer och 
insynsförhållanden. 
 

Planförslaget medger högre bebyggelse på 
Asarum 40:194 än den gällande detaljplanen. 
Detta kan ge förändrade siktlinjer och 
insynsförhållanden. 
 

Förslaget kan ge upphov till högre 
trafikmängder på Plåtslagarevägen då 
planförslaget möjliggör ny infart här.  
 
Planförslaget medger högre bebyggelse på 
Asarum 40:194 än den gällande detaljplanen. 
Detta kan ge förändrade siktlinjer och 
insynsförhållanden. 
 
Ytan närmst den västra delen av Asarum 
40:194 är planlagd som park i den gällande 
detaljplanen B68 vilket fungerar som en viss 
buffertzon mot fastigheterna Asarum 40:199, 
40:211, 40:212 och 40:213.  
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Servitut 
Rätten till underjordiska ledningar inom området behöver säkras genom 
ledningsrätt/servitut.  

 
Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av fastighetsägaren till Asarum 40:194 
och Karlshamns kommun. Kostnaderna regleras i ett upprättat och undertecknat avtal 
mellan parterna och planavgift för sagda fastighetsägare tas ej ut i samband med bygglov. 
För övriga privatägda, bebyggda fastigheter kommer planavgift att tas ut i samband med 
kommande bygglov. 
 

Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning 
Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar bekostas av 
exploatören. Eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyn till åtgärd 
(byggnation etc) initierad av exploatören bekostas av densamme.  
 
Vid avstyckning som innebär att ytterligare fastigheter bildas kan komma att föranleda 
anslutningskostnader för el och VA. För dessa kostnader ansvarar fastighetsägaren. VA-
enheten ansvarar för provtagning av dagvatten från fastigheten Asarum 40:194 och om 
inga föroreningar påvisas bekostar de analysen. Om analysen av dagvatten påvisar 
föroreningar bekostas analysen av fastighetsägaren.  
 
Eventuella kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, förekomst av 
markföroreningar eller höga radonhalter kommer att belasta bygglovssökanden/den 
enskilde fastighetsägaren.  
 

Resurshushållning 
Planen medger en högre utnyttjandegrad av fastigheterna inom planområdet. Befintlig 
infrastruktur utnyttjas och då redan bebyggt område tas i anspråk medförs ingen negativ 
påverkan på naturen. Utveckling av företagsverksamhet, skola och idrottsverksamhet kan 
i framtiden ge underlag för kollektivtrafik vilket är samhällsekonomiskt lönsamt och 
hållbart. Detaljplanens flexibilitet stärker fastigheternas värde och ger goda 
förutsättningar ett hållbart och lämpligt nyttjande på sikt. 
 

 
Medverkande tjänstemän 
Granskningshandlingar har upprättats av planarkitekt Lena Jarl Hellgren, 
stadsmiljöavdelningen, i samråd med övriga berörda kommunala tjänstemän. 
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Lena Jarl Hellgren  Emina Kovacic 
Planarkitekt   Stadsarkitekt 


