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

Plankarta	med	bestämmelser,	skala	1:1000,	daterad	2020-11-24	
Planbeskrivning, daterad 2020-11-24  
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2020-11-24 
Fastighetsförteckning, daterad 2020-12-07 
PM	Sammanfattning.	Utredning	översvämningsrisk,	AFRY,	 
daterad 2020-09-14  
VA-utredning,	AFRY,	daterad	2020-07-03 

Markteknisk	undersökningsrapport,	AFRY,	daterad	2020-08-07 

Tekniskt	PM	Geoteknik,	AFRY,	daterad	2020-08-07 

Rapport	Kaj-	och	släntutredning,	AFRY,	daterad	2020-08-19

Planprocess

Planförfarande
Detaljplanen	handläggs	enligt	plan-	och	bygglagen	(2010:900).	
Planarbetet genomförs med standardförfarande då planförslaget 
är	förenligt	med	översiktsplanen,	inte	är	av	stort	allmänt	intresse	
och inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. 
Bedömningen	är	att	detaljplanen	inte	behöver	föregås	av	något	
planprogram. 

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.	Under	
samråds-	och	granskningstiden	ställs	planhandlingarna	ut	på	
Stadsbyggnadsavdelningen på Rådhuset och på Karlshamns 
stadsbibliotek. Handlingarna, förutom fastighetsförteckning och 
sammanställning	av	yttranden,	kommer	också	att	finnas	tillgängliga	
på kommunens hemsida på www.karlshamn.se/detaljplaner/.

Genomförandetid
Genomförandetiden	är	5	år	från	den	dag	planen	vinner	laga	kraft.

Preliminär tidplan
Samråd		 	 Fjärde	kvartalet	2020 
Granskning  Andra kvartalet 2021  
Antagande  Andra kvartalet 2021 
Laga kraft   Tredje kvartalet 2021

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

Aktuellt skede i planprocessen: samråd.
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SAMMANFATTNING
Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen	fick	i	början	av	2019	i	uppdrag	
av kommunstyrelsen att inleda en detaljplaneprocess med 
markanvisning	för	fastigheten	Gäddan	5	och	del	av	Karlshamn	
2:1.	För	att	säkerställa	att	olika	berörda	funktioner	ges	möjlighet	
att	yttra	sig	i	ett	tidigt	skede,	behandlades	ärendet	initialt	som	en	
ansökan	om	planbesked.	Byggnadsnämnden	ställde	sig	2019-03-27	
positiv till att inleda en detaljplaneprocess med en markanvisning. 

Karlshamns	kommun	genomförde	en	markanvisningstävling	och	
inkomna förslag presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott 
och för kommunstyrelsen. Arbetsutskottet föreslog JSB 
Construction	AB	som	vinnare	av	markanvisningstävlingen,	vilket	
fastställdes	av	kommunstyrelsen.	Den	21	oktober	2019	tecknades	
ett markansvisningsavtal mellan Karlshamns kommun och JSB 
Construction AB.

Syfte
Syftet	med	planen	är	att	skapa	förutsättningar	för	byggnation	
av	nya	bostäder	i	ett	centralt	läge.	För	att	möjliggöra	för	flera	
funktioner	medger	planförslaget	även	verksamheter	som	bör	ligga	
centralt	eller	vara	lätta	att	nå,	till	exempel	restauranger	och	butiker.	
Syftet	är	också	att	möjliggöra	för	ett	publikt	stråk	längs	kajen.

 

Planförslagets huvuddrag
Med det nya kvarteret utvecklas stadens front mot Mieån. Genom 
att	uppföra	bostadsbebyggelse	och	anlägga	gröna	ytor	på	mark	
som	idag	används	som	parkering,	läks	staden	ihop.	Samtidigt	lyfts	
å-rummets	karaktär	fram	som	ett	urbant	parkstråk.		

Planförslaget har utformats utifrån det vinnande förslaget i 
en	markanvisningstävling	och	möjliggör	för	ca	48	lägenheter	i	
storlekarna 2-4 rum och kök. De nya husen ska samspela med den 
äldre	bebyggelsen	och	fasader	ska	huvudsakligen	utformas	i	trä.	
Detaljplanen	medger	även	verksamheter	såsom	restaurang,	café	
och butik. 

Illustrationsplan med föreslagen bebyggelse (JSB/SBU/Wingårdhs).
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PLANDATA
Läge och areal
Planområdet	är	beläget	invid	Mieån	i	centrala	Karlshamn,	ca	
300	meter	från	torget.	I	öster	gränsar	området	till	fastigheterna	
Norrköping	2	och	Gävle	11,	i	söder	till	Södra	Fogdelyckegatan	
och	i	väster	till	Mieån.	I	planområdets	norra	del	dras	
planområdesgränsen	över	Ågatan.	Planområdet	är	ca	7500	m2 
stort.

Markägoförhållanden
Detaljplanen	omfattar	fastigheten	Gäddan	5	och	del	av	fastigheten	
Karlshamn	2:1,	som	båda	idag	ägs	av	Karlshamns	kommun.	
Inför ett genomförande av detaljplanen kommer avstyckning och 
försäljning	av	marken	att	ske.

Planområdets läge i Karlshamn.

Planområdet i flygbild.Planområdets lägen intill Mieån.
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TIDIGARE  
STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan Karlshamn 2030
I Karlshamns kommuns översiktsplan, som antogs i maj 2015, 
ingår	det	aktuella	området	i	utvecklingsområde	”A16,	Å-rummet”.	
I översiktsplanen föreslås att ett detaljplanearbete inleds för att 
pröva	möjligheterna	att	bygga	bostäder	i	Å-rummet.

Kommunens	vision	för	å-rummet	är	att	skapa	en	arena	för	
multikulturella upplevelser och aktiviteter med promenadstråk, 
parker,	bostäder,	handel	och	olika	verksamheter.	I	en	förstudie	
till	översiktsplanen	föreslås	en	grön	sida	väster	om	Mieån	och	
en	urban	sida	öster	om	ån.	Visionen	är	att	skapa	ett	pärlband	av	
platser	längs	ån	som	gör	att	avstånden	upplevs	som	kortare	än	de	
gör idag.

Planförslaget bedöms vara i linje med översiktsplanens intentioner 
att utveckla å-rummet till en arena för multikulturella upplevelser 
och	aktiviteter	med	promenadstråk,	parker,	bostäder,	handel	och	
verksamheter.

Grönstrukturplan 2006, reviderad 2012
I	Karlshamns	grönstrukturplan	betonas	att	å-rummet	är	ett	viktigt	
stråk	för	cyklister	och	gående	och	tanken	är	att	man	ska	kunna	
promenera	längs	Mieån	och	utmed	kusten	till	Vägga.	Målsättningen	
för	området	är	att	kontakten	med	vattnet	ska	öka	och	att	Mieån	ska	
få en central plats i staden. 

Hållbara Karlshamn 2030
Den	gemensamma	samhällsutmaningen	är	att	utveckla	lösningar	
som	säkrar	god	livskvalitet,	ger	utrymme	för	ekonomisk	tillväxt	
och	som	samtidigt	säkerställer	ett	varaktigt	skydd	för	miljön	
och dess resurser, nu och för framtida generationer. I Hållbara 
Karlshamn	2030,	som	består	av	ett	antal	dokument	som	är	under	
framtagande,	ställer	sig	Karlshamns	kommun	bakom	de	globala	
målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. 

Visionsbild i översiktsplanen Karlshamn 2030 (Metro och Atkins).
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Detaljplaner 
För	området	gäller	idag	tre	detaljplaner:	A258	från	1971,	A279	från	
1977 och A291 från 1983. 

I detaljplanen A258 regleras den södra delen av det aktuella 
området	till	allmän	parkering	och	i	detaljplan	A279	är	resterande	
delar av området planlagda som parkmark. 

I	detaljplanen	A291	är	fastigheten	Gäddan	5	planlagd	som	
kulturreservat	vilket	innebär	område	som	utgör	reservat	för	
kulturhistoriskt	värdefull	bebyggelse.	Kvarteret	Gäddan	föreslås	i	
planen	A291	som	ny	plats	för	ett	loftgångsmagasin	som	är	beläget	
på	åns	västra	sida.	Någon	flytt	av	magasinet	genomfördes	aldrig	
och	fastigheten	är	idag	obebyggd.	Bestämmelsen	om	kulturreservat	
bedöms	därmed	inte	längre	vara	relevant.

Tomtindelning
För	fastigheten	Gäddan	5	med	flera	gäller	en	äldre	tomtindelning.		
I	och	med	den	nya	detaljplanen	upphävs	tomtindelning:	 
Akt	1082K-ÅLDER	inom	planområdet.
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I	planförslaget	värnas	tillgängligheten	till	stråket	längs	kajen.	
Föreslagen	bebyggelse	tar	hänsyn	till	rutnätsstadens	struktur.		
Siktlinjer från staden ner mot ån bevaras för att behålla kontakten 
med vattnet. Detaljplanen bedöms, med förslagen placering 
av byggnader, vara förenlig med intentionerna i Bevarande- och 
utvecklingsplanen.

Planområdet	gränsar	till	kvarteren	Gävle	och	Norrköping	som	
tillsammans ingår i ett sammanhang med kvarter med relativt 
storskalig bebyggelsestruktur. 

Fotomontage. Illustrerar bevarad siktlinje som 
följer Norra Fodelyckegatan genom planområdet.

Bevarande och utvecklingsplan
I	Bevarande	och	utvecklingsplan	för	Karlshamns	innerstad	(BUP),	
som	är	ett	tematiskt	tillägg	till	översiktsplanen,	framgår	att	det	
är	mycket	viktigt	att	förbinda	publika	stråk	med	å-rummet	och	
att	det	därför	är	angeläget	att	fortsätta	utvecklingen	av	gröna	
promenadstråk	längs	ån.	Visionen	lyder;	

”I å-rummet kan stadsbebyggelse växa fram med modest skala för att inte 
skymma den bakomliggande staden och försvåra kontakten med vattnet.”

Bevarande- och utvecklingsplanens avgränsning. 
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Undersökning av betydande miljöpåverkan
Den	befintliga	miljön	bedöms	inte	ha	sådana	värden	eller	
sårbarhet	att	detaljplanen	kan	väntas	leda	till	någon	betydande	
miljöpåverkan.	Det	innebär	att	en	miljöbedömning	med	
tillhörande	miljökonsekvensbeskrivning	enligt	bestämmelserna	
i 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken inte 
behöver	upprättas.	Bedömningen	beskrivs	mer	utförligt	i	bilagan	
”Undersökning om betydande miljöpåverkan”. 

Samråd	med	Länsstyrelsen	Blekinge	har	genomförts.	Efter	
samrådet	med	länsstyrelsen	har	Karlshamns	kommun	tagit	fram	
översiktliga	utredningar	avseende	översvämningsrisk,	geoteknik,	
förorenade områden, dagvattenhantering och kajkonstruktion. 
Platsens	tillgänglighet	avseende	räddningstjänst	och	ambulans	
har också studerats. Fördjupade utredningar kommer att tas fram 
mellan samråd och granskning.

Miljökvalitetsmål 
Riksdagen har antagit 16 miljömål. Målen beskriver den kvalitet 
och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som 
är	ekologiskt	hållbara	på	lång	sikt.	De	nationella	miljökvalitetsmål	
som	bedöms	beröras	av	detaljplanen	är: 
- God bebyggd miljö  
- Frisk luft  
-	Begränsad	klimatpåverkan 
- Giftfri miljö  
- Hav i balans

Samtliga ovanstående mål bedöms påverkas i positiv riktning. För 
en utförligare beskrivning av hur detaljplanen påverkar respektive 
miljökvalitetsmål	hänvisas	till	dokumentet	Undersökning	om	
betydande miljöpåverkan.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer reglerar den kvalitet på miljön som ska 
uppnås	till	en	viss	tidpunkt	och	de	ska	följas	när	kommuner	
och	myndigheter	planerar	och	planlägger.	Det	finns	idag	
miljökvalitetsnormer för luft, buller och vattenkvalitet.

Förändring och konsekvenser 
Genomförandet av detaljplanen bedöms sammanfattningsvis inte 
medföra någon negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna. För 
en utförligare beskrivning av hur detaljplanen påverkar respektive 
miljökvalitetsnorm	hänvisas	till	dokumentet	Undersökning	om	
betydande miljöpåverkan.
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PLANFÖRSLAG
Plankarta med planbestämmelser
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Förklaring av planbestämmelserna
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
Det	kommunala	huvudmannaskapet	innebär	bland	annat	att	
kommunen	ska	äga	allmän	platsmark	samt	bekosta	och	ansvara	
för	utbyggnad	och	framtida	drift	och	underhåll	av	den	allmänna	
platsmarken.

GATA  
Gata 
Ågatan	får	användningen	GATA	i	planen	och	kommer	fortsatt	att	
utgöras	av	allmän	plats,	vilket	innebär	att	allmänheten	har	tillträde	
till marken. 

Gångväg/Cykelväg 
Beteckningarna	GÅNG	och	CYKEL	används	för	att	särskilja	
gång-	och	cykeltrafik	från	övriga	trafikanvändningar.	Genom	att	
reservera	mark	för	en	allmän	gång-	och	cykelväg	i	detaljplanen	
behålls	stråket	längs	Mieån	fortsatt	tillgängligt	för	allmänheten.

PARK  
Park 
Användningen	PARK	används	för	att	reglera	grönområden	som	
helt	eller	till	viss	del	är	anlagda	och	kräver	skötsel.	En	park	är	inte	
avsedd för bebyggelse, men komplement som behövs för platsens 
skötsel	och	bruk	ingår	i	användningen.	Till	exempel	medges	
allmänna	anläggningar	för	fördröjning	av	dagvatten.

Kvartersmark
I	planförslaget	medges	en	kombination	av	användningar.	Detta	
syftar	till	att	skapa	en	flexibel	detaljplan	som	kan	möta	olika	
efterfrågan	på	användningar	över	en	lång	tid.	I	planbestämmelserna	
står	B,	bostäder,	först,	då	det	är	den	huvudsakliga	användningen.

B  
Bostäder  
Fastigheter	planlagda	med	B	får	användas	för	bostadsändamål	och	
verksamheter	som	inte	har	en	större	omgivningspåverkan	än	vad	
som	kan	väntas	av	ett	vanligt	boende.	I	området	planeras	i	idag	
flerbostadshus	och	radhus.	

C  
Centrum 
Användningen	centrum	inrymmer	en	kombination	av	olika	
verksamheter	som	bör	ligga	centralt	eller	vara	lätta	att	nå. 
Med	användningen	centrum	medges	till	exempel	restaurang,	café	
eller butik inom planområdet.

E  
Tekniska anläggningar såsom pumpstation eller anläggning för hantering av 
dagvatten.  
Bestämmelsen	syftar	till	att	reservera	mark	för	tekniska	
anläggningar.	Det	kan	handla	om	transformatorstation,	
pumpstation	eller	andra	anläggningar	för	omhändertagande	av	
dagvatten. 
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Egenskapsbestämmelser för allmän plats 
Utformning av allmän plats 
Dike1 
Mark reserverad för dagvattendike. Passager till kvarteret får finnas.  
Bestämmelsen	syftar	till	att	underlätta	omhändertagande	av	
dagvatten	och	möjliggör	anläggande	av	regnbäddar	som	fördröjer	
och	renar	dagvatten.	För	att	möjliggöra	för	entréer	och	för	
uppställning	av	räddningstjänstens	stegar	får	hårdgjorda	partier	
anläggas. 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
Bebyggandets omfattning

 
Marken får inte förses med byggnad, bortsett från helt underjordisk byggnad. 
Balkonger  och burspråk får skjuta ut över prickmark med en lägsta punkt 
belägen minst 2,7 meter från färdig mark och till ett maximalt djup på 2,2 
meter räknat från yttre fasadliv.  
Syftet	med	bestämmelsen	är	att	begränsa	var	nya	byggnader	får	
uppföras.	Bestämmelser	om	prickmark	reglerar	endast	att	marken	
inte	får	förses	med	byggnader.	Andra	anläggningar	än	byggnader	
exempelvis	parkeringsplatser,	lekplatser,	upphöjda	planteringar,	
murar och staket får uppföras på marken. I planförslaget syftar 
prickmarken till att reglera andel byggbar yta. Prickmarkens 
placering bidrar också till att bevara utblickar från staden mot 
Mieån. Underjordisk byggnad som garage tillåts.

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan. Enstaka uppstickande 
byggnadsdelar såsom mindre ventilationstrummor får uppföras till en höjd om 
1,5 meter över angiven nockhöjd. 
Bestämmelsen	syftar	till	att	begränsa	högsta	nockhöjd	från	angivet	
(grundkartans)	nollplan.	Bestämmelser	om	nockhöjd	reglerar	den	
högsta delen på en byggnads takkonstruktion. Delar som sticker 
upp	över	taket,	som	skorstenar	och	ventilationstrummor,	räknas	
inte in.

I detaljplanen föreslås en högsta nockhöjd på 20 meter i 
planområdets mellersta delar och en högsta nockhöjd på 17 meter 
på	resterande	mark	i	norr	och	i	söder.	Se	illustration	av	tänkt	
bebyggelse nedan. Enstaka uppstickande byggnadsdelar såsom 
mindre ventilationstrummor får uppföras till en höjd om 1,5 meter 
över angiven nockhöjd.

+0.0

JSB/SBU/Wingårdhs.
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Placering  
p1  
Byggnad ska placeras med gavel 1,5 meter från fastighetsgräns mot Ågatan 
samt med långsida i linje med egenskapsgräns mot prickmark i norr. 
p2 

Byggnad ska placeras med gavel 1,5 meter från fastighetsgräns mot Ågatan 
samt med långsida i linje med egenskapsgräns mot prickmark i söder. 
Bestämmelserna	om	byggnaders	placering	syftar	i	aktuellt	
planförslag	till	att	säkerställa	att	den	nya	bebyggelsen	bygger	vidare	
på	rutnätsstaden	struktur.

Utformning 
f1  
Nya byggnader ska anpassas till sin omgivning i fråga om kvalitet, materialval 
och kulörer så att en god helhetsverkan uppnås. Stödmurar med placering 
mot Ågatan ska gestaltas med hänsyn till sitt exponerade läge. Principer 
för gestaltning enligt förklarande text under rubriken God arkitektur i 
planbeskrivningen ska beaktas.

f2  
Utkragande balkonger och burspråk får förekomma med en lägsta punkt 
belägen minst 2,7 meter från färdig mark och till ett maximalt djup på 2,2 
meter räknat från yttre fasadliv. Utkragande balkonger och burspråk får 
skjuta ut över prickmark och allmän plats.

f3 

Fasader ska utformas huvudsakligen i trä.  
Syftet	med	planbestämmelsen	är	att	den	nya	
bebyggelsen	ska	utformas	med	hänsyn	till	och	bygga	
vidare	på	Karlshamns	traditionella	träbebyggelse.																																																														

f4 

Uteservering med markiser och parasoll får finnas. 
Syftet	med	bestämmelsen	är	att tillåta uteservering med tillhörande 
komplement	såsom	större	parasoll	av	permanent	karaktär.

Utförande 
b1 
Byggnader och tekniska anläggningar ska utformas och utföras så att naturligt 
översvämmande vatten till nivån +3,0 meter över grundkartans nollplan (RH 
2000) inte skadar byggnader eller tekniska anläggningar. 
Bestämmelsen	syftar	till	att	säkerställa	att	den	nytillkommande	
bebyggelsen	utformas	i	enlighet	med	Länsstyrelsens	riktlinjer	för	
byggande	i	låglänta	områden.

b2 

Entré eller uppgång till byggnad eller bostadsgård ska finnas från Ågatan. 
Genom	att	entréer	till	området	placeras	mot	Ågatan	kommer	
människor	att	röra	sig	här,	vilket	bidrar	till	att	gaturummet	blir	en	
levande och trygg miljö. 

b3 
I flerbostadshus ska trapphus utföras med brandskydd i klass Tr2 enligt 
BBR.  
Planbestämmelsen	syftar	till	att	säkerställa	erforderliga	
utrymningsvägar.	Läs	mer	under	rubriken	Åtkomst för räddningstjänst 
och ambulans.
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Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid  
Genomförandetiden är 5 år och räknas från den dag planen vinner laga kraft. 
Före	genomförandetidens	utgång	får	planen	inte	ändras,	
ersättas	eller	upphävas	mot	berörda	fastighetsägares	vilja.	Efter	
genomförandetiden	är	byggrätten	mer	osäker	eftersom	planen	
då	får	ersättas,	ändras	eller	upphävas	utan	att	rättigheter	som	
uppkommit	genom	planen	behöver	beaktas	och	utan	särskild	
ekonomisk	kompensation	till	fastighetsägarna	om	en	byggrätt	
som	inte	är	utnyttjad	minskas.	Om	kommunen	inte	ändrar	eller	
upphäver	planen	fortsätter	den	att	gälla	och	ge	byggrätt	som	
tidigare.

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för åtgärder som kan försämra markens 
genomsläpplighet.   
Planbestämmelsen	syftar	till	att	säkerställa	hanteringen	av	
dagvatten. Ett	exempel	på	en	åtgärd	som	kan	försämra	markens	
genomsläpplighet	eller	minska	fördröjningen	av	dagvatten	kan	vara	
när	en	gräsbevuxen	yta	förses	med	stenplattor.	

Villkor för startbesked  
a1 

Startbesked får inte ges för lov för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring 
av markens användning förrän markens lämplighet för markarbete eller 
byggnation har säkerställts genom att markförorening har avhjälpts.  
Inom planområdet har det tidigare funnits verksamheter som kan 
ha	genererat	föroreningar	i	marken.	Det	finns	också	en	anmälan	om	
misstänkt	förorening.	En	miljöteknisk	markundersökning	kommer	

att	genomföras	inför	granskningsskedet.	Planbestämmelsen	
kommer vid behov att uppdateras utifrån vad undersökningen visar.

Markreservat 
u1 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 
Mark reserverad för att ge utrymme för ledningar. I planförslaget 
krävs	bland	annat	en	ny	dagvattenledning	med	stor	dimension.

x1  

Markreservat för allmännyttig gångtrafik.  
För	att	säkerställa	att	stråket,	som	går	genom	planområdet	blir	
tillgängligt	för	allmänheten,	reserveras	marken	för	bildande	av	
servitut.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Gäller inom hela planområdet. 
Strandskyddet	återinträder	alltid	vid	upprättande	av	ny	detaljplan.	I	
planförslaget	föreslås	att	strandskyddet	upphävs	på	nytt.	
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Sammanfattning av planförslaget
I	planförslaget	föreslås	sammanfattningsvis	följande	förändringar:

Marken fylls till 
viss del upp för 
att klara eventuell 
översvämning

Mark reserveras 
för tekniska  
anläggningar

Ett publikt 
parkstråk anläggs 
längs Mieån

Fasader 
uppförs 
huvudsakligen 
i trä

Passage hålls öppen 
för allmänheten 
mellan  Ågatan-  
Prinsgatan

En allmän gång- 
och cykelväg 
anläggs

Hus med 
maximal 
nockhöjd på  
17 meter

Regnbädds-
diken anläggs 
längs Ågatan 

Siktlinjer mellan 
staden och ån 
bevaras

Hus med 
maximal 
nockhöjd på  
20 meter

Bostäder, 
ca 48 lägenheter

Parkering i 
nedsänkt garage

Restaurang, 
café och butik 
medges
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Strandskydd
Planområdet omfattas av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 
13-18	§§.	Syftet	med	strandskyddet	är	att	bevara	naturvärden	längs	
stränderna	och	att	hålla	stränderna	tillgängliga	för	allmänheten.	
Då	området	sedan	tidigare	är	planlagt	är	strandskyddet	hävt.	När	
man	upprättar	en	ny	detaljplan	i	ett	område	med	strandskydd	så	
återinträder	strandskyddet,	även	om	det	tidigare	har	varit	upphävt	i	
en	gällande	detaljplan.	Detta	innebär	att	om	man	i	den	nya	planen	
vill	att	strandskyddet	fortfarande	ska	vara	upphävt,	så	måste	den	
lagliga	prövningen	av	upphävandet	göras	på	nytt.		

Förslag och konsekvenser
Vid	en	samlad	bedömning	gällande	strandskyddet	konstateras	
att	platsen	sedan	tidigare	är	i	anspråkstagen	för	bilparkering.		I	
planförslaget	föreslås	strandskyddet	upphävas	på	nytt.	Som	
särskilt	skäl	anges	att	det	område	som	upphävandet	avser	redan	
har	tagits	i	anspråk	på	ett	sätt	som	gör	att	det	saknar	betydelse	för	
strandskyddets syften, miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1.

Riksintressen
Riksintresse för högexploaterad kust
Planområdet	omfattas	av	riksintresse	för	högexploaterad	kust.	
Riksintresset bedöms inte påverkas negativt av planförslaget.

Riksintresse för totalförsvaret
Området	berörs	även	av	riksintresse	för	totalförsvaret	enligt	3	
kap 9 § MB och ligger inom MSA-område. Luftfartsverket samt 
Försvarsmakten kommer att ges möjlighet att yttra sig då platsen 
ligger	inom	den	MSA-påverkade	zonen	för	Ronneby	flygplats.

Riksintresse för kulturmiljövården
Karlshamns	innerstad	är	utpekad	som	riksintresse	för	
kulturmiljövården	enligt	3	kap.	6	§	MB.	Karlshamns	innerstad	är	
ett	riksintresse	på	grund	av	att	det	är	en	välbevarad	trästad	med	
bebyggelse	enligt	rutnätsplan	från	1666	och	med	tillhörande	
befästningsanläggningar.	Det	är	viktigt	att	riksintressets	värden	
beaktas	i	planarbetet.	De	finns	en	ambitionen	i	planarbetet	att	
värna	och	förstärka	dessa	värden.	

Erik Dahlbergs stadsplan från 1666.

Erik Dahlbergs stadsplan från 1666.Riksintressets omfattning i Karlshamns innerstad.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KONSEKVENSER
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God arkitektur
Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den 
avsedda	marken	på	ett	sätt	som	är	lämpligt	med	hänsyn	till	stads-	
och	landskapsbilden,	natur-	och	kulturvärdena	på	platsen	och	
intresset	av	en	god	helhetsverkan	(plan-	och	bygglagen,	2	kap.	6	
§		punkt	1).	Ett	byggnadsverk	ska	också	utformas	med	god	form-,	
färg-	och	materialverkan	(plan-	och	bygglagen	8	kap.	1	§).	

Enligt Karlshamns översiktsplan, Karlshamn 2030, ska god 
arkitektur	främjas.	Kravet	på	god	arkitektur	gäller	alla	former	av	
byggnader	och	anlagda	utemiljöer	och	omfattar	även	tekniska	
anläggningar	såsom	pumphus	och	transformatorstationer	och	
ytorna kring dessa.

God	arkitektur	är	ett	uttryck	som	idag	är	starkt	kopplat	till	
begreppet Arkitektur och gestaltad livsmiljö. Det handlar om att 
använda	arkitektur	som	verktyg	i	det	hållbara	samhällsbygget	och	
om	att	arbeta	för	höjd	kvalitet	i	våra	byggda	miljöer.	Detta	är	ett	
arbete	som	kräver	samverkan	mellan	många	olika	aktörer.	

Nedanstående	ska	ses	som	vägledande	begrepp	att	sträva	mot	vid	
planering och bygglovsgivning	i	Karlshamn.	Arkitekturen	ska:

• Bidra. Det	som	byggs	ska	tillföra	värde	för	invånarna.	

• Samspela.	Arkitekturen	ska	förhålla	sig	till	platsens	befintliga	
värden,	landskapet	och	kulturmiljön.	

• Beröra. Arkitektur skall beröra, både visuellt och emotionellt. 
Offentliga miljöer skall ha ett medvetet uttryck. Materialval, 
konst,	ljus	och	liknande	faktorer	ska	användas	på	ett	väl	
balanserat	och	för	platsen	genomarbetat	sätt.	

• Vara hållbar.	Karlshamn	ska	utvecklas	på	ett	hållbart	sätt	som	
tillfredsställer	våra	nuvarande	behov	utan	att	riskera	kommande	
generationers	möjlighet	att	tillfredsställa	sina	behov. 

Illustration: Boverket/Jenny Lilja

Bebyggelse, bebyggelsekultur och gestaltning
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Befintlig bebyggelse kring planområdet 
Längs	Ågatan,	öster	om	planområdet,	ligger	en	
tidstypisk,	välbevarad	och	generellt	modernistisk	
bostadsarkitektur	från	1970-talet.	Bostadsmiljöerna	är	
ritade av Hanna Victorson, Karlshamns dominerande 
efterkrigsarkitekt. Byggnadernas yttre skala och 
förläggning	vid	gatan	är	anpassade	till	rutnätsstaden.	
På	andra	sidan	ån,	längs	Prinsgatan	väster	om	
planområdet,	ligger	bostäder	byggda	på	1960-talet.	
Även dessa med ett modernistiskt uttryck.

Längre	norrut	längs	Ågatan	finns	kulturkvarter	med	
bebyggelse	med	högt	kulturhistoriskt	värde.	Här	
byggdes	en	gång	stadens	förnämsta	handelsgårdar	med	
tillhörande magasinsbyggnader placerade invid Mieån. 
Magasinsbyggnaderna	längs	med	ån	har	till	största	
delen rivits, men bevarats intakta i kvarteret Triangeln 
där	de	utgör	en	mycket	värdefull	miljö.	

Planområdet med omkringliggande bebyggelse sett från söder.

Bostadsbebyggelse från tidigt 1970-tal längs 
Ågatan.

Bostadsbebyggelse från sent 1970-tal längs 
Ågatan.

Bostadsbebyggelse från mitten av 
1960-talet längs Prinsgatan.

Välbevarade ålderdomliga magasins-
byggnader intill Ågatan.
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Tillkommande bebyggelse
Detaljplanens syftar till att skapa ett funktionsblandat 
bostadskvarter,	varför	planen	utöver	bostäder	även	medger	
verksamheter	som	bör	ligga	centralt	eller	vara	lätta	att	nå.	Det	kan	
till	exempel	handla	om	någon	butik,	restaurang	eller	café.	Planen	
möjliggör	för	bebyggelse	med	maximal	byggnadsarea	på	ca	2	900	
m2. 

Det förslag, från JSB, SBU och Wingårdhs, som vann kommunens 
markanvisningstävling	ligger	till	grund	för	detaljplanens	
utformning.	Totalt	innehåller	förslaget	48	lägenheter	fördelade	på	
sex	huskroppar.	Sammanlagd	bruttoarea	uppgår	till	ca	8	250	m2. 
och boarean till ca 4 200 m2.	Detta	motsvarar	ca	48	lägenheter	i	
storlekarna 2-4 rum och kök.

Bebyggelsens placering med bevarade siktlinjer (JSB/SBU/Wingårdhs). 

Visionsbild (JSB/SBU/Wingårdhs). Visionsbild (JSB/SBU/Wingårdhs).
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Gestaltning av ny bebyggelse
Detaljplanen möjliggör för ett modernt 
bostadskvarter.	Eftersom	platsen	är	av	
riksintresse	för	kulturvården	och	gränsar	
till	rutnätsstaden	och	kulturkvarter,	måste	
stor	hänsyn	tas	då	husen	och	området	ska	
gestaltas.	Till	höger	visas	exempel	på	hur	den	
nya	bebyggelsen	med	hjälp	av	omsorgsfullt	
valda	material	och	färger	kan	samspela	med	
och	berika	den	äldre.	I	planförslaget	regleras	
att	fasader	huvudsakligen	ska	utformas	i	trä.

”Genom att ta vara på befintliga kvalitéer som finns 
i närområdet skapas ett mer naturligt förlopp mellan 
nya och äldre stadsdelar. Via Å-stråket ligger husen 
i direkt förbindelse med kulturkvarteren i norr, 
varför samspelet mellan de båda är av stor betydelse.” 
(JSB/SBU/Wingårdhs). 

Illustrationer av fasader som anspelar på Karlshamns traditionella träbebyggelse i modern tolkning  
(JSB/SBU/Wingårdhs).
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Ovan illustreras föreslagen bebyggelse i fasader, sektion och situationsplan (JSB/SBU/Wingårdhs).
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Tillgänglighet
Tomt	som	tas	i	anspråk	för	bebyggelse	ska	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
Den	nya	bebyggelsen	ska	uppfylla	kravet	på	tillgänglighet	enligt	
plan-	och	bygglagen	och	BBR	(Boverkets	byggregler).	Inom	
planområdet	måste	tillgängligheten	lösas	på	både	allmän	platsmark	
och kvartersmark.

Då	marken	inom	planområdet	kommer	att	fyllas	upp	för	att	säkra	
den	nytillkommande	bebyggelsen	avseende	översvämningsrisk,	
krävs	åtgärder	för	att	möjliggöra	att	området	blir	tillgängligt	från	
Ågatan.	I	förslag	till	ny	bebyggelse	finns	två	ramper	från	Ågatan	till	
bostadsgården.	Vid	en	eventuell	översvämning	som	skulle	försvåra	
tillgängligheten	via	Ågatan,	kan	området	nås	och	utrymmas	
via	gångbro	som	ansluter	mot	Prinsgatan	väster	om	Mieån.	
Tillgänglighetsfrågorna	bevakas	under	bygglovsskedet.	

Service och verksamheter
Kvarteret	ligger	i	Karlshamns	centrala	delar	med	närhet	till	
all	tänkbar	offentlig	och	kommersiell	service	och	handel. 
Detaljplanens	syfte	är	att	skapa	ett	funktionsblandat	kvarter	
varför	plankartan	har	kompletterats	med	användning	för	
centrumändamål,	vilket	möjliggör	för	ytterligare	tillskott	av	stadens	
utbud. 

Mark- och vattenområden
Mark och topografi
Marken	inom	området	är	relativt	plan	då	den	idag	till	största	
delen utgörs av en asfalterad parkeringsyta. Markens nivåer ligger 
mellan	1,2	-	1,4	meter	över	grundkartans	nollplan.	Enligt	SGU:s	
jordsartskarta består planområdet av fyllnadsmassor. 

Längs	Mieån,	i	planområdets	västra	del,	finns	idag	gröna	ytor,	
bland	annat	i	form	av	en	park	med	gräs,	buskar	och	träd.	Se	
illustration	avseende	indelning	av	markanvändning	för	befintlig	
situation	på	nästa	sida.	

Jordartskarta där områdets ungefärliga utbredning visas med streckad röd 
linje (SGU, 2020).
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Förändring och konsekvenser
Inom	planområdet	kommer	upphöjda	bostadsgårdar	att	anläggas.	
För	att	säkra	den	nytillkommande	bebyggelsen	från	översvämning	
kommer marken till vissa delar att behöva fyllas ut och höjas. Se 
sektion	på	nästa	sida.	

Träd	och	planteringar	kommer	att	bidra	till	att	gröna	miljöer	
skapas. För att i möjligaste mån fördröja dagvattnet inom 
kvartersmark	kommer	regnbäddar	och	svackdiken	att	anläggas.	
Genomsläppliga	markmaterial	så	som	grus,	gräsarmering	och	
gatsten	med	öppna	fogar	används	med	fördel	för	att	underlätta	
infiltration	av	vatten.	

Längs	Mieån	planläggs	marken	som	park,	vilket	innebär	att	
området fortsatt kommer att vara en publik grönyta. Delar av den 
befintliga	växtligheten	kommer	att	behållas	och	nya	planteringar	
tillkommer.	Mellan	kvartersmarken	och	parkytan,	som	är	allmän	
plats,	planeras	reserveras	mark	för	en	allmän	gång-	och	cykelväg.	
Se	illustration	avseende		indelning	av	markanvändning	för	framtida	
situation. 

Vidare	utredning	avseende	kajens	konstruktion	och	bärighet	
kommer att genomföras inför granskningsskedet. Inför byggnation 
behöver	även	den	allmänna	platsmarken	mot	ån	och	hanteringen	
av höjdskillnaderna studeras vidare.

Markanvändning befintlig situation 

(VA-utredning AFRY, 2020-07-03).
Markanvändning för framtida situation 

(VA-utredning, AFRY, 2020-07-03).

Böljande klätterväxt bevaras 
(Bild: JSB/SBU/Wingårdhs.).

Grönt stråk längs Mieån.
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Geotekniska förhållanden 
Det	råder	oklarheter	kring	markens	stabilitet,	och	Mieåns	banker	är	utpekade	som	
aktsamhetsområde	kopplat	till	förutsättningar	för	skred	i	finkorniga	jordar.	Risken	för	
skred	och	sättningar	ökar	betydligt	vid	den	tryckavlastning	som	uppkommer	i	samband	
med	att	vattnet	sjunker	efter	en	översvämning.	En	geoteknisk	markundersökning	
har genomförts. I denna konstateras att förekomst av okontrollerad fyllning och 
sättningsbenägen	torv,	gyttja	och	lera	gör	att	grundläggningsförutsättningarna	inom	
området	är	ogynnsamma.		

Förändring och konsekvenser
För	grundläggning	av	planerad	byggnad	kommer	förstärkningsåtgärder	av	marken	
troligtvis att erfordras. Detta avgörs utifrån utformning av planerad byggnad och vilken 
markbelastning denna kommer att ge upphov till. Med ledning av utförd geoteknisk 
undersökning	rekommenderas	att	den	planerade	byggnationen	grundläggs	med	pålar.	Vid	
utförande	med	källarvåning	bör	bottenplattan	och	källarväggar	utföras	som	vattentäta	
konstruktioner.	Vidare	utredning	av	kajens	konstruktion	och	behov	av	eventuella	åtgärder	
kommer att genomföras inför granskningsskedet.

 

Aktsamhetsområde med risk för skred i finkorninga 
jordar.

Fornlämningar
Planen	ligger	inom	fornlämning	RAÄ	Karlshamn	30:1,	(L1979:5571),	
vilken	utgör	ett	stadslager	från	stadens	äldsta	etablering.	För	
markingrepp inom området kan tillstånd enligt kulturmiljölagen 2 kap. 
komma	att	krävas.	Tillstånd	söks	hos	Länsstyrelsen	i	Blekinge.

Sektion som illustrerar föreslagna mark- och hushöjder (JSB/SBU/Wingårdhs). 
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Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster	är	alla	de	produkter	och	tjänster	som	naturens	
ekosystem	ger	oss	människor.	Nedan	beskrivs	dessa	kortfattat	
och planens konsekvenser utifrån dessa. Planförslaget berör inte 
försörjande	ekosystemtjänster,	som	främst	utgörs	av	den	mat	vi	får	
från	växter	och	djur.

Stödjande ekosystemtjänster
De	stödjande	tjänsterna	utgörs	av	ekosystemens	grundläggande	
funktioner, såsom biologisk mångfald, ekologiskt samspel, naturliga 
kretslopp	och	jordmånsbildning.	De	är	nödvändiga	förutsättningar	
för	att	de	övriga	ekosystemtjänsterna	ska	kunna	fungera.	

Förändring och konsekvenser
Inom	planområdet	kommer	en	andel	hårdgjord	yta	ersättas	med	
planteringar	och	träd.	Därmed	främjas	tillkommande	stödjande	
ekosystemtjänster	i	form	av	växter	och	djur,	såsom	fåglar	och	
insekter.

Reglerande ekosystemtjänster 
Reglerande	ekosystemtjänster	är	specifika	tjänster	som	produceras	
via	naturens	egen	reglering	av	kritiska	processer,	som	till	exempel	
rening av luft och vatten, reglering av klimat och förhindrande av 
översvämningar.	

Förändring och konsekvenser
I detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram med förslag på 
hur	dagvatten	kan	infiltreras	och	renas.	Träd	och	planteringar	bidrar	
också	med	reglerande	ekosystemtjänster	genom	sin	positiva	effekt	
på lokalklimat och luftkvalitet.

Kulturella ekosystemtjänster
De	kulturella	ekosystemtjänsterna	avser	alla	typer	av	immateriella	
funktioner	som	naturen	tillhandahåller.	Till	exempel	olika	
upplevelsevärden,	naturens	betydelse	för	människors	hälsa	och	
rekreation	samt	estetiska	värden.	

Förändring och konsekvenser
Genom	att	marken	längs	Mieån	planläggs	som	allmän	plats	
bibehålls	och	stärks	de	kulturella	ekosystemtjänster	som	finns	på	
platsen. Intentionen med föreslagen bebyggelse och utemiljöer 
är	att	kvarteret	i	sin	helhet	ska	bidra	med	estetik	och	sinnliga	
upplevelser.

Biotopskydd
I	planområdet,	mellan	Ågatan	och	parkeringsytan,	finns	en	
planterad	trädallé	som	på	grund	av	trädens	ålder	omfattas	av	
biotopskydd.	Träden	(av	arten	vitoxel)	är	planterade	1982	och	
bedöms	ha	lågt	biologisk	värde,	eftersom	de	har	extremt	dålig	
tillväxt.	Att	flytta	eller	fälla	träden,	skada	rötterna	eller	felaktigt	
beskära	träden	kräver	dispens	från	biotopskyddet.	

Förändring och konsekvenser
Träden	i	befintlig	allé	kommer	sannolikt	att	påverkas	av	tänkt	
exploatering.	Om	träden	påverkas	eller	behöver	tas	ner,	krävs	
dispens	från	biotopskyddet.	En	anmälan	ska	i	god	tid	lämnas	till	
länsstyrelsen.	Inom	kvarteret	kommer	kompensatoriska	åtgärder	i	
form	av	en	perennträdgård	och	växtbäddar,	att	vidtas.
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Sociala aspekter
Rekreation 
Marken	längs	kajen	kommer	fortsatt	att	utgöra	ett	offentligt	stråk	
för	rekreation.	Intentionen	är	att	platsen	ska	utvecklas	ytterligare	
till att bli ett  inbjudande publikt rum med mycket grönska. 

Folkhälsa
Det	övergripande	nationella	målet	för	folkhälsa	är	att	skapa	
samhälleliga	förutsättningar	för	en	god	hälsa	på	lika	villkor	för	
hela befolkningen. Utifrån ett planeringsperspektiv handlar målen 
främst	om;	delaktighet	och	inflytande	i	samhället,	ekonomiska	
och	sociala	förutsättningar,	barn	och	ungas	uppväxtvillkor,	
miljöer och produkter och ökad fysisk aktivitet. Regelbunden 
fysisk	aktivitet	främjar	hälsa	och	välbefinnande	samt	har	
en sjukdomsförebyggande effekt. Stadsplanering kan skapa 
förutsättningar	för	ett	mer	aktivt	liv	och	därigenom	en	bättre	
folkhälsa.	Den	byggda	miljöns	struktur	och	utformning	påverkar	
och	styr	människors	vardagsliv	och	levnadsvanor.	Den	fysiska	
miljön	bör	utformas	så	att	den	stöder	hälsosamma	val.		

Förändring och konsekvenser
Aktuell	detaljplan	underlättar	för	människor	att	göra	hälsosamma	
val	genom	att:

• 	Detaljplanen	innebär	en	förtätning	av	staden.	Den	kompakta	
staden	ger	kortare	resor	då	målpunkterna	ligger	närmare	
varandra, vilket gynnar promenader och cykling.

• Detaljplanen	ger,	med	sitt	centrala	läge	och	planerad	gång-	
och	cykelväg,	förutsättningar	för	aktiva	transporter,	det	vill	
säga	transportsätt	som	kräver	fysisk	aktivitet.	Skulle	fler	
människor	cykla	istället	för	att	ta	bilen,	minskar	dessutom	
koldioxidutsläppen	och	därmed	reduceras	även	risken	för	
ohälsa	orsakad	av	luftföroreningar.	

• Områdets goda tillgång till gång- och cykelbanor som förbinder 
viktiga	målpunkter		ökar	mängden	aktiva	transporter.	

• Detaljplanen	medför	en	minskning	av	antalet	allmänna	
parkeringsplatser	vilket	bidrar	till	att	biltrafiken	minskar	i	
staden.

• I	planförslaget	reserveras	mark	för	grönområde,	vilket	är	ett	
viktigt	inslag	i	den	urbana	miljön	ur	ett	folkhälsoperspektiv.	
Parkbaserade	rekreationsaktiviteter	minkar	stress	och	främjar	
människors	hälsa	och	välmående	på	lång	sikt.	

Illustration av privata och publika ytor (JSB/SBU/Wingårdhs).
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Trygghet
I	detaljplanering	är	det	viktigt	att	förebygga	de	brott	som	bland	
annat kan påverkas genom utformningen av den fysiska miljön. 
Det	handlar	om	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 möjligheten för 
upptäckt.	Genom	att	i	den	fysiska	planeringen	verka	för	trygga	och	
tillgängliga	offentliga	platser	främjas	även	social	interaktion	och	
möten.

Människors	upplevda	känsla	av	trygghet	i	den	fysiska	miljön	
påverkar också den fysiska aktiviteten. Kvinnors fysiska aktivitet 
påverkas	mer	än	männens	av	den	upplevda	säkerheten.	Personlig	
säkerhet,	tillsammans	med	estetik,	bekvämlighet	och	tillgänglighet	
ökar	benägenheten	att	promenera	till	närliggande	anläggningar.	

Förändring och konsekvenser
För	att	Ågatan	ska	upplevas	som	en	trygg	och	levande	plats	
ställs	krav	på	ett	det	ska	finnas	entéer	eller	uppgångar	till	
bostadsområdet	från	Ågatan.	Vidare	kommer	den	för	allmänheten	
tillgängliga	passagen	genom	området	och	den	allmänna	gång-	och	
cykelvägen	bidrar	till	att	människor	kommer	att	röra	sig	genom	
området, vilket bidrar till en ökad trygghet i området.

Jämställdhet och integration 
Att	planlägga	för	bostäder	nära	kollektivtrafik	ökar	jämställdheten	
mellan olika grupper då man inte behöver bil för att ta sig till och 
från platsen. 

Barn- och ungdomsperspektiv
Den	1	januari	2020	blev	FN:s	konvention	om	barnets	rättigheter	
(barnkonventionen)	svensk	lag.	För	kommunen	som	organisation	
medför	detta	ökade	krav	på	att	se	till	att	barns	rättigheter	blir	
tillgodosedda utifrån barnkonventionen. 

Det	finns	inga	riktlinjer	för	hur	långt	avstånd	det	maximalt	får	vara	
mellan bostad och lekplats. Forskning har dock visat att 300 meter 
är	så	långt	man	är	beredd	att	gå	till	ett	grönområde	för	att	man	ska	
använda	det	ofta	(Bostadsnära	natur,	Boverket	2007).	

Karlshamns	kommuns	har	som	målsättning	att	barn	inte	ska	
ha	längre	än	300	meter	till	närmsta	grönområde,	där	lekplatser	
inkluderas.	Utgångspunkten	är	också	att	man	inte	ska	behöva	korsa	
en	större	trafikerad	väg	för	att	komma	till	ett	grönområde.	Vid	
upprustning	av	lekplatserna	ska	trafiksituationen	intill	lekplatsen	
ses över.

Förändring och konsekvenser
Utifrån	barnkonventionens	fyra	aspekter;	rörelsefrihet,	
tillgänglighet,	säkerhet	och	miljö	bedöms	planförslaget	medföra	
goda möjligheter att skapa en positiv och trygg utemiljö för barn 
och	unga.	Inom	kvartersmark	finns	möjligheter	att	anordna	mindre	
lekplatser och i de publika rummen kan mötesplatser för alla åldrar 
tillskapas.	Bedömningen	är	att	konsekvenserna	av	förslaget	inte	
är	av	den	arten	att	en	barn	konsekvensanalys	behöver	göras.	Det	
är	dock	av	stor	vikt	att	barnens	bästa	beaktas	i	planeringens	och	i	
projektets alla steg.
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Trafik och säkerhet
Bil-, Gång- och cykeltrafik
Området	angörs	från	Ågatan.	Den	del	av	Ågatan	som	ingår	
i	planområdet	är	idag	enkelriktad,	se	illustration	nedan.	Idag	
finns	det	en	trottoar	för	gångtrafik	längs	Ågatan	och	gång-	och	
cykelvägar	längs	Ågatan	och	kajen.

Förändring och konsekvenser
Planförslaget	kommer	inte	att	innebära	anläggande	av	ytterligare	
vägar	men	en	förtätad	bebyggelse	kan	påverka	trafikflödet	på	
kringliggande	vägnät.	I	planens	västra	del	reserveras	mark	för	
en	allmän	gång-	och	cykelväg.	Planförslaget	innebär	att	befintlig	
gång-	och	cykelväg	får	en	ny	sträckning	och	flyttas	in	mot	
bostadsområdet. 

Inför	granskningsskedet	kommer	en	trafikutredning	att	tas	fram.	
Trafikutredningen	ska	kartlägga	nuvarande	trafiksituation	avseende	
bil-,	gång-,	och	cykeltrafik	samt	utreda	konsekvenserna	av	ett	
genomförande av detaljplanen. 

Parkering och angöring
Idag	nyttjas	större	delen	av	planområdet	till	allmän	parkering.	
Kommunens parkeringsnorm från 1984 anger att det, utan 
samnyttjande,	ska	finnas	10	parkeringsrutor/1000	kvm	våningsyta	
för	bostäder.	

Förändring och konsekvenser
I	planförslaget	försvinner	den	allmänna	parkeringen	då	hela	ytan	
tas i anspråk för bebyggelse. Parkering för boende och besökare 
ska anordnas inom kvartersmark och kommer enligt förslaget 
att	företrädesvis	ske	i	halvt	nedsänkt	garage.	I	Karlshamns	
parkeringsnorm	anges	att	hänsyn	måste	tas	till	faktiska	
förhållanden av skilda slag för varje enskilt fall. Mot bakgrund av 
planområdets	centrala	läge	och	närheten	till	kollektivtrafik	bör	ett	
lägre	parkeringstal	kunna	medges.	I	kommande	trafikutredning	ska	
förslag parkeringslösningar utifrån olika scenarier tas fram.

Kollektivtrafik 
I	planförslaget	föreslås	en	förtätning	av	staden	i	ett	centralt	och	
kollektivtrafiknära	område.	Närmaste	busshållplats	finns	på	andra	
sida	ån,	ca	75	meter	från	planområdet.	Planområdet	är	beläget	ca	
700 meter från Karlshamns resecentrum.

Ågatan med gång- och cykelväg, vägbana och trottoar. 
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Hälsa och säkerhet
Markföroreningar
På	fastigheten	Gäddan	5	har	det	tidigare	funnits	en	ättiksfabrik	
som kan ha genererat föroreningar i mark och grundvatten. 
Utanför	planområdet	finns	också	platser	som	är	utpekade	som	
potentiellt förorenade av tidigare verksamheter såsom bilverkstad, 
drivmedelsstationer,	kemtvättar	och	grafisk	industri, se karta nedan

Förändring och konsekvenser
En inledande orienterande studie för planområdet avseende 
förorenad mark har genomförts och en provtagningsplan har 
tagits fram. Inför granskningsskedet kommer en miljöteknisk 
markundersökning att utföras inom planområdet. Utredningen ska 
belysa	nuvarande	förutsättningar	samt	visa	på	vilka	åtgärder	som	
behövs	för	att	planområdet	ska	vara	lämpligt	för	bostadsbebyggelse	
avseende förorenad mark. 

Tills dess att marken har utretts avseende eventuella föroreningar 
förses	plankartan	med	bestämmelse	om	villkor	för	startbesked:

"Startbesked får inte ges för lov för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring 
av markens användning förrän markens lämplighet för markarbete eller 
byggnation har säkerställts genom att markförorening har avhjälpts". 

Karta potentiellt förorenade områden (Miljöförbundet Blekinge Väst).

 2020-06-10 
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¦

SKALA 1:5 000 (A4L)

Om	en	misstänkt	förorening	upptäcks	ska	tillsynsmyndigheten	
underrättas	enligt	10	kap.	11	§	miljöbalken	(1998:808).	Om	
grävning	ska	genomföras	i	förorenade	massor	måste	en	anmälan	
om	detta	enligt	28	§	förordningen	(1998:899)	om	miljöfarlig	
verksamhet	och	hälsoskydd	lämnas	till	tillsynsmyndigheten.	För	
markingrepp inom området kan tillstånd enligt kulturmiljölagen 
komma	att	krävas.	Tillstånd	söks	hos	Länsstyrelsen	i	Blekinge.
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Buller
Detaljplaner	ska	uppfylla	de	riktlinjer	för	trafikbuller	som	
anges	i	gällande	förordning	om	trafikbuller.	Riktvärdena	för	
omgivningsbuller bör inte överskridas vid en bostadsbyggnads 
fasad och vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden.	Om	riktvärdena	ändå	överskrids	bör	minst	hälften	av	
bostadsrummen	i	en	bostad	vara	vända	mot	en	ljuddämpad	sida.

Förändring och konsekvenser
Inför	granskning	kommer	en	trafik-	och	bullerutredning	att	tas	
fram. 

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

Radon 
Området	är	inte	utpekat	som	högriskområde	avseende	
markradonhalter.	Frågan	om	risker	gällande	radon	hanteras	
under bygglovsprocessen inför startbesked 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
Risk för översvämning
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.	
Plan- och bygglagen anger att bebyggelse och byggnadsverk ska 
lokaliseras	till	mark	som	är	lämpad	för	ändamålet	med	hänsyn	till	
bland	annat	risken	för	olyckor,	översvämningar	och	erosion	(plan-
och	bygglagen	2	kap	5	§).	

Planområdet	är	beläget	intill	Mieån	och	enligt	av	MSB:s	
beräkningar	kommer	planområdet	att	påverkas	av	översvämningar	
vid	100-	och	200-årsflöde	samt	vid	beräknat	högsta	flöde.	
Länsstyrelsen	har	tagit	fram	riktlinjer	för	säkerhetsnivåer	i	låglänta	
områden	utifrån	förhöjda	havsnivåer.	Enligt	länsstyrelsens	riktlinjer	
bör ny bostadsbebyggelse lokaliseras till områden som ligger 
över	beräknat	högsta	flöde	för	både	vattendrag	och	hav.	För	
Blekingekusten	motsvarar	det	+3	meter	över	havet	(höjdsystem	
RH	2000)	med	år	2100	som	planeringshorisont.	Marken	inom	
planområdet varierarar i höjd mellan +1,3 – 2,8 meter över angivet 
nollplan i koordinatsystem RH 2000.

Vid	förtätning	eller	omvandling	av	befintlig	bebyggelse	krävs,	
enligt	länsstyrelsens	riktlinjer	för	säkerhetsnivåer	i	låglänta	
områden, analys	av	framtida	behov	av	skyddsåtgärder	för	
den	befintliga	bebyggelsen	både	inom	och	i	anslutning	till	
planområdet. Inom ramen för Karlshamns kommun övergripande 
policy	Hållbara	Karlshamn	kommer	en	kommuntäckande	
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klimatanpassningsplan att tas fram. I planarbetet har utredningen 
av	översvämningsproblematiken	med	förslag	på	åtgärder	
begränsats	till	aktuellt	planområde.	

I	länsstyrelsens	riktlinjer	för	byggande	i	låglänta	områden	delas	
byggnadsverken in i tre konsekvensklasser, baserade på planerad 
användning	eller	funktion.	För	varje	klass	anges	länsstyrelsens	
bedömning	av	acceptabel	sannolikhet	för	översvämning	med	
hänsyn	till	klimatförändringar, se tabell nedan 

Säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden 1-3 m (RH 2000) i relation 
till planområdet, som har markerats med gul linje.

Förändring och konsekvenser
Utgångspunkten	är	att	ny	bebyggelse	ska	lokaliseras	till	områden	
utan	översvämningsrisk	under	planerad	användningstid.	Det	
finns	samtidigt	ett	behov	av	att	förtäta	och	utveckla	befintlig	
stadsbebyggelse i Karlshamn. Översiktsplanens intention 
är	att	stadsväven	ska	kompletteras	med	funktionsblandad	
bebyggelse.	Stora	investeringar	har	därför	gjorts	för	att	undersöka	
förutsättningarna	för	att	hantera	översvämningsrisk,	grundläggning	
och sanering. Marken inom planområdet kommer att behöva 
fyllas	upp	för	att	säkerställa	att	entréer	och	bostadsgårdar	är	
tillgängliga	även	vid	en	kraftig	översvämning.	Genom	att	gångbrons	
anslutning till området anpassas till områdets nya markhöjder kan 
tillgängligheten	för	gång-	och	cykeltrafik	säkras	åt	väster	om	Ågatan	
inte skulle vara framkomlig. 

För	att	minska	risken	för	översvämningar	på	Ågatan	behöver	
avrinningsvägar	som	klarar	skyfall	skapas.	Detta	kan	bland	annat	
lösas	genom	att	en	överdimensionerad	utloppsledning	från	Ågatan	
till	Mieån	anläggs	genom	planområdet.	Mark	reserveras	för	detta.	

I	övrigt	ska	byggnader	och	tekniska	anläggningar	utformas	och	
utföras	så	att	naturligt	översvämmande	vatten	till	nivån	+3,0		
meter	över	angivet	nollplan	(RH	2000)	inte	skadar	byggnader	eller	
tekniska	anläggningar.	Då	förslaget	innehåller	ett	halvt	nedsänkt	
garage,	innebär	detta	till	exempel	att	det	måste	utföras	i	vattentät	
konstruktion. 

Läs	mer	om	åtgärder	avseende	översvämningsrisken	under	rubriken	
Dagvattenhantering samt i till planen hörande utredningar. 
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Åtkomst för räddningstjänst och ambulans 
Åtkomsten	för	räddningstjänst	och	ambulans	behöver	kunna	
säkerställas	även	vid	extrema	högvattennivåer.	Under	planarbetet	
har dialog förts med representanter från båda instanser och utifrån 
detta presenteras lösningar. 

Förändring och konsekvenser
Det	kommer	inte	att	finnas	någon	bilväg	med	höjden	+3	meter	
(över	angivet	nollplan)	till	området.	Detta	är	heller	inget	krav	
från	räddningstjänsten.	Med	en	samlad	uppställningsplats	intill	
planområdet	kan	ett	mindre	vattendjup	över	en	sträcka	accepteras.	
Föreslagen	placering	av	uppställningsplats	är	vid	gång-	och	
cykelbrons angöring mot Prinsgatan. Då gångbron idag ansluter 
på	en	höjd	av	+2	meter	på	östra	sidan,	behöver	marknivåerna	där	
justeras uppåt för att man ska kunna nå byggnaderna vid +3 meter. 
Höjden	+2,7	meter	på	gångbrons	västra	sidan	anses	fullgod	för	
åtkomst. 

För	åtkomst	behöver	släckbilen	i	normalfallet	kunna	ställas	upp	
inom ett avstånd på 50 meter från branden. För scenariot då både 
brand	och	högvatten	inträffar	samtidigt	kan	ett	längre	avstånd	
accepteras.	Med	föreslagen	uppställningsplats	blir	sträckan	till	den	
entré	som	ligger	längst	bort	ca	90	meter.	Enligt	räddningstjänsten	
och	ambulansverksamheten	är	detta	acceptabelt	för	framdragande	
av	slangar	och	frambärande	av	bårar	och	stegar.	

I	normalfallet	(ej	vid	högvatten)	måste	man	även	kunna	komma	åt	
fönster	mot	Ågatan	med	räddningsstege.	Stegen	ställs	då	ca	1,5m	
från	fasad.	Vid	uppställning	av	räddningstjänsten	stegutrustning	

behövs	tillgång	till	torr	mark.	Då	stöden	sätts	ner	på	marken	
behöver	man	kunna	se	var	stöden	placeras	för	att	säkerställa	att	de	
står	stabilt.	Vid	anläggande	av	regnbäddar	längs	Ågatan	måste	detta	
beaktas	och	ytor	sparas	för	ändamålet,	se	illustration	nedan.

För	att	klara	utrymning	via	fönster	måste	dessa	vara	tillräckligt	
stora.	Allmänt	råd	lyder:	"Fönster som skall användas för utrymning bör 
vara öppningsbart utan nyckel eller annat redskap samt ha en fri, vertikal 
öppning med minst 0,5 meters bredd och minst 0,6 meters höjd. Summan av 
bredd och höjd bör vara minst 1,5 meter. Öppningens underkant bör ligga 
högst 1,2 meter över golv." 

Då	trapphus	byggs	förespråkar	räddningstjänsten	att	dessa	uppförs	
med	särskilt	brandskydd	i	klass	Tr2.	Detta	för	att	inte	behöva	
förlita	sig	på	räddningstjänsten	vid	utrymning.	Kravet	på	Tr2-
trapphus	i	flerbostadshus	säkerställs	med	bestämmelse	i	plankartan.	
Definitionen	av	klass	Tr2	återfinns	i	Boverkets	byggregler	(BBR).			

Bilden visar plats för 
samlad uppställningsplats 
vid gångbron och 
uppställningsplatser för 
räddningstjänstens stegar.
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Teknisk infrastruktur
Dagvatten
I	Karlshamns	kommun	finns	inget	verksamhetsområde	för	
dagvatten. Enligt kommunens riktlinjer för hantering av dagvatten, 
antagen av kommunstyrelsen 2017-03-07, ska dagvatten i första 
hand tas omhand inom egen fastighet, i andra hand fördröjas inom 
egen fastighet och som sista alternativ avledas. En ledning för 
dagvatten med utlopp i Mieån korsar idag planområdet.

Förändring och konsekvenser
För	att	ge	en	beskrivning		av	lokala	förutsättningar	avseende	
dricks-, spill-, och dagvatten har en VA-utredning tagits fram. 
Utredningen	inkluderar	även	en	översvämningsanalys	och	ger	
förslag	på	vilka	åtgärder	och	anpassningar	som	behövs	för	att	
området	ska	vara	lämpligt	för	bostadsbebyggelse.	

Längs	med	kajkanten	planeras	grönytor	med	svackdiken	dit	ytligt	
dagvatten	från	delar	av	gården	samt	gång-	och	cykelvägen	kan	
ledas.	I	svackdikena	kan	dagvatten	få	möjlighet	att	infiltrera	och	
renas.	Svackdikena	kan,	om	de	bli	fulla,	översvämmas	och	kommer	
då	att	bräddas	till	Mieån.		

Utöver	växtbäddar	finns	även	svackdiken/nedsänkta	planteringar	
och	trädplaneringar	i	förslaget	för	dagvattenhantering.	Dessa	
är	ett	bra	komplement	till	växtbäddarna	och	har	möjlighet	att	
samla upp ytterligare vatten eller vatten som inte kan avledas mot 
växtbäddarna.	

Resultatet	av	föroreningsberäkningarna	visar	att	den	planerade	
situationen	förbättrar	föroreningsbelastningen	för	samtliga	
studerade	föroreningar.	Anledningen	till	det	är	att	planområdet	
idag har en stor andel parkeringsytor som har ett relativt högt 
föroreningsbidrag	jämfört	med	tak	och	gårdsytor	som	planeras	
för	den	framtida	situationen.	Mängden	föroreningar	reduceras	
enligt	beräkningarna	med	mellan	40	-	90	%	jämfört	med	befintlig	
situation.	Därmed	bedöms	planen	ha	en	positiv	påverkan	
på	Mieån	och	bör	förbättra	möjligheterna	att	uppnå	dess	
miljökvalitetsnormer. 

Planområdet	är	idag	en	avrinningsväg	för	dagvatten	från	Ågatan	
till	Mieån.	Den	planerade	byggnationen	av	området	innebär	att	
denna	avrinningsväg	riskerar	att	blockeras	av	den	nya	bebyggelsen	
och	det	skapas	ett	större	instängt	område	i	Ågatan.	Därför	föreslås	
att	en	dagvattenledning	anläggs	genom	planområdet	med	utlopp	
i Mieån, som dimensioneras för att kunna avleda ett 100-årsregn. 
Mark	reserveras	för	detta	ändamål	i	plankartan.

Förslagen dagvattenhantering (VA-utredning AFRY, 2020-07-03).
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Avfallshantering
Planområdet omfattas idag av den kommunala avfallshanteringen 
för	hushållsavfall.	Avfallshantering	är	tänkt	ske	i	anslutning	till	
Ågatan.	

Värme, el och fiber 
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”.	El-	och	
fiber	finns	utbyggt	i	planområdets	närhet.

Förändring och konsekvenser
Karlshamn	Energi	AB	behöver	bygga	ut	och	förstärka	nätet	för	
både	fjärrvärme,	el	och	fiber	till	tänkt	bostadsområde.	Det	finns	
också	ledningar	i	området	som	eventuellt	behöver	flyttas.	Den	
som	initierar	flytt	av	ledningar	ska	stå	för	de	kostnader	som	detta	
medför. Före en utbyggnad ska samråd ske med Karlshamn Energi 
AB	så	att	frågor	om	till	exempel	dimensionering,	anslutningar	och	
flytt	av	ledningar	kan	utredas	före	det	att	byggnationen	påbörjas.

Vatten och avlopp 
Planområdet	ligger	centralt	i	Karlshamn	och	därmed	inom	
kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp med 
möjlighet	att	ansluta	nya	byggnader	till	befintligt	VA-nät.	

Förändring och konsekvenser
Planområdet	är	idag	obebyggt	varför	nya	servisledningar	behöver	
anläggas.	Utifrån	antagande	om	120	tillkommande	brukare	i	de	nya	
bostäderna,	har	ett	dimensionerande	spillvattenflöde	beräknats	till	
6,0	l/s	och	dimensionerande	vattenflöde	till	3,8	l/s.	

I den VA-utredning som tagits fram föreslås att en 
dagvattenledning	anläggs	genom	planområdet	för	att	kunna	avleda	
ett	100-årsregn.	Då	behov	av	andra	anläggningar	för	hantering	
av dagvatten och pumpning kan uppkomma reserveras mark för 
tekniska	anläggningar	i	planens	norra	och	södra	del.	

Markerade ytor avsätts för tekniska anläggningar 
såsom pumpstation eller anläggning för 
omhändertagande av dagvatten.
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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 vinner 
laga kraft.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen. 
Kommunen	är	huvudman	för	de	allmänna	platserna	inom	
planområdet.	Karlshamn	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	el-,	fjärrvärme-	och	fiber/bredbandsledningar.	

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. 

Lovpliktens omfattning
För	att	säkerställa	hanteringen	av	dagvatten	har	ändrad	lovplikt	
införts	i	plankartan.	Marklov	krävs	även	för	åtgärder	som	kan	
försämra	markens	genomsläpplighet.		

Upphävande av strandskydd
Planområdet omfattas av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 
13-18	§§.	När	man	upprättar	en	ny	detaljplan	i	ett	område	med	
strandskydd	så	återinträder	strandskyddet	även	om	det	tidigare	
har	varit	upphävt	i	en	gällande	detaljplan.	I	planförslaget	föreslås	
strandskyddet	upphävas	på	nytt.	Som	särskilt	skäl	anges	att	det	
område	som	upphävandet	avser	redan	har	tagits	i	anspråk	på	ett	
sätt	som	gör	att	det	saknar	betydelse	för	strandskyddets	syften,	
miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1.

Upphävande av tomtindelning
För	fastigheten	Gäddan	5	med	flera	gäller	en	äldre	tomtindelning.	
I	och	med	den	nya	detaljplanen	upphävs	tomtindelning:	akt:	
1082K-ÅLDER	inom	planområdet.

Organisatoriska frågor
Avtal
Ett	markanvisningsavtal	är	tecknat	mellan	kommunen	och	
exploatör.	Marköverlåtelse,	tillträde,	ersättningar	samt	övriga	villkor	
och	åtagande	för	exploateringens	genomförande	ska	regleras	i	ett	
avtal om marköverlåtelse. 
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning kommer att bli aktuellt inom planområdet. 
Avstyckning	kommer	att	ske	från	Karlshamn	2:1	och	Gäddan	
5. Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanens 
intentioner.	Fastighetsägaren	ska	ansöka	och	bekosta	erforderlig	
fastighetsbildning för berörda fastigheter, servitut och 
ledningsrätter.

Servitut och ledningsrätter
Detaljplanen	möjliggör	för	att	servitut	bildas	för	att	säkerställa	
att	allmänheten	fortsatt	har	fri	passage	genom	området.	Mark	har	
reserverats	för	allmännyttig	gångtrafik	och	har	försetts	med	x1 i 
plankartan, varpå servitut kan bildas. 

Rätten	till	underjordiska	ledningar	inom	området	behöver	säkras	
genom	ledningsrätt.	Mark	har	reserverats	för	allmännyttiga	
underjordiska ledningar och har försetts med u1 i plankartan.

Förändrad markanvändning 
Allmän plats/kvartersmark
I kartan till höger illustreras mark som i planförslaget omvandlas 
från	allmän	plats	till	kvartersmark	och	kvartersmark	som	blir	
allmän	plats.	Omarkerad	mark	behåller	sin	status	när	det	gäller	
allmän	plats	eller	kvartersmark	



Detaljplan för del av fastigheten Gäddan 5 med flera (Å-rummet), Karlshamn • Samrådshandling   Dnr: 2019/748 •  2020-11-24  37

Konsekvenser på fastighetsnivå
De konsekvenser som detaljplanen medför för respektive 
fastigheter framgår av beskrivning och kartor på följande sidor.

Påverkan på fastigheter inom planområdet

Gäddan 5 - Ägs av Karlshamns kommun
Gäddan	5	är	idag	planlagd	som	kulturreservat	(Q).	Bestämmelsen	
har	inte	längre	någon	relevans	då	fastigheten	är	obebyggd.	Det	är	
inte	heller	aktuellt	att	flytta	någon	kulturhistorisk	bebyggelse	eller	
annan	kulturmiljö	till	platsen.	Idag	används	ytan	till	planteringar	
och	gångväg.

Förändring och konsekvenser
I	planförslaget	kommer	fastigheten	delvis	att	planläggas	för	
bostäder	och	centrumändamål	och	får	då	beteckningarna	B	och	C.	
Den	del	av	fastigheten	som	är	närmast	ån	kommer	att	planläggas	
för	gång-	och	cykelväg	(GÅNG	CYKEL)	och	för	grönområde	
(PARK).

Karlshamn 2:1 - Ägs av Karlshamns kommun

Fastigheten	omfattar	en	stor	yta	och	är	till	största	delen	planlagd	
som	allmän	plats	bestående	av	vägar,	torg	och	planteringar	i	
Karlshamns centrala delar. 

Förändring och konsekvenser
I	planförslaget	omvandlas	merparten	av	allmän	platsmark	inom	
planområdet till kvartersmark. I planförslaget kommer fastigheten 
att	planläggas	för	bostäder	och	centrumändamål	och	får	
beteckningarna	B	och	C.	Den	del	av	fastigheten	som	är	närmast	ån	
kommer	att	planläggas	för	gång-	och	cykelväg	(GÅNG	CYKEL)	
och	för	grönområde	(PARK).
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Påverkan på fastigheter utanför planområdet

Dalsland 16 och Skåne 16  - Ägs av Karlshamnsbostäder AB 
Södermanland 12   - Privatägd fastighet
För	fastigheterna	kommer	ingen	fastighetsrättslig	påverkan	att	
ske. Fastigheterna påverkas framför allt genom att utsikten in 
mot	staden	kommer	att	förändras.	Trafikflödet	på	Prinsgatan	kan	
förändras	till	följd	av	det	nya	bostadsområdet.	

Norrköping 2 och Gävle 11 - Ägs av Karlshamnsbostäder AB 
Kungsör 13  - Ägs av HSB Brf  Kungsör 1

För	fastigheterna	kommer	ingen	fastighetsrättslig	påverkan	att	ske.	
Fastigheterna påverkas framför allt genom att utsikten mot Mieån 
och	Nya	stan	kommer	att	förändras.	

Kräftan 11  och Triangeln 5  - Ägs av Karlshamns kommun.  
Kräftan 10 - Privatägd fastighet.

För	fastigheterna	kommer	ingen	fastighetsrättslig	påverkan	att	ske.	
Fastigheterna	har	bebyggelse	med	särskilt	högt	kulturhistoriskt	
värde.	För	att	ta	hänsyn	till	dessa	kulturmiljöer	medger	
planförslaget	endast	bebyggelse	i	trä.	Planen	är	också	utformad	
så	att	Karlshamns	särdrag	med	anor	från	1600-talets	rutnätsplan	
beaktas och tas vidare i den nya bebyggelsen. 

Karlshamn 2:1 - Ägs av Karlshamns kommun  
Fastigheten och är	företrädesvis	planlagd	som	allmän	plats	
bestående	av	vägar	och	planteringar.	I	planförslaget	omvandlas	all	
allmän	platsmark	inom	planområdet	till	kvartersmark.
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Solens	placering	beräknas	efter	platsens	specifika	koordinater	
utifrån tidszon UTC +1, koordinerad universell tid. Vid sommartid 
har	tidszonen	ställts	om	till	UTC	+2	för	att	simulera	omställningen	
av tiden. 

Skuggstudier
En skuggstudie har tagits fram för att illustrera effekten av 
tillkommande bebyggelse. Studien visar ett scenario motsvarande 
ett	maximalt	utnyttjande	av	förslagna	hushöjder.	

Vårdagjämningen den 20 mars 2021

 

08.00 08.00

12.00 12.00

16.00 16.00

Sommarsolståndet den 21 juni 2021
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Ekonomiska frågor
Planens ekonomi 
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av blivande 
markägare.	Kostnaderna	regleras	i	ett	upprättat	och	undertecknat	
planavtal mellan parterna. 

Genomförandeekonomi, inlösen och ersättning
Kommunen	ansvarar	för	att	bygga	ut	allmän	plats	inom	
planområdet.	Allt	byggande,	anläggande,	drift	och	underhåll	
av	byggnader	och	anläggningar	inom	kvartersmark	bekostas	
av	exploatören.	Eventuell	flytt	av	ledningar	inom	kvartersmark	
med	hänsyn	till	åtgärd	(byggnation	etc.)	initierad	av	exploatören	
bekostas av densamme. 

Exploatören/fastighetsägaren	initierar	och	bekostar	eventuell	
fastighetsbildning som behövs för genomförandet av detaljplanen.
Fastighetsbildning	som	innebär	att	ytterligare	fastigheter	bildas	kan	
komma att föranleda anslutningskostnader för el och VA. För dessa 
kostnader	ansvarar	fastighetsägaren.	

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

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Ett	flertal	utredningar	har	tagits	fram	under	planarbetets	gång.	
Framför	allt	i	syfte	att	utreda	översvämningsproblematiken.		
Utredningarna har utgjort underlag för detaljplanen. Inför 
granskning kommer fördjupade utredningar att tas fram avseende 
trafik	och	förorenad	mark.

Resurshushållning
En	ökning	av	andelen	bostäder	i	centralt	läge	i	staden	är	positivt	ur	
många	synvinklar,	inte	minst	i	ett	hållbarhetsperspektiv.	Bostäder	
möjliggörs	i	ett	läge	som	ger	goda	förutsättningar	för	gång-	och	
cykeltrafik	och	kollektivtrafik.	Området	är	lokaliserat	där	det	finns	
utbyggd	god	infrastruktur	och	möjlighet	till	miljövänlig	energi.

Medverkande tjänstepersoner
Planbeskrivningen	har	upprättats	av Lena Jarl Hellgren, 
Stadsbyggnadsavdelningen, i samråd med övriga berörda 
kommunala	tjänstemän.


