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Inledning 
En planbeskrivning har till uppgift att beskriva hur planen ska förstås och genomföras. 
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. 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 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen, är inte av betydande intresse för allmänheten 
eller i övrigt av stor betydelse och antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ett 
planprogram för området Sjölyckan har arbetats fram och antogs av byggnadsnämnden 
2017-08-30. Detaljplanearbetet genomförs med standardförfarande och följer intentionerna i 
planprogrammet. Samråd för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 14 maj – 4 
juni 2018. Samrådshandlingarna fanns tillgängliga på Stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset i 
Karlshamn, samt på biblioteket i Karlshamn. Delar av samrådsmaterialet har även funnits på 
Karlshamns kommuns hemsida, under adressen: www.karlshamn.se/planer. Planen har 
handlagts i enlighet med plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
 

Tidplan 
En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer: 
 Upprätta samrådshandlingar   mars 2018 
 Beslut om samråd (byggnadsnämnden, BN) april 2018 
 Samråd     maj-juni 2018 
 Upprätta granskningshandlingar  mars-april 2019 
 Beslut om granskning (BN)  maj 2019 
 Granskning   augusti 2019 
 Antagande    oktober 2019 

 
Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade 
protokollet från byggnadsnämndens sammanträde anslagits på kommunens anslagstavla om 
beslutet inte överklagas.  
 

Handlingar 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, daterad 2019-06-11 
 Planbeskrivning, daterad 2019-06-11 
 Samrådsredogörelse, daterad 2019-06-11 
 Grundkarta i skala 1:1000 upprättad 2017, utsnitt kompletterat 2019-06-24 
 Fastighetsförteckning, daterad 2018-04-23, rev 2019-06-24 
 Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB, daterat 2018-03-06 
 Planprogram för Karlshamn 5:1 m.fl. för Sjölyckan, daterat 2017-08-30 
 Miljöteknisk markundersökning, Golder Associates, daterad 2012-11-15 
 Naturvärdesbedömning, Miljöförbundet Blekinge väst, daterad 2017-05-05  
 Översiktlig geotekniskt utlåtande, SWECO, daterad 2017-03-17 
 Miljöteknisk markundersökning, WSP, daterad 2017-04-03 
 Dagvattenutredning Sjölyckan, SWECO, daterad 2017-03-20 
 Detaljerad riskbedömning för planprogram Sjölyckan, WSP, daterad 2017-03-02 
 Rapport – Sjölyckan trafikutredning, SWECO, daterad 2017-03-17 
 Rapport – Sjölyckan trafikutredning, SWECO, daterad 2018-01-30 
 Trafik- och parkeringsutredning, SWECO, daterad 2018-10-08 
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 Kompletterande miljöteknisk undersökning, WSP, daterad 2019-05-08 
 Översiktlig kostnadsbedömning, WSP, daterad 2019-09-11 
 Naturvärdesbedömning av två grova ekar, Skogsstyrelsen, daterad 2019-10-09 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Bakgrund 
En ansökan om planändring inkom från en privat fastighetsägare 2015-12-16. Verksamheterna i 
planområdets norra del, Colorama och Coop, har båda en positiv tillväxt och är i behov av 
utveckling. Vidare vill man pröva möjligheten att få bygga flerbostadshus i planområdets södra 
delar. För att en utveckling av befintliga verksamheter och nybyggnation av bostäder ska kunna 
ske krävs att idag gällande planer ersätts av en ny detaljplan. 
 

Syfte 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för utveckling av befintliga och nya verksamheter 
samt för nya bostäder. Genom att medge användningarna centrum, bostäder och vård, skapas 
förutsättningar för en funktionsblandad bebyggelse och en god levnads- och boendemiljö.  
 

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 gjorda ställningstaganden i bilagan Behovsbedömning/avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, daterad 2018-03-06. 
 

Plandata 
Läge 
Planområdet ligger vid Karlshamns östra entré och området går under benämningen Österport. 
Planområdet gränsar i norr mot Bodestorpsvägen, i söder mot ett grönområde, i öster mot ett 
flerbostadsområde och i väster mot ett kuperat skogsområde. Planområdet omfattar delar av 
vägarna Bodestorpsvägen i norr samt Idrottsvägen och Skyttevägen i öster.  
 
Areal 
Planområdet omfattar ca 2 hektar, vilket motsvarar ca 20 000 m2.  
 

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar fastigheterna Hasseln 2, Hasseln 3 och del av Almen 1 som alla är i 

privat ägo. Planområdet omfattar dessutom Hasseln 4 och Karlshamn 5:11 som ägs av 

Karlshamns kommun men via tomträtt upplåts till två föreningar, samt del av Karlshamn 5:1 

som ägs av Karlshamns kommun.  

 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
Enligt översiktsplanen Karlshamn 2030 ingår fastigheten i område A6, Sjölyckan. Området avses 
utvecklas för bostäder, centrum och förskola. I den framtidsbild som översiktsplanen ger finns 
bland annat följande skrivning: ”Området utgör en viktig länk mellan staden och Väggaområdet. 
Det tidigare ostrukturerade och visuellt stökiga området vid Idrottsvägens möte med 
Ronnebyvägen har nu omvandlats till en välkomnande och attraktiv entré för hela Vägga. Redan 



An ta ga n de ha n dl i ng                                                                                                     20 19- 10- 15  

 

Pla nb e sk r iv n in g –  De ta l jp l an för  Ha ss el n  2  m.f l . ,  Öster por t ,  Ka r l s ham n s komm un  
 

5  

här annonserar sig Karlshamns stora idrotts- och rekreationsområde. Det har skapats ett levande 
och vackert stadsdelscentrum som berikar stadens östra delar.”  
För att följa intentionen i översiktsplanen bör ambitionen i 
planläggningen vara hög när det gäller krav på nya byggnaders 
stadsmässighet och utformning, bland annat i fråga om placering och 
fasadmaterial.  
 
I översiktsplanen presenteras åtta ledord som Karlshamns kommun 
definierat som viktiga i strävan efter en hållbar utveckling. Aktuellt 
planförslag bedöms ge förutsättningar för sex av de åtta ledorden: 
förtätning, funktionsblandning, närhet till service, närhet till natur, god 
infrastruktur och miljövänlig energi.  
 

Planprogram 
Detaljplanearbetet har föregåtts av ett planprogram för fastigheterna 
Karlshamn 5:1 m.fl. Sjölyckan som godkändes av byggnadsnämnden 2017-08-30. 
Planprogrammet, som omfattar ett större område, fungerar som vägledande dokument i 
planarbetet där detaljplanen för Hasseln 2 m.fl. utgör etapp ett av två. Bilden till vänster nedan, 
som är hämtad från planprogrammet, visar föreslagen funktionsuppdelning av området. Inom 
ramen för planprogrammet har ett antal utredningar gjorts, som även de utgör underlag till 
aktuellt detaljplaneförslag. 
 

Detaljplaner 

För den norra delen av Hasseln 2 gäller detaljplan A 310, lagakraftvunnen 1990-12-03, vilken 
reglerar användningen till handelsändamål. För den södra delen av fastigheten gäller detaljplan 
A 172, lagakraftvunnen 1963-06-04, som medger småindustriändamål och fritidsområde. 
Aktuellt planförslag omfattar även Skyttevägen, lokalgata i öster som till viss del regleras av 
detaljplan A352, lagakraftvunnen 2008-05-31. 
 

Miljöbedömning 
Byggnadsnämnden som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör om genomförandet av en 
detaljplan medför en betydande miljöpåverkan. Byggnadsnämnden ska alltså för varje enskild 
detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Ställningstagandet fattas 
av byggnadsnämnden i samband med beslut om samråd. 
 
Byggnadsnämnden anser att ett genomförande av aktuell detaljplan inte innebär någon 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Motiven till 

Planområdets avgränsning i förhållande till gällande 
detaljplaner. 

Ledord i översiktsplanen. 

Naturområde 

Verksamheter  

Bostäder  

Befintliga bostäder  

Förskoleverksamhet  

 

 

Funktionsuppdelning enligt planprogram. 

 

ETAPP 1 

ETAPP 2 
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ställningstagandet framgår av handlingen Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 
 

Övriga kommunala beslut  
Byggnadsnämnden har 2016-03-16 beslutat att ställa sig positiv till detaljplaneläggning av 
fastigheten Hasseln 2 m.fl. samt att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att upprätta ny 
detaljplan. Ett planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och sökande.  

 
Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Riksintressen                                           
Fastigheten ligger inom det geografiska riksintresseområdet för kustzonen enligt miljöbalkens 4 
kapitel. Kustzonen spelar en särskilt viktig roll både för natur- och kulturmiljövård och för det 
rörliga friluftslivet.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Ovan nämnt riksintresse påverkas inte av aktuell detaljplan.  
 

Strandskydd 
Strandskyddet är hävt i gällande plan. Då en detaljplan ersätts av en ny plan återinträder 
strandskyddet, vilket är fallet i aktuellt planförslag. Detta medför att en mindre del av 
planområdet berörs av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13-18 §§. Strandskyddet är 
kopplat till en delvis kulverterad bäck belägen utanför området och på berörd plats finns anlagd 
lokalgata. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
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. 
 

Miljökvalitetsmål 
De sexton miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås. 
Preciseringar av miljökvalitetsmålen förtydligar dem och används i uppföljningen av målen. 
Detaljplanen bedöms beröra följande miljökvalitetsmål: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, 
giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö, grundvatten av god kvalitet och god bebyggd 
miljö. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra 
till en hållbar utveckling. Planförslaget innebär att byggd miljö förtätas med blandade funktioner 
i anslutning till god infrastruktur och service. Detta bidrar till att minska behovet av transporter 
och ger goda förutsättningar för hållbara kommunikationer, vilket inverkar positivt på 
miljökvalitetsmålen begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och ingen 
övergödning. Transporter är idag den största orsaken till klimatförändringen och en stor källa 
till luftföroreningar och utsläpp av ämnen som bidrar till försurningen och övergödning.  
Planförslaget bidrar även till att miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö kan uppnås, genom att 
bland annat bidra till en långsiktigt hållbar bebyggelse- och grönstruktur och genom att ge 
förutsättningar för utveckling av såväl bostäder som kommersiell och offentlig service.  

 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer reglerar den kvalitet på miljön som ska uppnås till en viss tidpunkt och de 
ska följas när kommuner och myndigheter planlägger. Miljökvalitetsnormer infördes med 
miljöbalken år 1999. Det finns idag miljökvalitetsnormer för luft, buller och vattenkvalitet. 
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Föreslagen förändring och konsekvenser 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande påverkan på 
miljökvalitetsnormerna.  
 

Störningar, miljö- och riskfaktorer  
Hälsa och säkerhet 
Närhet till bensinstation och transport av farligt gods 
Planområdet gränsar i norr till Bodestorpsvägen och i nordost till en befintlig bensinstation. 
Bensinstationen hanterar i dagsläget bensin och diesel. Påfyllnadsröret till stationens 
bensincisterner ligger ca 30 meter från planområdet. En bensinstation utgör en risk för både 
miljö, egendom och hälsa. Den största risken för ett stort bensinspill är i samband med 
påfyllning av cistern från tankbil. Sett ur ett hälsoperspektiv så kan det nämnas att de lättflyktiga 
kolväten som t.ex. bensen som avges från fordon vid tankning och påfyllning av tankar ger en 
ökad risk för långsiktiga hälsoeffekter på människor. Det faktum att det förekommer spill av 
bensin vid enskilda tankningstillfällen gör att marken under en bensinstation påverkas negativt 
ur miljösynpunkt. En bensinstation som är belägen inom tätbebyggt område kan också medföra 
andra problem för omgivningen. Det finns till exempel risk för störningar i form av nattlig trafik, 
avgaser och störningar från strålkastarljus. På Bodestorpsvägen gäller generellt förbud mot 
transporter av farligt gods men drivmedel till bensinstationen undantas från detta förbud. 
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Aktuell detaljplan möjliggör nybyggnation sydväst om bensinstationen. I området närmast 
bensinstationen rör det sig om etablering av handel och här kommer inte någon planering av 
bostäder att bli aktuell. Vid eventuell planering av en ny busshållplats i närheten av 
bensinstationen ska det finnas ett säkerhetsavstånd på 18 meter mellan påfyllnadsplats och 
mätarskåp. 
 
I samband med planprogrammet för Sjölyckan upprättades en detaljerad riskbedömning 
avseende transport av farligt gods på väg samt hantering av brandfarliga varor vid 
bensinstation. Syftet med riskbedömningen är att uppfylla plan- och bygglagens krav på lämplig 
markanvändning med hänsyn till risk. De olycksrisker som har identifierats för programområdet 
är förknippade med hanteringen av brandfarliga vätskor inom bensinstationen samt med 
transporterna av drivmedel till denna anläggning. Riskbedömningen visar att risknivåerna inom 
området orsakade av plötsligt inträffade olyckor, är att betrakta som låga och acceptabla och att 
inga ytterligare behov av riskreducerande åtgärder föreligger. Bedömningen är att människors 
hälsa och säkerhet inte påverkas negativt av aktuell detaljplan. För ytterligare information 
gällande genomförd riskbedömning se Detaljerad riskbedömning för planprogram Sjölyckan, 
2017-03-02.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Utanför rödmarkerat område är individrisknivån att betrakta som acceptabel. 
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Vid en eventuell långvarig insats av räddningstjänsten finns i nuläget risker med ett långt 
avstånd till närmaste brandpost. Vid exploatering enligt planförslaget bör därför brandpostnätet 
byggas ut i området. Om stege eller höjdfordon ska användas vid utrymning ska 
uppställningsplatser skapas.  Det är viktigt att dessa  vinterunderhålls. 
 

Isrink med ammoniakanläggning  
Omkring 200 meter söder om planområdet ligger en isrink. Utomhusrinken vid Vägga 
idrottsplats har ett kylsystem innehållande cirka 3 ton ammoniak. Den större delen av volymen 
förvaras i en cistern i ett fristående maskinrum i anslutning till rinken. I gällande riskanalys för 
Karlshamns kommun anges att ammoniak generellt ger ett riskområde som i bästa fall stannar 
200 meter, men under ogynnsamma förhållanden kan sträcka sig kilometervis. Riskområdet är 
starkt beroende av hur stor mängd vätska som släpps ut och under vilken tidsrymd.  
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Anläggningen är i behov av upprustning och kommer inte att tas i bruk med nuvarande 
kylsystem som ska tas bort. Till dess att åtgärder vidtagits ska ny bebyggelse där människor 
stadigvarande vistas förses med stängningsbar ventilation. Med stadigvarande vistelse 
inkluderas till exempel boende och arbetsplats. Detta innebär att ventilationen ska gå att stängas 
manuellt, så att boende vid till exempel viktigt meddelande till allmänheten kan stänga 
ventilationsdon (samt dörrar och fönster) i sin bostad. Om central ventilation nyttjas ska detta 
förses med central nödavstängningsmöjlighet.  

  

 Avståndet mellan isrinken och planområdet är ca 200 meter. 
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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. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Planområdet berörs i nuläget av trafikbuller från kringliggande vägar, framför allt från 
Bodestorpsvägen. Trafikrörelser på den norra delen av fastigheten Hasseln 2, lastning och 
lossning samt fläktar från ventilation och kylanläggningar kan eventuellt orsaka ljudnivåer som 
kan vara störande för omgivningen. Då planförslaget medger en utökning av verksamheter kan 
detta generera ökat trafikbuller. En bullerberäkning som visar nulägessituationen baserad på 
dagens trafikmängd har gjorts för området. Nedan redogörs för denna bullermätning, där 
avståndet från vägmitt till god ljudmiljö enligt förordningen redovisas uppdelat i ekvivalent- och 
maxnivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trafikflöden kring området kan komma att förändras i framtiden och en uppskattad 
trafikflödesberäkning är gjord för år 2030. Denna trafikflödesberäkning ligger till grund för den 
framtida prognosen gällande buller för området som visas nedan. Bullerprognosen för år 2030 
följer samma principer som nulägesberäkningen.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nuläge: Maximal ljudnivå som ej överskrider 70 
dBA uppnås 45 m från Bodestorpsvägen och 37 m 
från Idrottsvägen och Hunnemaravägen. Maximalt 
sker 5 % överskridanden per dygn av 70 dBA- 
gränsen utanför det grönmarkerade området.  

 

Nuläge: Ekvivalent ljudnivå som ej överskrider 
55 dBA uppnås 45 m från Bodestorpsvägen, 19 
m från Idrottsvägen och 9 m från 
Hunnemaravägen – se grönt område.  

 

Prognos 2030: Ekvivalent ljudnivå som ej 
överskrider 55 dBA uppnås 59 m från 
Bodestorpsvägen, 29 m från Idrottsvägen och 6 m 
från Hunnemaravägen – se grönt område.  

 

Prognos 2030: Maximal ljudnivå som ej 
överskrider 70 dBA uppnås 59 m från 
Bodestorpsvägen och 37 m från Idrottsvägen och 
Hunnemaravägen. Maximalt sker 5% 
överskridanden per dygn av 70 dBA-gränsen 
utanför det grönmarkerade området.  
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Inom de grönmarkerade områdena i bilderna ovan krävs inga eller begränsade åtgärder vid 
bostadsbyggnation för att uppnå god ljudmiljö. Utanför grönmarkerat område kan åtgärder 
såsom placering av hus och genomgående planlösning bli aktuella om man vill planera för 
bostäder. De bostäder planförslaget medger hamnar inom det område där god ljudmiljö 
återfinns idag och där miljön kommer vara god även framöver. Gällande verksamheter, service 
och liknande kan placering närmare vägen vara befogad, då dessa funktioner inte är till för 
stadigvarande vistelse på samma sätt som bostäder.  
 
Viktigt att notera är att grönt område hänvisar till den bullerförordning som gäller vid planering 
av nya bostäder. Verksamheter och miljöer för utevistelse går att placera närmare väg. Vidare 
tar beräkningarna ovan inte hänsyn till olika möjligheter gällande fasadmaterial och 
fasadanpassning, placering av byggnadskroppar och anpassande av lägenheters planlösning som 
möjligheter/alternativ för att uppnå en god ljudmiljö. Vid anpassande byggnadsåtgärder kan det 
således vara lämpligt att bygga bostäder närmare väg än vad det gröna fältet anger.  

 
Luftfart 
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 medger byggnader med maximal nockhöjd på 26 meter över marken. 
Bestämmelser om nockhöjd reglerar den högsta delen på en byggnads takkonstruktion. Delar 
som sticker upp över taket, som skorstenar och ventilationstrummor, räknas inte in. För 
byggnadsverk högre än 45 meter ska 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.  
 

Förorenad mark 
I Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden finns en 
gummiproduktionsverksamhet (däckverkstad) registrerad för det aktuella området. Objektet 
har endast identifierats och inte inventerats. Byggnaden används i dag som lager för färg- och 
golvhandeln. Inom området har det även funnits en bensinstation som undersökts och sanerats 
inom ramen för SPI Miljösaneringsfond AB 2012. Ytan som tidigare utgjort bensinstation består 
idag av en asfalterad parkeringsyta och trottoar.  
 
Naturvårdsverkets riktvärden för markens lämplighet är uppdelade i två typer av 
markanvändning: Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM). 
Dessa begrepp återkommer i texterna nedan. När det gäller känslig markanvändning (KM) 
begränsar markkvaliteten inte val av markanvändning. Marken ska till exempel kunna användas 
till bostäder, daghem, odling etc. Mindre känslig markanvändning (MKM) begränsar däremot val 
av markanvändning. Marken kan då till exempel användas för kontor, industrier eller vägar.  
 
Miljötekniska markundersökningar, daterade 2012-11-15 och 2017-04-03, har utförts i 
området. I den senare av de två undersökningarna påträffades föroreningshalter i jord över 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM) i tre av totalt sex 
provpunkter. De provpunkter som uppvisar föroreningshalter som överskrider riktvärdet för 
KM återfinns i den norra delen av fastigheten Hasseln 2 där verksamheter finns i nuläget.  Om 
byggnation blir aktuellt i närheten av provpunkt 17W06, markerad med röd ring i karta på nästa 
sida, rekommenderades fortsatta undersökningar i anslutning till denna provpunkt.  
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För att utreda frågan vidare och för att kartlägga föroreningarnas utbredning utfördes en 
kompletterande miljöteknisk markundersökning under våren 2019, se karta med redovisning av 
provpunkter på nästa sida.  I jord påträffas då föroreningshalter över känslig markanvändning 
(KM)+ eller mindre känslig markanvändning (MKM) i flera punkter. Föroreningarna tycks 
främst vara koncentrerade till två områden inom planområdet där det finns fyllnadsmaterial och 
där det historiskt bedrivits potentiellt förorenande verksamheter. I den norra delen av området 
som planläggs för handelsändamål finns provpunkt 19W01, där påvisad blyhalt överstiger 
gränsen för korttidsexponering enligt Naturvårdsverkets bakgrundsvärden till 
riktvärdesmodellen. Enstaka tillfällen med exponering av jord med halter över gränsen för 
korttidsexponering kan leda till långsiktiga risker för människor.   
 
I grundvattnet finns en påverkan av tungmetaller i jämförelse med bakgrundshalter enligt SGU, 
dock ligger samtliga påträffade halter under Livsmedelsverkets gränsvärden för otjänligt 
dricksvatten. Någon koppling till föroreningshalter i jord kan inte fastställas. Halterna av 
Triklormetan i grundvattnet bedöms inte utgöra något hinder för planerad markanvändning. 
Påverkan på Hunnemarabäcken, ca 100 meter öster om området, bedöms vara försumbar i 
förhållande till påverkan från Hunnemaradeponin. 
 
 
 
 
 
 
 

Redovisning av provpunkter, miljöteknisk undersökning 2017. 
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Föreslagen förändring och konsekvenser 

I område där planförslaget medger bostäder har inga föroreningshalter överstigande 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning påträffats.  
 
I den miljötekniska undersökningen, daterad 2019-05-08, görs bedömningen att det kan 
föreligga ett visst åtgärdsbehov baserat på de påträffade föroreningshalterna i jord i 
planområdets norra del, där användningen är begränsad till C, centrumändamål. 
Föroreningshalterna i punkt 19W05 innebär sannolikt ett åtgärdsbehov i form av sanering 
genom schaktning. Denna förorening är förhållandevis väl avgränsad. I punkt 19W01 
förekommer bly i en halt överstigande Naturvårdsverkets gräns för korttidsexponering. Om 

Redovisning av provpunkter, miljöteknisk undersökning 2019. 



An ta ga n de ha n dl i ng                                                                                                     20 19- 10- 15  

 

Pla nb e sk r iv n in g –  De ta l jp l an för  Ha ss el n  2  m.f l . ,  Öster por t ,  Ka r l s ham n s komm un  
 

13  

asfalten ska ligga kvar bedöms dock risken för att människor som vistas på området ska komma 
i kontakt med förorenad jord som liten.  
  
Inom området med användningen C, centrumändamål, ska markens lämplighet för bebyggande 
säkerställas genom att en markförorening har avhjälpts eller skydds- eller säkerhetsåtgärder 
har vidtagits innan startbesked för lov för markarbete eller byggnation kan ges. Detta innebär 
att marken är lämplig för ändamålet först när marken har sanerats till en nivå som understiger 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning.  
 
Förorenade schaktmassor som uppstår i samband med rekommenderad åtgärd eller i form av 
överskottsmassor i samband med anläggningsarbeten kräver särskild hantering. Schakt i 
förorenad jord är anmälningspliktig. Innan schaktarbeten får ske måste en anmälan om 
avhjälpandeåtgärd enligt § 28 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
göras till tillsynsmyndigheten, det vill säga Miljöförbundet Blekinge Väst, senast 6 veckor innan 
arbetena startar. Detta gäller även icke lovpliktiga åtgärder, till exempel grävning. Inför 
schaktarbeten bör en kontrollplan, som beskriver tillvägagångssätt för klassificering av 
förorenade massor och omgivningskontroll, utarbetas och bifogas anmälan om 
avhjälpandeåtgärd. 
 
Alla massor som schaktas bort från ett område räknas som ett avfall (Naturvårdsverket, 2010). 
Om schaktmassor ska återanvändas på en annan plats och om halterna i schaktmassorna 
överstiger MRR (mindre än ringa risk) ska en anmälan om återanvändning av avfall inlämnas och 
godkännas av tillsynsmyndigheten. I samband med anmälan kan det bli aktuellt med 
kompletterande provtagning.  
 
Vid rivning av den före detta däckverkstaden bör undersökningar under byggnaden utföras i 
enlighet med rekommendationer i bilagda rapporter avseende miljötekniska 
markundersökningar. Innan byggnaden rivs ska en rivningsinventering göras.  
 
I plankartan förses de användningsområden som har beteckningen C, centrumändamål, med 
villkoret att ”Startbesked får inte ges för lov till åtgärder som innebär en väsentlig ändring av 
markens användning förrän markens lämplighet för markarbete eller byggnation har säkerställts 
genom att en markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits”. 
Detta för att säkerställa att ovan beskrivna erforderliga åtgärder som kan bli aktuella inför 
markarbeten och byggnation kommer till stånd. För mer detaljerad information hänvisas till 
miljötekniska markundersökningar, daterade 2012-11-15, 2017-04-03 och 2019-05-08. 
Undersökningarna ska också vara vägledande vid sanering och efterkontroll. 
  

Radon 
Någon detaljerad radonundersökning är inte gjord. Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings 
markradonöversiktskarta utgör marken inom planområdet lågriskområde avseende radon. Man 
kan dock inte utesluta förhöjd risk för markradon lokalt. 
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Riktvärden om radon i inomhusluften regleras i Boverkets byggregler, BBR. Frågan hanteras 
under bygglovskedet och då inför startbeskedet i det tekniska samrådet. Ansvaret för att 
bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder 
åligger fastighetsägaren/exploatören. 

 

Risker på grund av ett förändrat klimat 
I översiktsplanen anges att klimatförändringarna medför risker som särskilt måste beaktas.  
Översvämningsrisken kommer också att öka påtagligt på grund av stigande 
havsmedelvattenstånd, ökade extremflöden i åarna och intensivare korttidsregn. Med ett 
förändrat klimat finns det även risk för framtida värmeböljor och en höjd medeltemperatur.  
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Inom eller i direkt anslutning till planområdet finns inga utpekade skred- eller erosionskänsliga 
områden eller översvämningszoner. Kartan till vänster nedan visar MSB:s (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap) högsta beräknade flöde och illustrerar vilka områden som sätts 
under vatten vid en översvämning som motsvarar ett värsta tänkbara scenario som kan inträffa 
av naturliga orsaker. Marknivåerna ligger mellan 5 och 12 meter över grundkartans nollplan i 
planområdet som inte berörs av utpekade områden i karteringen. Det finns inte heller några 
utpekade lågpunkter inom planområdet, se karta till höger nedan.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Ett förändrat klimat riskerar att ge ökade mängder nederbörd vilket i sin tur kommer att öka 
kraven på att hantera dagvatten på ett hållbart sätt. Hanteringen av dagvattnet behöver därför 
ses över i samband med all byggnation och hårdgörande av ytor. Grönytor ska i möjligaste mån 
bevaras för att ge möjlighet till naturlig infiltration av dagvatten. Dagvattenhantering behandlas 
ytterligare under rubriken Dagvatten. 
 
Genom att i så stor utsträckning som möjligt behålla befintlig växtlighet och större träd i 
området kan effekter av värmeböljor och ökad nederbörd beroende på ett framtida förändrat 
klimat mildras. Närheten till skogsområdet direkt väster om aktuellt planområde kan också 
motverka värmeböljor. 
 

Ras och skred 
Enligt SGU:s kartering finns ingen risk för ras och skred inom eller angränsande till 
planområdet. Enligt utredningen i Översiktligt geotekniskt utlåtande, daterad 2017-03-17, 
bedöms dock grundläggningsförhållandena i planområdets norra del generellt som dåliga. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Inför byggnation i planområdets norra delar bör kompletterande geotekniska undersökningar 
genomföras för att belysa behov och typ av möjliga förstärkningsåtgärder. 

 
  

Beräknat högsta flöde. MSB.se. 

 

Lågpunktskartering. Länsstyrelsen Blekinge län. 
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Mark- och vattenområden 
Mark och vegetation 
Vid en naturvärdesbedömning, genomförd 2017-05-05, noterades, förutom fyra skyddsvärda 
träd, inga höga naturvärden inom aktuellt planområde. Dock omfattar planen ett par mindre 
områden med naturvärden. I skogsbacken, ca 50-100 meter väster om planområdet, finns 
noteringar om fynd av orkidén skogsknipperot. Orkidén har inte noterats inom planområdet. 
Om skogsknipperot påträffas inom planområdet och skulle påverkas av exploateringen behöver 
länsstyrelsen kontaktas, då det kan kräva en dispens från artskyddsförordningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inom planområdet finns fyra ekar som bedömts vara skyddsvärda. Om dessa berörs av 
exploateringen krävs samråd med länsstyrelsen enligt miljöbalken kap 12 kap 6 §. Eftersom två 
av de fyra skyddsvärda ekarna i planens östra del bedöms beröras av exploateringen, har 
skogsstyrelsen gjort en särskild naturvärdesbedömning av dessa. Vid inventeringen 2019-06-16 
konstaterades att ingen av ekarna hyser några rödlistade eller i övrigt skyddsvärda arter. Ekarna 
är i god kondition och saknar håligheter som skulle kunna vara lämpliga för ovanliga insekter 
som exempelvis läderbagge.  
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
I nordost tar planförslaget en begränsad andel mark med naturvärden i anspråk. Det rör sig om 
en mindre yta mot en bergsknalle strax bakom befintlig byggnad. Ytan behövs för att 
tillgängliggöra befintliga och kommande verksamheter.  
 
Skyddsvärda träd skyddas i plankartan med bestämmelsen n2 – Skyddsvärda träd. Vid 
exploatering ska erforderliga åtgärder vidtas för att förhindra att träden och dess rotsystem 
skadas. Vid trädfällning krävs tillstånd av länsstyrelsen. Två stora ekar i planens östra del bedöms 
riskera att lida skada vid ett genomförande av detaljplanen och en anmälan om samråd enligt 
miljöbalken kap 12 kap 6 § har gjorts i syfte att pröva möjligheten att få ta ner träden.  Till dess 
att anmälan är behandlad och länsstyrelsen har fattat beslut i frågan skyddas även dessa träd i 
planen. Om ekarna avverkas rekommenderas att stammar och grenar läggs i en faunadepå i 
anslutning till någon närliggande nyckelbiotop.  
 
 

Naturmark som tas i anspråk. Skyddsvärda träd finns i området.  Angränsande grönområde. 
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Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom själva planområdet.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Eventuella fynd i samband med anläggningsarbeten ska omgående anmälas till länsstyrelsen 

enligt bestämmelserna i kulturmiljölagen. 
 

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s kartor består jordarten i området huvudsakligen av morän och fyllnadsmaterial och 
berggrunden utgörs av granit och granodiorit. I planprogrammet för Sjölyckan gjordes en 
översiktlig geoteknisk undersökning, daterad 2017-03-17. För utförligare beskrivning av 
markens förutsättningar hänvisas till denna. På nästa sida visas en övergripande bild av 
områdets förutsättningar avseende grundläggning. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Planförslaget medger byggnation i flera våningar. I den norra delen av planområdet krävs att 
åtgärder vidtas för att säkerställa en förstärkt grundläggning.  

 

Karta, naturvärdesbedömning, daterad 2017-05-05 

 

Skyddsvärda träd som bedöms kunna lida 

skada vid exploatering. Bild tagen i april 

2019. 
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Bebyggelse 
Det finns flera byggnader inom planområdet. På fastigheten Hasseln 2 ligger en dominerande 
byggnad på 1000 m2 i två våningar, som inhyser de två verksamheterna Coop Konsum och 
Colorama. Söder om denna ligger tre mindre byggnader på ca 200 m2 respektive 75 och 70 m2. 
Dessa byggnader används som lager för redan etablerad verksamhet på platsen. Ett visst upplag 
av träpallar och containrar förekommer även i varierande omfattning. Fastigheten Hasseln 2 
utgörs till stor del av hårdgjord yta och vegetationen är i princip obefintlig med undantag av ett 
skyddsvärt träd, en stor ek i den östra delen. På fastigheten Hasseln 3 ligger ett enbostadshus 
med tillhörande trädgård. I övrigt finns inga bostäder inom planområdet. I planområdets södra 
del, på fastigheterna Hasseln 4 och Karlshamn 5:11, ligger två klubbstugor som är omgivna av 
skogsmark. Enbostadshuset och klubbstugorna avses rivas i samband med detaljplanens 
genomförande. Detta förutsätter att föreningarna som använder klubbstugorna har flyttat till 
lokaler på annan plats. 
 
  

Norra delen av planområdet (gulmarkerat på kartan till 
vänster) utgörs huvudsakligen av asfalterade ytor samt 
av bebyggd tomtmark. Marknivåerna ligger 
huvudsakligen inom intervallet ca +4,0 till +8,0 från 
grundkartans nollplan, högst i områdets västra del, mot 
berget, samt i områdets norra del, norr om 
Bodestorpsvägen. För detta område kommer det att 
krävas betydande grundförstärkningsåtgärder för 
samtliga typer av konstruktioner. 
 
Planområdets södra del (rödmarkerat område) utgörs 
huvudsakligen av skogsmark, hårdgjorda vägar samt av 
bebyggd tomtmark. Marknivåerna ligger här 
huvudsakligen inom intervallet ca +7,0 till +10,0. Inom 
detta område bedöms det vara mycket goda 
grundläggnings-förutsättningar. 
 
 

 
 

Byggnad med COOP och Colorama. Enbostadshus som avses rivas. 

Klubbstuga som avses rivas. Klubbstuga som avses rivas. 
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Föreslagen förändring och konsekvenser 
På fastigheternas Hasseln 2 och 3, i planområdets norra del, möjliggör planförslaget för 
byggnader avsedda för centrumändamål. Användningen centrum medger en kombination av 

olika verksamheter som handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som bör 

ligga centralt eller vara lätta att nå. Användningen betecknas på plankartan med C, centrum. 
Befintlig byggnad där COOP och Colorama har sina verksamheter idag avses byggas om och till. 
Förrådsbyggnader planeras att rivas.   
 
Inom området betecknat med C, centrumändamål, tillåts en största byggnadsarea motsvarande 
50 % av område avgränsat med användningsgräns i plankartan. När det gäller byggnadernas 
höjd så är högsta tillåtna nockhöjd 23 meter över grundkartans nollplan, vilket medger 
byggnader med en högsta nockhöjd på 17 meter från intilliggande marknivå. I planens södra del 
medger detaljplanen bostäder, centrumändamål och bostäder med vårdinslag. Här betecknas 
användningarna med BCD (bostäder, centrum, vård) på plankartan. Inom område avgränsat 
med användningsgräns tillåts en total byggnadsarea på 40 % och en nockhöjd påbyggnader på 
maximalt 38 meter över kartans nollplan, vilket vid byggnation i åtta våningar motsvarar 26 
meter från intilliggande marknivå.  
 
Då planområdet är kuperat refererar nockhöjder till enheten meter över grundkartans nollplan 
istället för till medelmarknivå. Sektionerna som följer illustrerar skillnaden mellan de båda 
enheterna. Illustrationerna utgår från maximalt tillåtna nockhöjder. Angivna nockhöjder 
inkluderar möjligheten att ha verksamheter eller samlingslokaler i bottenvåning där högre 
takhöjd krävs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Sektion med illustration av tänkbar bebyggelse i förhållande till marknivåer, vy från Skyttevägen. 

Sektion med illustration av tänkbara nockhöjder relaterade  
till marknivå och grundkartans nollplan. 
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Gestaltning 
Planområdet har ett strategiskt läge vid den östra entrén till Karlshamns stad. Detta medför att 
gestaltningen av byggnaderna inom planområdet är extra viktig. Detta regleras med 
planbestämmelsen; ”Gestaltning av nya byggnader ska anpassas till sin omgivning i fråga om 
kvalitet, materialval och kulörer så att en god helhetsverkan uppnås”. Stor omsorg bör även ägnas 
den yttre miljön. Det kan till exempel handla om val av markbehandling, träd, buskar, 
planteringar, möblering och belysning. När utformning av kommande byggnader och utemiljö 
ska tas fram rekommenderas tidig dialog med bygglovsansvariga på Stadsbyggnadsavdelningen 
i Karlshamn.   
 
Enligt plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk ha god färg-, form- och materialverkan. Då 
detaljplanen medger olika typer av byggnader har plankartan inte försetts med några 
detaljerade utformningskrav. För att säkerställa kvaliteter i bebyggelse och utemiljö anges i 
planförslaget ett antal principer som ska beaktas vid utformning av områdets bebyggelse och 
utgöra ett underlag för genomförandet av detaljplanen. 
 
Gestaltningsprinciper 

 God helhetsverkan: Nya byggnader ska anpassas till sin omgivning i fråga om kvalitet, 

materialval och kulörer så att en god helhetsverkan uppnås. 
 

 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 bostadsområdet kan läsas ihop. 
 

 Mänsklig skala: Bebyggelse och utomhusmiljö bör utformas i mänsklig skala för att en 

god livsmiljö ska åstadkommas. Byggnader där det är möjligt ha entréer vända mot 

gator och mer offentliga platser. 
 

 Attraktiv vistelsemiljö: Utomhusmiljön ska utformas med höga ambitioner och bidra 

till att mötesplatser skapas och uppmuntra till spontanaktiviteter. Med mindre 

rumsligheter och mycket grönska skapas trivsamma vistelsemiljöer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Inspirationsbilder från Stockholm, Linköping och Wien. 
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Illustrationen nedan visar tänkbar bebyggelse med nytt COOP i anslutning till befintlig handel 
och nya bostäder i söder. Verksamhetsområdet och bostadsområdet ligger på olika höjd, varför 
de på ett naturligt sätt kommer att upplevas åtskilda. Nya tak illustreras med solcellspaneler och 
grästak. Vid planens genomförande kan andra hållbara alternativ bli aktuella. 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

Illustration tänkbar bebyggelse. 

BOSTÄDER  

LEK 
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  Plankarta med be stämmelser  
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Service  
Service i form av dagligvaruhandel och detaljhandel finns inom planområdet. Området ligger 
cirka 1 km från Karlshamns centrum, där det finns både offentlig och kommersiell service. 
 

Folkhälsa 
Det övergripande nationella målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Den fysiska miljön bör därför utformas så att den 
stödjer hälsosamma val. Regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsa och välbefinnande samt har 
en sjukdomsförebyggande effekt. Skulle fler människor till exempel cykla istället för att ta bilen, 
minskar dessutom koldioxidutsläppen och därmed reduceras även risken för ohälsa orsakad av 
luftföroreningar. Parker och grönområden är viktiga inslag i den urbana miljön ur ett 
folkhälsoperspektiv och tillgänglighet till grönytor uppmuntrar fysisk aktivitet. Parkbaserade 
rekreationsaktiviteter minkar stress och främjar människors hälsa och välmående på lång sikt.  
 
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.  
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Genom god tillgång till gång- och cykelbanor som förbinder viktiga målpunkter underlättar 
aktuell detaljplan för människor att göra hälsosamma val. En lägre parkeringsnorm bidrar också 
till att minska biltrafiken i området. Genom att detaljplanen skapar förutsättningar för trygga 
och tillgängliga platser främjas även social interaktion och möten. 
 
Planområdet gränsar till en skogsbacke med stigar och naturvärden. Det finns ett samband 
mellan avstånd och antal besök i parker och grönområden. Mindre avstånd innebär en högre 
grad användning. Studier har visat att de flesta boende inom 200 meter från ett grönområde 
regelbundet använder det för rekreation. 
 

Tillgänglighet 
Mark som tas i anspråk för bebyggelse ska kunna användas av personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga. Vidare ska den allmänna platsmarken i anslutning till området 
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 kvartersmark och allmän platsmark. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Vid byggnation ska tillgängligheten prioriteras. Tillgänglighetsanpassade lösningar vid 
nybyggnation i söder och vid öppnade av nya angöringar är av största vikt. Förutsättningarna 
för detta bevakas i projekterings/bygglovsskedet.  
 
Barn och ungdomar 
Säkerhets- och hälsofrågor är extra viktiga för barn. I planområdets närhet finns en förskola, 
varför särskild omsorg bör läggas vid utformning av utemiljön med tanke på barns säkerhet. 
 

Gator, vägar och trafik 
Vägnät/gång- och cykelvägnät 
Norr om planområdet ligger Bodestorpsvägen/Ronnebyvägen. Detta är Karlshamns östra entré 
till staden. Direkt öster om området ligger Idrottsvägen som är en lokalgata. Idag finns två in- 
och utfarter från Idrottsvägen mot fastigheten Hasseln 2, en i norr som angör verksamheterna 
Coop och Colorama, och en till lagerlokalerna söder om.  
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I planområdets östra del går Skyttevägen, en mindre lokalgata med gång- och cykelväg. Det finns 
ett väl utbyggt separat gång- och cykelvägnät runt hela planområdet. Från Skyttevägen angörs 
fastigheterna Hasseln 3, Hasseln 4 Karlshamn 5:11, Karlshamn 5:12 och Rönnen 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Föreslagen förändring och konsekvenser                                      
I trafikutredning som tagits fram i 
planprogrammet, daterad 2017-03-17 samt i 
en fördjupad utredning, daterad 2018-01-30, 
har förslag på nya trafiklösningar tagits fram. 
Utredningarna omfattar trafiksituationen i hela 
områden Sjölyckan och föreslagna lösningar 
ska fungera tillsammans med kommande 
detaljplan som planeras söder om aktuellt 
planområde.  
 
Bilden till höger illustrerar förslag på nya 
lokalgator samt ny utformning av Skyttevägen. 
Den nya vägen fortsätter utanför planområdet 
med kopplingar till förskola och nya bostäder. 
Illustrerad byggnation är mycket schematisk. 
Vidare utredningar som tagits fram i 
detaljplanen ger andra förutsättningar som har 
resulterat i nya illustrationer, se under 
rubriken Gestaltning ovan. 
 
 

Förslag på förlängning av Skyttevägen söder- och 
västerut. Trafikutredning, 2018-01-30, SWECO. 

Gång- och cykelväg norr om planområdet.                              Gång- och cykelväg Skyttevägen. 

Korsningen Bodestorpsvägen/Idrottsvägen.                              Angöringar till Hasseln 2.               
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Förslag på utformning av Skyttevägen. Trafikutredning, 2018-01-30, SWECO. 

 

Ny cirkulationsplats 
I korsningen Idrottsvägen/Bodestorpsvägen 
föreslås en ny cirkuationsplats.  
Cirkulationsplatsen placeras centralt över den 
befintliga fyrvägskorsningen. Cirkulationen 
har försetts med en rondell som har en radie 
på 11 meter och överkörningsbar del för att 
säkerställa god framkomlighet för busstrafik 
och tunga fordon. Ytterradien uppgår till 17 
meter, dimensionerad efter en lastbil med 
släp. För mer detaljerad information, se 
Trafikutredning genomförd av SWECO, 
daterad 2017-03-17. 
 
 
 
 
Utformning av Skyttevägen 
I planförslaget föreslås en förlängning av Skyttevägen med koppling till förskolan söder om och 
till planerat bostadsområde västerut. Gatan, som utformas med en smal körbana på ca 5,5 meter 
där en lastbil eller sopbil och en personbil kan mötas, föreslås regleras till 30 km/tim. På den 
östra sidan om gatan (likt dagens lösning) placeras en separerad gång- och cykelbana med 
dubbelriktad cykeltrafik. På den västra sidan införs en trottoar. Idag finns ingen trottoar på 
denna sida, men då antalet boende i området ökar kommer behov av goda gångförbildelser till, 
från och genom området att öka. I planområdets norra del medges verksamheter, service och 
handel, vilket utgör en viktig målpunkt för fotgängare och cyklister då avstånden är under 300 
meter inom hela planområdet. Söder om området ligger en förskola, ett flertal 
idrottsverksamheter, en gymnasieskola och en badplats, allt inom gång- och cykelavstånd. Till 
Skyttevägen kopplas infartsgator som leder till bostädernas entréer. Infartsgatorna har inte 
detaljstuderats då deras läge inte är fastställda i detta skede. I plankartan begränsas 
Skyttevägens bredd, inklusive gång- och cykelväg, till ca 11 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enklare projekteringsskiss för cirkulationsplatsen. 
Trafikutredning, 2017-03-17,SWECO. 
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Där Skyttevägen landar i en T-korsning kommer gatans karaktär att fortsätta ned till förskolan 
medan det tredje benet i korsningen kommer att utformas som en gårdsgata. Trafikflödena 
bedöms här bli låga och endast omfatta boende och besökande samt sopbil och 
utryckningsfordon. Gatan utformas med en körbar yta där fotgängare har prioritet. I 
gaturummet ska samtliga trafikslag samspela för att skapa låga hastigheter, höjd säkerhet och en 
hög uppmärksamhet från samtliga trafikslag. Den körbara ytan är i trafikutredningen 6 meter 
bred och föreslås att regleras till gångfartområde. Den körbara ytan görs i samma nivå som 
omgivningen och i ett gemensamt material där entréer och möblering till bostadshusen gärna 
får integreras och bidra till rumslighet och begränsning av den körbara ytan. Till gatans 
utformning hör en vändplats. Denna är placerad utanför aktuellt planområde. Om del av gata 
anläggs före kommande detaljplan får vändplan anläggas inom kvartersmark. I plankartan 
begränsas gatuutrymmets sammanlagda bredd till 10 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angöring och Parkering 
När det gäller parkeringsytor, angöringar och plats för varutransporter är utrymmet begränsat. I 
nuläget finns cirka 50 parkeringsplatser för kunder och personal inom planområdet. Utöver 
dessa tillkommer parkeringar vid vändplanen på Skyttevägen samt ytor för parkering på 
kvartersmark vid enbostadshuset och invid klubbstugorna. 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 för handel, 20 
för kontor och 10 för bostäder. I jämförelse med andra städer av motsvarande storlek ligger 
Karlshamn högt i samtliga kategorier. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Det är angeläget att logistiken inom kvartersmarken utformas noga eftersom det redan idag är 
trångt, särskilt i områdets norra del. Parkeringsytor och gångvägar till entréer bör göras tydliga 
och separeras från körvägar till varuintag så långt det är möjligt. I trafikutredning, daterad 
2018-01-30, har parkeringsfrågan utretts och ett resonemang om lägre parkeringsnorm förs. 
Denna utredning redovisar parkeringstal på 9 bpl (bilparkeringsplatser)/1000 m2 BTA 
(bruttoarea) för bostäder och 25 bpl/1000 m2 BTA för handel. Detta med förutsättning att 
besöksparkeringar till bostäder och handel samnyttjas. 

Förslag på utformning av ny gårdsgata. Trafikutredning, 2018-01-30, SWECO. 

 



2019-10-15             Antagan d e ha nd l i n g  

Pla nb e sk r iv n in g –  De ta l jp l an för  Ha ss el n  2  m.f l . ,  Öster por t ,  Ka r l s ham n s komm un  
26  

I den fördjupade trafikutredningen, daterad 2018-10-08, studeras parkeringsbehovet utifrån tre 
tänkbara scenarios. Parkeringsbehovet bedöms vara mellan 84-110 bilparkeringsplatser.  
 
Tabellen nedan visar att det totala basbehovet är 110 bilparkeringsplatser, varav tre till fyra 
platser bör utformas som parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det vill säga vara 
dubbelt så breda som en vanlig parkeringsplats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det samnyttjade basbehovet är 84 bilparkeringsplatser, se tabell nedan. Samnyttjande innebär 
att en bilparkeringsplats kan nyttjas av flera bilister, om anspråket på platsen sker vid olika 
tidpunkter. Det samnyttjade bilparkeringsbehovet får dock inte understiga det enskilda behovet 
för respektive verksamhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Samnyttjande fungerar i hela sin utsträckning bara när alla bilparkeringsplatser är tillgängliga 
för alla och lokalisering av parkeringsplatser är i rimligt avstånd till målpunkterna. I 
trafikutredningen hänvisas till att i tätbebyggda områden och centrala delar av innerstäder 
accepterar boende ett avstånd upp till 500 meter mellan bostaden och parkeringsplats medan 
besökare till boende accepterar 200 meter. Till butiker och affärer accepterar anställda 800 
meter och besökare 300 meter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

I trafikutredningen, daterad 2018-10-08, presenteras olika förslag på parkeringslösningar. Beroende på i vilken 
utsträckning parkeringarna kan samnyttjas varierar behovet av antalet parkeringar, se illustrationer ovan. 
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I trafikutredningen, daterad 2018-10-08, studeras angöringar och leveranser till handeln inom 
området utifrån trafiksäkerhet och trafikflöde. Utredningen visar på tre alternativ gällande 
leveransytor, varav illustrationen till höger ovan visar den variant som är att föredra. Fördelen 
med detta alternativ är att ytan mellan de båda handelsverksamheterna undantas från 
varuleveranser, vilket kan ge en trafiksäkrare och mer attraktiv miljö för människor i rörelse. 
 
Kollektivtrafik 
I närheten av programområdet, vid korsningen Ronnebyvägen/Bodestorpsvägen, ligger en 
busshållplats som trafikeras av lokalbuss. Vidare ligger en busshållplats vid idrottsplatsen och 
en vid Gullbergslyckan söder om området på Hunnemaravägen. Dessa hållplatser trafikeras av 
samma busslinje. På sikt vore det önskvärt med stopp för regionbussar inom området. 
 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp och fastigheterna är 
anslutna till det kommunala avloppsnätet. Ledningar finns inom kvartersmark och i omgivande 
gator. I planområdets norra del finns ett, i gällande detaljplan, utpekat u-område vilket innebär 
att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Inom kvartersmark i planområdets norra del förses plankartan med u-område vilket innebär att 
marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga ledningar. Övriga vatten- och avloppsledningar 
som finns på fastigheten Hasseln 2, Hasseln 3, Hasseln 4, Karlshamn 5:11 och Karlshamn 5:1 
avses flyttas, varför u-områden inte har lagts ut för dessa. Anslutning för spillvatten, 
dricksvatten och dagvatten bör hämtas från korsningen mellan Idrottsvägen och Skyttevägen. 
Nya ledningar bör förläggas i Skyttevägen för att förse nya bostadsdelen med VA-servis. Även 
den nya handelstomten kan förses med anslutning från Skyttevägen. Nya anslutningspunkter 
kommer att föreslås. Alla ändringar avseende ledningsdragningar bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören.    
 

Dagvatten  
Planområdet ligger inom område med separat dagvattensystem. Ny anslutning bekostas av 
fastighetsägare/exploatör. Lokalt omhändertagande rekommenderas där detta är möjligt. 
Idag sker avrinningen av ytvatten från området främst mot vägarna Idrottsvägen och 
Skyttevägen, där dagvattenledningarna finns.  
 
I Karlshamns kommun ska dagvatten, vid ombyggnad eller exploatering, hanteras enligt 
följande riktlinjer: 
 Dagvattenhanteringen ska beskrivas i detaljplaner. Behov av rening, fördröjning och ytor 

ska ingå i planbeskrivningen. 
 Det är markägaren/verksamhetsutövaren som har ansvaret för att finna lösningar för 

sitt dagvatten och ska bekosta denna lösning. 
 Dagvattnet ska avledas på ett sätt som inte försvårar avledandet nedströms eller skadar 

omgivande mark. Vid ombyggnad och nyexploatering ska ledningssystemet anpassas så 
att översvämning utanför aktuellt område via dagvattenledningar motverkas. 

 Lämpliga allmänna platser bör utnyttjas som multifunktionella ytor i 
dagvattenhanteringen. 

 
Vid ny exploatering ska lösningar prioriteras i följande ordning: 

1. I första hand ska dagvattnet helt tas om hand på den egna tomten/fastigheten 

genom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 
 

2. I andra hand, om det första alternativet inte är möjligt helt eller delvis, ska 

dagvattnet tas om hand genom fördröjning och genom öppen dagvattenavledning. 
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Det kan ske genom att ha en höjdsättning som medför att vattnet leds via t.ex. 

diken och kanaler till recipient utan att medföra översvämning i fastigheter. 

Dagvattenanläggningar ska utgöra positiva inslag i den bebyggda miljön. 
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska eftersträvas och helst ska en rening av 
dagvattnet ske innan det når det kommunala dagvattennätet. Det finns flera olika sätt att uppnå 
denna rening. Enligt den dagvattenutredning, daterad 2017-03-20, som tagits fram för området, 
föreslås öppen dagvattenhantering i form av en kombination av utjämningsmagasin (dammar) 
och regnbäddar, gröna tak, nedsänkta grönytor samt genomsläpplig beläggning.  
 
Takvatten inom planområdet kan släppas ut på mark och ledas vidare via någon form av öppna 
diken eller rännor, mot exempelvis nedsänkta grönytor. Regnbäddar föreslås i anslutning till 
parkeringsytorna samt mellan parkeringar. Eventuella nedsänkta grönytor och regnbäddar bör 
förses med dräneringsledningar som bräddar till dagvattenmagasinet vid större regn. I 
dagvattenutredningen redovisas förslag på åtgärder som kan bli aktuella i området. 
En mycket robust åtgärd för att skapa högre säkerhet mot skador vid översvämningar för en 
enskild byggnad är att skapa höjddifferens mellan husgrund och gata. Byggnader bör därför vara 
grundlagda minst 30 cm högre än intilliggande gata. Instängda områden bör undvikas.  
 
I den del av planen som tillåter bostäder införs bestämmelse om att högst 70 % av markytan får 
hårdgöras. Detta för att möjliggöra infiltration av dagvatten. Bestämmelsen omfattar inte 
fastigheterna Hasseln 2 och Hasseln 3, som idag till stora delar redan är hårdgjorda. I 
dagvattenutredningen föreslås ett område som lämpligt för dagvattenhantering i planområdets 
västra del. Då det i det här området finns skyddsvärda träd som kan vara känsliga för fuktiga 
miljöer är platsen inte lämplig för dagvattenhantering. Istället föreslås att dagvattnet fördröjs i 
anslutning till befintliga och tillkommande vägsträckningar. Detta kan ske genom nedsänkta  
grönytor eller så kallade raingardens. Ett grönstråk skulle kunna anläggas mellan det nya 
handelsområdet och idrottsvägen. Plankartan är här försedd med prickmark, vilket innebär att 
ytan inte får förses med byggnad. Denna yta lämpar sig väl för hantering av dagvatten. I första 
hand skulle vatten från parkeringsyta kunna renas och fördröjas i någon form av 
reningsanläggning, som tex svackdike med strypt utlopp. Vid exploatering ska kontakt tas med 
Karlshamns kommuns VA-enhet för samråd inför utformning av dagvattenlösningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exempel på genomsläpplig markbeläggning. Exempel på fördröjning av dagvatten. 
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Avfall 
Avfallshanteringen i Karlshamns kommun sköts av det kommunala bolaget Västblekinge Miljö 
AB (VMAB). Karlshamns tätort ingår i renhållningsordningen.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Om nytt utrymme för avfallshantering tillkommer i framtiden ska kontakt tas med VMAB.  
Utrymmen för avfallshantering ska finnas i tillräcklig omfattning inom området och bör 
utformas så att källsortering blir möjlig. Utrymmen för avfallshantering bör placeras i samråd 
med VMAB. 
   

Värme, el, tele och bredband 
Fjärrvärmenätet som är väl utbyggt, finns i närområdet och kan kompletteras så att angivna 
fastigheter kan anslutas. Karlshamn Energi AB levererar miljövänlig fjärrvärme där 
produktionen till största del kommer från återvunnen biorestvärme från industrin.  
 
Befintlig tele- och elanslutning finns till området. Vid en utökad byggnadsyta kan anslutningar 
behöva justeras och kompletteras. Byggnationen kan komma att påverka befintliga 
ledningsdragningar i området. I de fall ledningar måste flyttas för att dess funktion ska 
säkerställas till följd av exploatering ska exploatören stå för kostnaden, se även under rubriken 
”Ansvarsfördelning” nedan. Kommunen har sedan 2010 en bredbandsstrategi med visionen: 
”fiber hela vägen hem”. Visionen innebär att det ska finnas ett heltäckande fiberbaserat öppet 
nät där kommuninvånare och företag kan välja bland operatörer och tjänster. Utvecklingen av 
nätet ska främst styras av samhällsnyttan. De största nätägarna i   kommunen är Karlshamns 
Energi och Telia. Karlshamns Energi är ett kommunalt bolag. 
 
Energiförsörjningen sker med fördel på ett miljövänligt sätt och Karlshamns kommun ställer sig 
positiv till användning av förnybar energi, som solenergi.  Enligt den solkarta som finns på 
länsstyrelsens hemsida utgör södervända tak gynnsamt läge för solenergi. Redan i 
projekteringen av nya byggnader bör hänsyn tas till placeringen av byggnaderna utifrån de mest 

Ytvattnets avrinning.                            Förslag på lämpliga platser för magasinering 
                                                                                                                  och fördröjning av dagvatten.                      
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gynnsamma förutsättningarna för solenergi. Optimal takvinkel för solceller ligger inom spannet 
20‐50 grader. Då planområdet gränsar till grönområde med uppvuxna träd ska hänsyn tas till 
omgivande vegetation. Denna kan ha en skuggande inverkan på energianläggningen. 
Solpanelerna bör därför placeras så långt från träd i söderläge som möjligt. 
 
 

 
 

 
 

  

Solkarta. http://www.lansstyrelsen.se/blekinge 

 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge
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Konsekvenser på fastighetsnivå 
Påverkan på fastigheter inom planområdet  
 
 
Fastigheten Hasseln 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuvarande förhållanden Hasseln 2, norra delen 
Fastigheten omfattas av detaljplan A 310, laga kraft 1990. 
Nuvarande användning:  H – Handel. 
 
Begränsningar: 

 II – Högst två våningar.  
 Högsta byggnadshöjd 7,6 m. 
 Största taklutning 27o. 
 Vind får inte inredas. 
 Endast källarlösa hus. 
 e 50 – Största byggnadsarea i procent av fastigheten. 
 Prickad mark i västra, norra och östra fastighetsgränsen medför att ”Marken får inte 

bebyggas”. 
 U-område invid norra planområdesgränsen anger att ”Marken ska vara tillgänglig för 

allmänna underjordiska ledningar”. 
 Utfartsförbud, ”Utfart får ej anordnas”, finns mot Bodestorpsvägen och på del av 

Idrottsvägen. 
 
Nuvarande förhållanden Hasseln 2, södra delen 
Fastigheten omfattas av detaljplan A 172, laga kraft 1963. 
Nuvarande användning: Jm – Område för småindustriändamål. 
 
Begränsningar: 

 Högsta byggnadshöjd 6 m. 
 Prickad mark i västra och östra fastighetsgränsen med bestämmelsen ”Mark som ej får 

bebyggas”. 
 
Förändringar genom planändring gällande hela fastigheten Hasseln 2 
Användning i planförslag:  
C – Centrumändamål. Användningen centrum inrymmer olika verksamheter som handel, 
service, samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå.  
 
Begränsningar: 

 Högsta nockhöjd 23 meter från grundkartans nollplan. 
 e1 - Högsta utnyttjandegrad är 50 % byggnadsarea. 
 a1 - Startbesked får inte ges för lov till åtgärder som innebär en väsentlig ändring av 

markens användning förrän markens lämplighet för markarbete eller byggnation har 

Detaljplan A 310 Detaljplan  A 172 

Planförslag 
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säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller 
säkerhetsåtgärd har vidtagits.  

 f1-Nya byggnader ska anpassas till sin omgivning i fråga om kvalitet, material och kulörer 
så att en god helhetsverkan uppnås. Principer för gestaltning enligt förklarande text 
under rubriken Gestaltning i planbeskrivningen ska beaktas. 

 n2- Skyddsvärda träd. Vid exploatering ska erforderliga åtgärder vidtas för att förhindra 
att träden och dess rotsystem skadas. Vid trädfällning krävs tillstånd av länsstyrelsen. 

 Ändrad lovplikt - För fällning av träd inom område betecknat med n2 krävs marklov. 
 Prickad mark med bestämmelsen ”Marken får inte förses med byggnad” ger ett 

byggnadsfritt avstånd på 5 m från vägkant. 
 U-område invid norra planområdesgränsen ger att ”Marken ska vara tillgänglig för 

allmänna underjordiska ledningar”. 
 Utfartsförbud – ”Körbar förbindelse får inte anordnas” behålls mot Bodestorpsvägen och 

på del av Idrottsvägen. 
 
Fastighetsrättsligt: 

 Mark omvandlas från allmän platsmark (park/plantering) till kvartersmark i väster. Se 
orange markering i konsekvenskarta nedan. Denna mark bör läggas till fastigheten 
Hasseln 2 genom fastighetsreglering. 

 Mark omvandlas från kvartersmark till allmän platsmark (gata) i fastighetens nordöstra 
hörn. Se mörkgrå markering i konsekvenskarta nedan. Denna mark bör läggas till 
fastigheten Karlshamn 5:1 genom fastighetsreglering. 
 

 
 

Fastigheten Hasseln 3 
Nuvarande förhållanden 
Fastigheten omfattas av detaljplan A 172,  
laga kraft 1963.  
Nuvarande användning:  
Jm – Område för småindustriändamål. 
 
Begränsningar: 

 Högsta byggnadshöjd 6 m. 
 Prickad mark i västra, södra och östra fastighetsgränsen med bestämmelsen ”Mark som 

ej får bebyggas”. 
 
Förändringar genom planändring, Hasseln 3 
Användning i planförslag:  
C– Centrumändamål. Användningen centrum inrymmer olika verksamheter som handel, service, 
samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå.  
 

Begränsningar: 
 Högsta nockhöjd 23 meter från grundkartans nollplan. 
 e1- Högsta utnyttjandegrad är 50 % byggnadsarea inom angiven yta. 
 f1-Nya byggnader ska anpassas till sin omgivning i fråga om kvalitet, material och kulörer 

så att en god helhetsverkan uppnås. Principer för gestaltning enligt förklarande text 
under rubriken Gestaltning i planbeskrivningen ska beaktas. 

 n2- Skyddsvärda träd. Vid exploatering ska erforderliga åtgärder vidtas för att förhindra 
att träden och dess rotsystem skadas. Vid trädfällning krävs tillstånd av länsstyrelsen. 

 Ändrad lovplikt  - För fällning av träd inom område betecknat med n2 krävs marklov. 
 a1 - Startbesked får inte ges för lov till åtgärder som innebär en väsentlig ändring av 

markens användning förrän markens lämplighet för markarbete eller byggnation har 

 

Detaljplan A 172 

Planförslag 
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säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller 
säkerhetsåtgärd har vidtagits. 

 Prickad mark med bestämmelsen ”Marken får inte förses med byggnad” ger ett 

byggnadsfritt avstånd på 5 m från vägkant. 

 
 
Fastigheten Hasseln 4 
Nuvarande förhållanden 
Fastigheten omfattas av detaljplan A 172,  
laga kraft 1963. 
Nuvarande användning:  
Ra – Fritidsområde. 
 
Begränsningar: 

 I – Högst en våning  

 Prickad mark i västra och norra fastighetsgränsen med  
bestämmelsen ”Mark som ej får bebyggas”. 

 
Förändringar genom planändring, Hasseln 4 
Användning i planförslag:  
BCD – Bostäder, Centrum och Vård. 
 
Begränsningar: 

 Högsta nockhöjd 38 meter från grundkartans nollplan. 
 e2 - Högsta utnyttjandegrad är 40 % byggnadsarea inom angiven yta. 
 f1-Nya byggnader ska anpassas till sin omgivning i fråga om kvalitet, material och kulörer 

så att en god helhetsverkan uppnås. Principer för gestaltning enligt förklarande text 
under rubriken Gestaltning i planbeskrivningen ska beaktas. 

 n1 – Endast 70 % av markytan får hårdgöras.  
 Prickad mark med bestämmelsen ”Marken får inte förses med byggnad” ger ett 

byggnadsfritt avstånd på 5 m från vägkant. 
 Mark omvandlas från kvartersmark till allmän platsmark (gata) i fastighetens sydvästra 

hörn. Se mörkgrå markering i konsekvenskarta nedan. Denna mark bör läggas till 
fastigheten Karlshamn 5:1 genom fastighetsreglering. 
 

 

Fastigheterna Karlshamn 5:11 och del av Karlshamn 5:1 
Nuvarande förhållanden 
Fastigheterna omfattas av detaljplan A 172, laga kraft 1963. 
Nuvarande användning:  
Ra – Fritidsområde. 
 
Begränsningar: 

 I – Högst en våning. 
 Prickad mark i norr och öster med bestämmelsen  

”Mark som ej får bebyggas”. 
 
Förändringar genom planändring, Karlshamn 5:11 och del av Karlshamn 5:1 
Användning i planförslag: 

 BCD – Bostäder, Centrum och Vård. 
 Gata.  

 
  

Detaljplan A 172 

Planförslag 

Detaljplan A 172 

Planförslag 
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Begränsningar på kvartersmark: 
 Högsta nockhöjd 38 meter från grundkartans nollplan. 
 e1 - Högsta utnyttjandegrad inom användning är 40 % byggnadsarea inom angiven yta. 
 f1-Nya byggnader ska anpassas till sin omgivning i fråga om kvalitet, material och kulörer 

så att en god helhetsverkan uppnås. Principer för gestaltning enligt förklarande text 
under rubriken Gestaltning i planbeskrivningen ska beaktas. 

 n1 – Endast 70 % av markytan får hårdgöras.  
 Prickad mark med bestämmelsen ”Marken får inte förses med byggnad” ger ett 

byggnadsfritt avstånd på 5 m från vägkant. 
 Stora delar av Karlshamn 5:11omvandlas från kvartersmark till allmän platsmark (gata). 

Se mörkgrå markering i konsekvenskarta på nedan. Denna mark bör läggas till 
fastigheten Karlshamn 5:1 genom fastighetsreglering. Resten av Karlshamn 5:11 bör 
genom fastighetsreglering läggas till Hasseln 4 eller annan lämplig fastighet inom 
planområdet. 

 
 

Påverkan på fastigheter utanför planområdet 
 
Fastigheten Rönnen 1 
Fastigheten omfattas av detaljplan A 352, laga kraft 
2008. 
 
Detaljplanen kan generera ökad trafik som kan komma 
att påverkar Rönnen 1. Planen medger en utökning av 
handelsområdet vilket kan ge ett utökat utbud av varor 
och service. 
 
 
 

Fastigheten Almen 1 
Fastigheten omfattas av detaljplan A 172, laga kraft 1963.         
                      
Förändringar genom planändring som påverkar Almen 1:  

 För att ge utrymme till den nya cirkulationsplatsen 
måste en mindre del av fastigheten Almen 1 
planeras som allmän plats/gata. I övrigt gäller 
detaljplan 172 som tidigare på fastigheten. 

 
Fastighetsrättsligt:  

 En mindre del av Almen 1 omvandlas från kvartersmark med 
användningen G (garage och industriändamål) till allmän plats med användningen gata. 
Se grå markering i konsekvenskarta nedan. Denna mark bör läggas till fastigheten 
Karlshamn 5:1 genom fastighetsreglering.  

 
 

Detaljplan A 172 

Detaljplan A 352 Planförslag 

Planförslag 
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Del av fastigheten Karlshamn 5:1  
Fastigheten omfattas av detaljplan A 172, laga 
kraft 1963 och detaljplan A 352, laga kraft 2008. 
 
Förändringar som genom planändring påverkar 
delar av Karlshamn 5:1 inom och utanför 
planområdet. Se karta och förklaringar nedan. 
 

1. Planförslaget medger ny cirkulationsplats. 
Mark från Hasseln 2 (med användningen 
handel) och Almen 1 (med användningen 
småindustri/garage) omvandlas från 
kvartersmark till allmän platsmark, gata, 
och läggs genom fastighetsreglering till 
Karlshamn 5:1. Se även 
konsekvenskarta nedan. 
 

2. Mark från Karlshamn 5:1 omvandlas 
från allmän platsmark, park, till 
kvartersmark för centrumändamål och 
läggs genom fastighetsreglering till 
Hasseln 2. 

 
3. Mark från Karlshamn 5:1 med 

användningen Ra, fritidsområde får 
användningen bostäder, centrum och 
vård och läggs till Hasseln 4 eller annan 
lämplig fastighet inom planområdet.  
 

4. Mark från Karlshamn 5:1 med 
användningen Ra, fritidsområde 
omvandlas till allmän plats, gata.  
 

5. Mark från Hasseln 4 med användningen 
Ra, fritidsområde, får användningen 
allmän platsmark, gata, och läggs genom 
fastighetsreglering till Karlshamn 5:1. 

 
6. Mark från Karlshamn 5:11 med 

användningen Ra, fritidsområde, får 
användningen allmän platsmark, gata, 
och läggs genom fastighetsreglering till 
Karlshamn 5:1. 

  

Detaljplan A 172 Detaljplan A 352 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Lila markering = Fastigheten Karlshamn 5:1  
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Nedan illustreras mark som genom planförslaget omvandlas från allmän plats till kvartersmark 
och vice versa. 
 
 

Konsekvenskarta ändrad markanvändning enligt planförslag 
 
            Mark som omvandlas från allmän platsmark till kvartersmark 
            Mark som omvandlas från kvartersmark till allmän platsmark/gata 
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Skuggstudier 
Skuggstudier nedan visar på skuggbildning vid ett maximalt utnyttjande av nockhöjder. Inga 
intilliggande fastigheter bedöms påverkas negativt av skuggbildning från ny bebyggelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Administrativa frågor 

Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås till fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft. 
 
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med 
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan 
att fastighetsägaren har rätt till ersättning, till exempel för förlorad byggrätt. 
 

Huvudmannaskap 
Karlshamns kommun är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för 
utbyggnad och skötsel av dessa områden. Fastighetsägarna/exploatörerna ansvarar på 
motsvarande sätt för utbyggnad och skötsel av kvartersmark. 

Skuggstudie vår- och höstdagjämning, mars/september.  

09.00 12.00 15.00 18.00 

Skuggstudie sommarsolståndet.  

09.00 12.00 15.00 18.00 

Skuggstudie midvintersolståndet.  

09.00 12.00 15.00 
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Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Då detaljplanen har vunnit laga kraft kan byggnation i enlighet med detaljplanen genomföras. 
Detaljplanen förväntas vinna laga kraft i oktober 2019 under förutsättning att detaljplanen inte 
överklagas.  
 

Ansvarsfördelning  
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen i enlighet med tecknat planavtal 
med fastighetsägaren. 
 
Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna gator och gång- och cykelvägar inom 
området samt skötsel av dessa. 
 
Kommunen ansvarar 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. Anslutningar bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören. Förändring i byggyta medföra kostnadsförändring för VA-
tjänster. För att detta ska kunna regleras ska fastighetsägaren ta kontakt med VA-enheten.  
Kontakt ska även tas med VA-enheten i tidigt skede för att behov avseende ledningars kapacitet, 
servisanslutningar och förbindelsepunkter ska kunna utredas. 
 
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. Karlshamn Energi AB är huvudman för allmänna 
elledningar och fjärrvärmeledningar.  
 

Avtal  
Planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren. Inför planens 
antagande har ett exploateringsavtal tecknats mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren. 
I avtalet regleras hur ansvar och kostnader för detaljplanens genomförande ska fördelas.  
 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildning 
För att planen ska kunna genomföras och bygglov ges krävs att fastigheterna överensstämmer 

med detaljplanen. För att detta ska bli möjligt behöver lantmäteriförrättning ske för Hasseln 2, 
Hasseln 3, Hasseln 4, Karlshamn 5:1, Karlshamn 5:11 och Almen 1. Se beskrivning av 
konsekvenser på fastighetsnivå ovan. 
 

Servitut, ledningsrätter samt övriga rättigheter 
Servitut för väg finns till förmån för Hasseln 2, Hasseln 3 och Hasseln 4. I samband med 
genomförandet av detaljplanen bör dessa servitut hävas genom en lantmäteriförrättning. 
 
Telemast på fastigheten Karlshamn 5:1 angörs via fastigheten Hasseln 2. För att säkra 
tillgängligheten till masten bör servitut skapas.  
 
Möjlighet att bilda ledningsrätt ges inom på plankartan markerat u-område.  
 

Ekonomiska frågor 
Planens ekonomi 
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av fastighetsägaren. Dessa kostnader regleras 
i ett upprättat planavtal mellan parterna. 
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Genomförande, inlösen, ersättning 
Kommunen ansvarar för anläggande, drift och skötsel av allmänplats inom planområdet.  
Kommunen kommer att reglera exploateringskostnaderna genom ett exploateringsavtal med 
exploatören. Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar inom 
kvartersmark bekostas av exploatören. Befintliga ledningar inom området avses flyttas, vilket 
ska bekostas av exploatören. Eventuell annan flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyn 
till åtgärd initierad av exploatören bekostas av densamme.  
 
Fastighetsreglering som innebär att ytterligare fastigheter bildas kan komma att föranleda 
anslutningskostnader för el och VA. För dessa kostnader ansvarar fastighetsägaren.  
 
Inför planens antagande har ett exploateringsavtal tecknats mellan Karlshamns kommun och 
fastighetsägaren. Exploateringsavtalet reglerar ansvaret samt kostnaderna för genomförandet 
av detaljplanen. Fastighetsägaren kan komma att bekosta utbyggnad på allmän plats som är 
nödvändig för projektets genomförande. Eventuella kostnader föranledda av speciella 
grundläggningsförhållanden, förekomst av markföroreningar eller höga radonhalter kommer att 
belasta exploatören. 
 

Resurshushållning 
Planförslaget innebär en förtätning och ett ökat utnyttjande av samtliga fastigheter inom 
planområdet. Befintlig infrastruktur kan utnyttjas, vilket är positivt ur 
resurshushållningssynpunkt. Sedan gällande detaljplaner antogs har ett behov av att rena 
dagvatten som släpps till vattenförekomster med miljökvalitetsnormer för dess kemiska och 
ekologiska status tillkommit. Detta gör att dessa frågor nu måste belysas, vilket är positivt ur 
miljösynpunkt. Ytterligare en positiv aspekt med planläggningen är att nya arbetsplatser skapas. 
Planen ger även ökat underlag för service i området.  
 

Medverkande tjänstemän 

Planbeskrivningen har upprättats av Lena Jarl Hellgren, Karlshamns kommun, 
stadsbyggnadsavdelningen, i samråd med övriga berörda kommunala tjänstemän. 
 
 
 
Karlshamn, den 15 oktober 2019 
 
Lena Jarl Hellgren  Emina Kovacic 
Planarkitekt   Stadsarkitekt 
 
 


