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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 2020-02-04
 
 Planbeskrivning, daterad 2020-02-04

 Granskningsutlåtande, daterat 2020-02-04

 Samrådsredogörelse, daterad 2019-11-05

 Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2019-03-07,
 reviderad 2019-11-05

 Grundkarta, skala 1:1000, daterad 2018-11-26

 Fastighetsförteckning, daterad 2019-07-10, reviderad 2019-11-14

Planprocess
Planförfarande
Planen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Planarbetet 
har genomförts med standardförfarande då planförslaget är förenligt med 
översiktsplanen, inte är av stort allmänt intresse samt inte bedöms medföra någon 
betydande miljöpåverkan. Det har inte funnits något behov av att ta fram ett 
planprogram inför detaljplanen. 

Planprocessen är en demokratisk process med lagstadgade krav på allmänhetens 
insyn och medverkan. Under planarbetets gång har handlingarna att ställts ut för 
samråd och granskning med möjligheter för alla att lämna synpunkter. Handlingarna 
har ställs ut på Stadsbyggnadsavdelningen i Rådhuset samt har funnits tillgängliga på 
biblioteket i Svängsta. Handlingarna, förutom fastighetsförteckningen, har även varit 
tillgängliga på kommunens hemsida på www.karlshamn.se/planer. 
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Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås till fem år från den dag planen vinner laga kraft.

Preliminär tidplan

 Samråd   Tredje kvartalet 2019

 Granskning  Fjärde kvartalet 2019

 Antagande  Första kvartalet 2020

 Laga kraft   Andra kvartalet 2020

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

Aktuellt skede i planprocessen
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SAMMANFATTNING
Bakgrund 
Planarbetet har initierats av Karlshamnsbostäder som önskar att komplettera 
nuvarande användning, som är bostadsändamål, med användningarna 
vård och kontor. Byggnadsnämnden fattade 2017-06-21 beslut om positivt 
planbesked. I oktober 2018 kontaktades kommunen med en önskan om att 
starta detaljplanearbetet. Planavtal tecknades 2018-10-18 mellan kommunen 
och Karlshamnsbostäder AB. Kommunen kom senare med önskningar om att 
undersöka lämpligheten att anlägga en kommunal lekplats på grannfastigheten 
Marieberg 1:141.

Syfte
 
Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostäder, vård och  kontor för del 
av fastigheten Marieberg 1:151. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra för en 
kommunal lekplats på del av fastigheten Marieberg 1:141.

Planförslagets huvuddrag
Planen syftar till att medge en flexiblare användning av platsen men prövar även 
möjligheten att förtäta bebyggelsen genom att tillåta ytterligare en våning på 
befintligt hus. 

I planförslaget planläggs befintligt skogsområde som kvartersmark men med 
bestämmelsen att marken inte får förses med byggnad, vilket illustreras med prickad 
mark i plankartan.   

Område med gräsyta och befintlig bollplan blir allmän plats med användningen 
PARK, vilket gör det möjligt att utveckla platsen till kommunal lek- och 
aktivitetspark. 
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PLANDATA
Läge och areal
Planområdet, som är ca 21 000 kvm stort, ligger i Svängsta, ca en mil norr om 
Karlshamn. Planområdet avgränsas av Recordvägen i söder och väster. I norr 
gränsar planområdet till del av bostadsområdet Mariegården.

Översiktskarta med planområdesgräns

Markägoförhållanden
Planområdet utgörs av del av fastigheten Marieberg 1:151, som ägs av 
Karlshamnsbostäder samt del av Marieberg 1:141, som ägs av Karlshamns kommun. 
Planförslaget inkluderar också delar av lokalgatorna Recordvägen (enskild väg) och 
Hylsvägen (kommunal väg).
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TIDIGARE  
STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan Karlshamn 2030
Planområdet är beläget inom område E2, ”Kransbebyggelse”, i översiktsplan 
Karlshamn 2030. I den framtidsbild som målas upp i översiktsplanen finns bland 
annat följande skrivning om kransbebyggelsen i Svängsta år 2030:
”Områdena kring centrum innehåller attraktiv funktionsblandad bebyggelse, bostäder och 
verksamheter och även mindre, värdefulla naturområden. Här finns bostäder i såväl en- och 
tvåfamiljshus som radhus och flerbostadshus av varierande storlek. Kompletteringar och 
förtätningar har lett till att det finns ett brett utbud av bostadstyper och upplåtelseformer inom 
kransbebyggelsens samtliga delar. Alla har möjlighet att finna en bostad som passar i livets olika 
skeden och med närhet till service och tätortsnära naturområden. Den nya förskolan drar nytta av 
läget nära naturen; skogen erbjuder en rik ”levande lärobok”. Från bostadsområdena är det lätt 
och säkert att angöra vardagens målpunkter såväl gående som med cykel och kollektivtrafik. Här 
finns också verksamheter av varierande slag, allt ifrån industri till de mindre verksamheter som 
finns integrerat i bostadsområdena.”

I översiktsplanen anges ett antal punkter för att nå målbilden, bland annat:
• Se över möjligheterna att förtäta och komplettera den befintliga tätortsväven 

med såväl funktionsblandad bebyggelse och bostäder som verksamheter. Vid 
framtagande av en fördjupning (ändring enligt PBL 3:23) av översiktsplanen för 
tätorten Svängsta kan en helhetsbild över dessa möjligheter tas fram.

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

Översiktsplanen presenterar sju utvecklingsinriktningar. För Svängsta anges 
”Tätortsbebyggelse”. Följande generella viljeinriktningar anges i översiktsplanen:
• Bygg funktionsblandat; bostäder, arbetsplatser, service och handel. Blandning  

av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd. Blanda bostadsformer.
• Främja god arkitektur.
• Utveckla centrala mötesplatser och miljöer.
• Bevara och utveckla värdefulla grönytor.
• Underlätta möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt.



PLANBESKRIVNING • Detaljplan för del av fastigheten Marieberg 1:151 m.fl. (Mariegården) Svängsta PLANBESKRIVNING • Detaljplan för del av fastigheten Marieberg 1:151 m.fl. (Mariegården) Svängsta

9

2020-02-04
Diarienr:  2017/1667

En huvudfråga i översiktsplanen är strävan efter en hållbar utveckling för 
Karlshamns kommun där en social, ekologisk och ekonomisk dimension beaktas. 
Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd 
samhällsutveckling. Ytterst handlar det om livskvalitet – för alla – nu och i 
framtiden. I översiktsplanen presenteras åtta ledord som Karlshamns kommun 
definierat som viktiga i strävan efter en hållbar utveckling. 

• Miljövänlig energi 
• Hållbara kommunikationer
• Funktionsblandning 
• Närhet till natur
• Förtätning
• Levande landsbygd
• Närhet till service
• God infrastruktur

         

                      Översiktsplanens åtta ledord

En utveckling i det aktuella området bedöms ge förutsättningar för ledorden; 
miljövänlig energi, hållbara kommunikationer, funktionsblandning, naturnära, 
förtätning, servicenära och god infrastruktur.
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Detaljplaner 
Gällande plan är från 1970 och reglerar mark avsedd för bostadsändamål. 
Enligt denna får byggnader uppföras i tre våningar, maximalt 10,5 meter höga. 
Taklutningen får vara högst 30 grader, vind får ej inredas och byggnadsarean inom 
byggrätten är begränsad till 8 900 m2. I planens västra del regleras användningen 
till bostadsändamål, fristående hus i en våning. Nu aktuellt planförslag ersätter den 
del av planen som avgränsats med rödstreckad linje i plankartan nedan. I övrigt 
fortsätter nu gällande plan från 1970. 

Gällande detaljplan E5 

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Den befintliga miljön har inte bedömts ha sådana värden, eller en sådan sårbarhet, 
att detaljplanen kan väntas leda till betydande miljöpåverkan. Det innebär att en 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna 
i 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken inte behöver upprättas. 
Bedömningen beskrivs mer utförligt i bilagan ”Undersökning av betydande 
miljöpåverkan”. 
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PLANFÖRSLAG
Plankarta
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Förklaring av planbestämmelserna
Gator och park inom planområdet utgörs av allmän plats vilket innebär att 
allmänheten har tillträde till marken. Det kommunala huvudmannaskapet innebär 
bland annat att kommunen ska äga allmän platsmark samt bekosta och ansvara för 
utbyggnad och framtida drift och underhåll av den allmänna platsmarken.

Recordvägen och Hylsvägen regleras som GATA med innebörden lokalgata, för att 
bekräfta nuvarande användningar. 

Användningen PARK används för alla typer av grönområden som kräver skötsel 
och som till viss del är anlagda. Det kan till exempel vara anlagda parker inne i en 
stadsmiljö eller delvis anlagda grönområden inom ett bostadsområde. En park är 
inte avsedd för bebyggelse, men komplement som behövs för platsens skötsel och 
bruk ingår i användningen. I planförslaget möjliggör användningen PARK att en 
kommunal lekplats kan anläggas. Användning av befintlig bollplan bekräftas också.

Inom delar av detaljplanen medges olika kombinationer av användningar för olika 
fastigheter. Detta syftar till att skapa en flexibel detaljplan som kan möta olika behov 
av användningar över en lång tid. Ordningen på plankartan är satt efter den 
användning som är den huvudsakliga användningen. Detaljplanen reglerar dock inte 
förhållandet mellan de olika tillåtna användningarna.

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

I användningen vård, D, ingår all öppen och sluten hälso-, sjuk- och kriminalvård. 
Även lättare former av vård och hälsovård ingår. 

Fastighet planlagd med K får användas för kontor eller tjänsteverksamhet med liten 
eller ingen varuhantering.
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Största byggnadsarea i kvadratmeter. 
Bestämmelsen reglerar hur mycket av ytan, avgränsad med egenskapsgräns, som får 
exploateras. Arean innefattar både huvudbyggnader och komplementbyggnader. I 
planförslaget begränsas byggnadsarean till 1000 m2.

Marken får inte förses med byggnad. 
Syftet med bestämmelsen är att begränsa var nya byggnader får uppföras. I 
planförslaget förses mark som är reserverad för ledningsrätter med prickmark.

Nockhöjd avser den högsta delen på byggnadens takkonstruktion, oavsett vilken typ 
av tak byggnaden har. Avståndet högsta nockhöjd över grundkartans nollplan är i 
planförslaget satt till 87 meter, vilket motsvarar ca 17 meter över markens medelnivå. 
Syftet med bestämmelsen är att reglera höjden så att bebyggelse med maximalt fem 
våningar medges.

Nya byggnader ska anpassas till sin omgivning i fråga om kvalitet, materialval och 
kulörer så att en god helhetsverkan uppnås. Planbestämmelsen syftar till att 
uppmärksamma vikten av materialval och kulörer vid framtida förändringsarbeten. 
Den syftar också till att säkra att en god kvalitet bibehålls i området även vid 
framtida utveckling.

Endast en viss del (angivet i %) av markytan får hårdgöras. Bestämmelsen syftar till 
att säkra fria grönytor och yta för infiltration av dagvatten.

Marken är avsedd för vegetation. Bestämmelsen syftar till att träd och buskar ska 
behållas inom området.
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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.

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Bestämmelsen syftar till att reservera marken för befintliga underjordiska ledningar 
och därmed skydda deras framtida underhåll.

Sammanfattning av föreslagna förändringar
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Förutsättningar och förändringar
Riksintressen och övriga intressen 
Riksintressen
En liten del av planområdets sydvästra hörn ligger inom riksintresse för det 
rörliga friluftslivet för Mörrumsån. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt av 
planförslaget.

Planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ronneby flygplats 
och berörs av influensområde för luftrum och område med särskilt behov av 
hinderfrihet,vilket innebär att inga höga byggnader får uppföras i området. I de fall 
det framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till 
berörda flygplatser. Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också 
blanketten flyghinderanmälan enligt Luftfartsförordningen SFS 2010:770 skickas in 
till Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål (högre 
än 45 m och belägna inom tätort, högre än 20 meter utanför tätort). För vidare 
information se www.forsvarsmakten.se där blankett finns.

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.   
Detaljplanen bedöms beröra följande miljökvalitetsmål: 

God bebyggd miljö
  Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov,  
  erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Natur- 
  och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och  
  anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt  
  och så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra  
  resurser främjas.
                    
Förändring och konsekvenser
Miljömålet god bebyggd miljö bedöms påverkas positivt av planförslaget då det finns 
förutsättningar för hållbara transporter i anslutning till bostadsbebyggelsen. En 
flexiblare användning av befintlig byggnad planeras i kollektivtrafiknära läge 
med goda cykelförbindelser till både Svängstas centrum och Karlshamn. Den 
bostadsnära utemiljön bidrar med attraktiva mötesplatser, vilket främjar social 
hållbarhet. Närheten till den kommunala lekplatsen med anlagda bollplaner 
uppmuntrar till fysisk aktivitet och bidrar till att stödja hälsosamma vanor. 
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Frisk luft  
  Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur,                           
  växter och kulturvärden inte skadas

Förändring och konsekvenser
Miljömålet frisk luft bedöms påverkas positivt då grönområdet renar luften, sänker 
temperaturen och hjälper till att minska trafikbuller.

Begränsad klimatpåverkan
  Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s   
            ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som  
            innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 
  Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den  
  biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen  
  säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.  

Förändring och konsekvenser
Planförslaget, som föreslår en förtätning i ett centralt och kollektivtrafiknära område 
med möjlighet att ansluta ny bebyggelse till det befintliga fjärrvärmenätet, påverkar 
miljömålet begränsad klimatpåverkan i en positiv riktning. 

Miljökvalitetsnormer
Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön 
och vad människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor 
skada. Miljökvalitetsnormer reglerar den kvalitet på miljön som ska uppnås till 
en viss tidpunkt och de ska följas när kommuner och myndigheter planerar och 
planlägger. Miljökvalitetsnormer infördes med miljöbalken år 1999. Det finns idag 
miljökvalitetsnormer för luft, buller och vattenkvalitet.

Förändring och konsekvenser 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon påverkan på 
miljökvalitetsnormerna. Antalet boende i området kan komma att öka och 
därmed även trafiken till det. Ökningen bedöms dock inte bli så betydande 
att miljökvalitetsnormerna för luft och buller påverkas negativt. Inte heller 
vattenkvalitén i Mörrumsån bedöms påverkas av föreslagen detaljplan. 
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Bebyggelseområden
Bostäder 
Planområdet omfattar ett flerbostadshus i bostadsområdet Mariegården i Svängsta. 
Bostadsområdet uppfördes 1970-72 och består av nio hus, tre till fyra våningar höga. 
Planområdet omfattar ett av fyravåningshusen som ägs av Karlshamnsbostäder AB. 
Byggnaden har liksom övriga byggnader inom området använts för bostadsändamål. 

Tre av husen i Mariegården, som ligger på avstyckade fastigheter strax öster om 
planområdet ägs av privata bostadsrättsföreningar. Norr om planområdet, finns två 
hus med sammanlagt 57 lägenheter (med ett till fyra rum) samt ett seniorboende 
med 22 lägenheter (bestående av ettor och tvåor).  

Förändring och konsekvenser
Planförslaget medger, förutom bostäder, även kontor och vårdändamål, vilket ger en 
mer flexibel byggrätt på del av fastigheten Marieberg 1:151. Med användningen vård 
möjliggör planförslaget för boende med personalbehov dygnet runt. Planen medger 
en total byggnadsarea på 1000 m2 och hus med fem våningar, vilket möjliggör för 
ytterligare en våning på befintligt hus. 

Bostadsområdet Mariegården                                       Bostadsgården

Bebyggelsekultur och gestaltning
Planområdet domineras av byggnader med ett enhetligt uttryck med placering 
kring en bostadsgård. Områdets byggnadskultur och gestaltning är tidstypisk för de 
miljonprogramsområden som uppfördes i Sverige under 1960- och 70-talet. 

Förändring och konsekvenser
Enligt plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk ha god färg-, form- och 
materialverkan. Vid komplettering med nya byggnader eller tillbyggnader måste 
hänsyn tas till helheten och de funktioner som den gemensamma gården har. 
Särskilt stor omsorg bör ägnas åt den yttre miljön. Detta kan till exempel handla 
om val av markbehandling, träd, buskar, planteringar, möblering samt belysning. 
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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. När utformning av kommande 
byggnationer och utemiljöer  ska tas fram rekommenderas en tidig dialog med 
bygglovsansvariga på Stadsbyggnadsavdelningen på Karlshamns kommun.  

För att säkerställa att ny byggnation utformas med så hög arkitektonisk kvalitet som 
möjligt förses plankartan med bestämmelsen ”Nya byggnader ska anpassas till sin 
omgivning i fråga om kvalitet, materialval och kulörer så att en god helhetsverkan 
uppnås”. Det finns inga kända kulturvärden finns inom fastigheten. Dock måste 
den tidstypiska arkitekturen från miljonprogrammens era anses ha ett visst kulturellt 
värde. Vid förändring bör områdets och byggnaders tidstypiska karaktär bevaras. 

Service, kultur och upplevelse 
Planområdet gränsar till Svängstas medborgarhus som används som möteslokal för 
diverse föreningar och evenemang. Medborgarhuset kan idag ta emot upp till 370 
besökare och är bland annat utrustat med en scen för teaterevenemang. 

Svängstas centrum är beläget centralt i orten, på den östra sidan av Mörrumsån. Här 
finns en blandning av funktioner och service med bland annat butiker och bibliotek. 
Allt inom gångavstånd eller två minuters bussfärd från hållplatsen vid Recordvägen. 
Busshållplatsen trafikeras av linje 1 som går i en slinga genom orten. 

Svängstas medborgarhus                                                  Busshållplatsen vid Recordvägen

Tillgänglighet
Tomt som tas i anspråk för bebyggelse ska (om det inte är obefogat med hänsyn 
till terrängen och förhållandena i övrigt) kunna användas av personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga. Den allmänna platsmarken ska utformas med 
hänsyn till möjligheterna för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
att använda den. 



PLANBESKRIVNING • Detaljplan för del av fastigheten Marieberg 1:151 m.fl. (Mariegården) Svängsta PLANBESKRIVNING • Detaljplan för del av fastigheten Marieberg 1:151 m.fl. (Mariegården) Svängsta

19

2020-02-04
Diarienr:  2017/1667

Förändring och konsekvenser
Ny bebyggelse ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen 
och Boverkets byggregler (BBR), vilket bevakas under bygglovsskedet. Inom 
planområdet finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten på både allmän 
platsmark och kvartersmark då området har en mycket plan topografi. Planområdet 
ligger inom gångavstånd till flertalet målpunkter inom Svängsta, bland annat 
Svängstas centrum och medborgarhuset. 

Målpunkter

Trygghet, jämställdhet och integration
Utifrån brottsförebyggande synvinkel är det angeläget att ta hänsyn till det som 
kallas situationell brottsprevention. Det innefattar de åtgärder som minskar antalet 
situationer som kan resultera i brottslighet. Det kan till exempel handla om att 
göra brotten svårare att utföra och att öka risken att upptäckas. Ett exempel på 
situationell brottsprevention är att flytta cykelställ i ett bostadsområde till ett ställe 
där många passerar. Då är det större risk att den som begår brottet upptäcks. 
Detsamma gäller att träd vid en bilparkering kan hindra översikt och skapa möjlighet 
att ”osynligt” begå skadegörelse eller inbrott i parkerade bilar.

Andra exempel på brottsförebyggande är att undvika dålig belysning som kan 
skapa mörka platser som upplevs som obehagliga samt kan främja möjligheten att 
begå brott just där. Trånga passager bör belysas och eventuellt planeras så att en 
viss överblick kan fås från närbelägna bostäder. Det är viktigt att försöka undvika 
”döda vinklar och vrån”. Höga häckar, plank, uthus/förråd utmed cykel- och 
promenadstråk och vid sittplatser kan skapa otrygghet och öka risken för obehagliga 
situationer.

Kommunen har rustat upp den befintliga fotbollsplanen som används flitigt av 
Svängsta FK. Fotbollen har visat sig vara ett lyckat medel för att öka integrationen 
i orten. Den verksamhet som sker kring fotbollen har skapat flera nya band 
mellan ortens invånare och är av stor betydelse för ortens jämställdhets- och 
integrationsprojekt. I anslutning till Recordvägen finns busshållplatser, vilket 
tillgodoser behovet av kollektiva resmöjligheter för olika befolkningsgrupper i 
kommunen. 
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Föreslagen förändring och konsekvenser
Detaljplanen möjliggör för funktionsblandning där olika funktioner såsom bostäder, 
vård och kontor är integrerade med varandra, vilket kan ge intressanta, trygga och 
variationsrika miljöer. Vid utformning av utemiljön bör brottsförebyggande åtgärder 
tillämpas. Gällande krav för utrymningsvägar och räddningsfordons framkomlighet 
ska beaktas i bygglovsskedet. 

Bollplanen i Marieberg har varit viktig för ortens integrationsarbete och avses 
bevaras i detaljplanen. I och med att detaljplanen nu bekräftar nuvarande 
användning och möjliggör en utveckling av grönytan till en allmän lek- och 
aktivitetspark, skapas förutsättningar för fler mänskliga möten.

Mark- och vattenområden
Mark och vegetation
Planområdet består till stor del av grönytor. I planområdets västra del finns en 
öppen gräsyta som används som bollplan. Delar av planområdet består också 
av skog. Skogsområdet är planlagt som kvartersmark i föreslagen detaljplan men 
förses med prickmark i plankartan, vilket betyder att byggnad inte får uppföras här. 
Området förses även med en bestämmelse som reglerar att marken är avsedd för 
träd och vegetation.

Berggrunden inom planområdet består av granodiorit. Jordarten består av morän 
och utanför planområdet finns inslag av berg. Marken i bostadsområdena runt om 
planområdet utgörs av samma sorts berggrund och jordarter.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Befintliga träd och grönområden bibehålls i planen och bidrar till ett bättre lokalt 
klimat genom att de reducerar buller, renar luft och ger skugga.

Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar som är registrerade i 
fornminnesregistret. Eventuella fynd i samband med anläggningsarbeten ska 
omgående anmälas till länsstyrelsen enligt bestämmelserna i kulturmiljölagen.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är alla de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger 
oss människor. De bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna delas, 
utifrån deras funktion, in i fyra olika grupper; stödjande, reglerande, kulturella och 
försörjande tjänster.
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Förändring och konsekvenser
Stödjande ekosystemtjänster: Genom att mycket grönyta sparas så främjas en 
utveckling av befintliga och tillkommande stödjande ekosystemtjänster i form av 
växter och djur.

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, förhindrande av översvämningar och 
jorderosion samt pollinering av grödor och vilda växter. I detaljplanen är andelen 
hårdgjord yta begränsad och gräsytor bevaras. Dagvatten kan då infiltreras och renas. 
Träd och buskar inom skogsområdet bidrar också med reglerande ekosystemtjänster.

Kulturella ekosystemtjänster: Avser alla typer av immateriella funktioner som 
naturen tillhandahåller. Till exempel olika upplevelsevärden, naturens betydelse för 
människors hälsa och rekreation samt estetiska värden. Genom att planförslaget 
möjliggör en utveckling av den befintliga gräsyta som idag används som bollplan 
samt värnar den befintliga bostadsgården, stärks de kulturella ekosystemtjänster som 
finns på platsen.

Planförslaget berör inte försörjande ekosystemtjänster, som främst utgörs av den 
mat vi får från växter och djur.

Sociala aspekter
Folkhälsa
Det övergripande nationella målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 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 stödjer 
hälsosamma val. Regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsa och välbefinnande samt 
har en sjukdomsförebyggande effekt. 

Förändring och konsekvenser
Aktuell detaljplan underlättar för människor att göra hälsosamma val genom:
• Den byggda miljöns utformning. 
En tätare bebyggelse ger kortare resor då målpunkterna ligger närmare varandra, 
vilket också gynnar promenader och cykling.
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• Parker och grönområden. 
Parker och grönområden är viktiga inslag i den urbana miljön ur ett 
folkhälsoperspektiv. Parkbaserade rekreationsaktiviteter minkar stress och främjar 
människors hälsa och välmående på lång sikt. Tillgänglighet till grönytor uppmuntrar 
fysisk aktivitet. Det finns ett samband mellan avstånd och antal besök i parker och 
grönområden. Kortare avstånd innebär en högre grad användning. De flesta boende 
inom 200 meter från ett grönområde använder det regelbundet för rekreation. 

• Sociala aspekter och trygghet.
Människors upplevda känsla av trygghet i den fysiska miljön påverkar 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. 
Genom att i den fysiska planeringen verka för trygga och tillgängliga offentliga 
platser främjas social interaktion och möten. Området har goda förutsättningar 
för sådana möten då det finns ett flertal lekytor, mötesplatser och gemensamma 
odlingsområden i anslutning till bebyggelsen. Även bollplanen är ett exempel på en 
sådan plats.

Bollplanen

Barn- och ungdomsperspektiv 
I plan- och bygglagen finns det ett uttalat krav på att det ska finnas tillräckligt stor 
friyta lämplig för lek och utevistelse vid bostäder. Behovet av lämpliga och trygga 
platser för lek uttrycks även som ett allmänt intresse.

Förändring och konsekvenser
I detaljplaneringen ska behovet av friyta vägas gentemot andra allmänna och 
enskilda intressen. I aktuell detaljplan avsätts en stor del som allmän plats med 
användningen PARK för att en tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och 
utevistelse ska säkras. 
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Natur, lek och rekreation 
I planområdets närhet finns enstaka sandlådor och gungställningar som kan 
utgöra en bra lekmiljö för barn. Kommunen föreslår, i en nyligen framtagen 
lekparksutredning, en ny lekplats i anslutning till den befintliga bollplanen. Området 
pekas också ut i kommunens ”Ändring av översiktsplan för Svängsta tätort” som en 
av flera platser där större lekplatser skulle kunna lokaliseras. 

I anslutning till planområdet finns en lövskog med promenadstråk som erbjuder 
goda möjligheter till naturupplevelser, motion och rekreation.

Odling på intilliggande gård                                                      En av många uteplatser  i närområdet                                                            

Lekplats

Närbelägen lövskog med promenadstigar
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Förändring och konsekvenser
Planen möjliggör för en framtida lekplats inom detaljplaneområdet. Det pågår en 
lekplatsutredning och utfallet av denna avgör om en sådan lekplats kommer till 
stånd. 

Gator, vägar och trafik
Vägnät
Planområdet avgränsas av Recordvägen i söder och väster. Hylsvägen ansluter 
i planområdets nordvästra hörn och avgränsar delar av planområdets norra 
sida. Resterande del av planområdets norra och östra del avgränsas av 
funktionsseparerade gångvägar. Recordvägen är en enskild väg medan Hylsvägen är 
kommunalt ägd. Planförslaget medför inga förändringar när det gäller vägnätet.

Recordvägen          Boendeparkering

Gång- och cykelvägnät
Det finns en gång- och cykelväg längs Recordvägen, som är den huvudsakliga 
vägen som löper utmed med planområdet. Därefter ligger närmaste cykelväg längs 
Länsväg 126, ca 100 meter väster om planområdet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser
En eventuell ytterligare utbyggnad av cykelvägnätet likt det som föreslås i 
kommunens fördjupningsarbete ses som positivt.

Angöring och parkering
Planområdet angörs främst från Recordvägen. Den sydvästra delen av planområdet 
är en stor parkeringsplats som försörjer närliggande fastigheters parkeringsbehov. 
Det finns inga bilvägar inom bostadsområdet. Anledningen till detta är den 
funktionsseparering av trafik som var normen när stora delar av Mariegården 
byggdes. Istället finns ett flertal gångvägar som knyter samman bostadsområdet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser
Beroende på omfattningen av tillkommande bebyggelse kan ett ökat behov av 
parkeringsplatser uppstå. 
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Kollektivtrafik
Busslinje 1 går idag via Recordvägen och har en turtäthet på 15-30 minuter. 
Detta ger goda förutsättningar för utnyttjande av kollektivtrafiken. Busslinje 1 
går idag i en slinga genom Svängsta. Svängstas invånare är de som är bäst på att 
använda kollektivtrafiken i hela kommunen och Blekingetrafiken har därför i 
samråd med kommunen tagit fram alternativ till linjedragningar som presenteras i 
fördjupningsarbetet för Karlshamns översiktsplan Karlshamn 2030.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Kommunen ser positivt på de förslag till omdragning som föreslås i Ändring av 
översiktsplan för Svängsta tätort, då det innebär att bussförbindelsen kan komma att gå i 
båda riktningar på Recordvägen istället för i en slinga som idag. En sådan förändring 
skulle exempelvis underlätta resor till livsmedelsbutik då resenären kan hoppa av vid 
samma station på återresan. 

Teknisk infrastruktur
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Föreslagen förändring och konsekvenser
Ny bebyggelse för bostäder, vård och till viss del kontor föreslås inom planområdet. 
Bebyggelsen föreslås tillåtas i upp till fem våningar. Detta kommer att ge ökat tryck 
på ledningsnätet för vatten och avlopp. Riktlinjer och förutsättningar för anslutning 
till VA-nätet finns i Karlshamns energi ABVA. Spillvatten kommer går till Stärnö 
reningsverk som är revaq certifierat. Det innebär att extra höga krav ställs på och att 
endast normalt hushållsspillvatten får släppas till spillvattnet. 

Dagvatten
Planområdet ligger inom område med separat dagvattensystem. Ny anslutning 
bekostas av fastighetsägare/exploatör. Lokalt omhändertagande rekommenderas 
där detta är möjligt. I Karlshamns kommun ska dagvatten, vid ombyggnad eller 
exploatering, hanteras enligt följande riktlinjer:
• Dagvattenhanteringen och 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.
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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. Det kan ske genom att ha en höjdsättning som medför att 
vattnet leds via diken och kanaler till recipient utan att medföra översvämning 
i fastigheter. Dagvattenanläggningar ska utgöra positiva inslag i den bebyggda 
miljön.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Dagvattensystemet inom området är dimensionerat för en högre exploatering än 
den nuvarande, då det tidigare har legat en byggnad på innergårdens norra del på 
fastigheten Marieberg 1:151. Stora delar av området består i dagsläget av infiltrerbara 
ytor. Detaljplanekartan har en bestämmelse om att endast 70 % av marken med 
användningarna bostäder, vård och kontor får hårdgöras. 

Enligt länsstyrelsens lågpunktskartering finns det ett område där det kan bli en 
ansamling av vatten vid ett kraftigt skyfall, vilket bör beaktas. Denna yta kan utnyttjas 
vid val av plats för lokalt omhändertagande av dagvatten.

Exempel på genomsläpplig markbeläggning                             Exempel på ränndal med infiltration.

Pölkarta med lämplig yta för dagvattenhantering markerad
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Avfall
Planområdet ingår i hämtningsområde för hushållsavfall.

Värme, el och tele
El- och fjärrvärmeförsörjning finns utbyggd i området. Energiförsörjningen sker 
med fördel på ett miljövänligt sätt och Karlshamns kommun ställer sig positiv till 
förnybar energi, som till exempel fjärrvärme och solenergi. Karlshamn Energi 
AB levererar miljövänlig fjärrvärme där produktionen till största del kommer från 
återvunnen biorestvärme från industrin. Enligt länsstyrelsens solenergikartering 
finns det goda förutsättningar för befintliga byggnader att använda solceller. 
Energiklassen uppskattas till över 1000 kWh/m2/år för samtliga byggnader. 

E.ON har koncession för el i området medan Karlshamns Energi AB är 
ledningsägare fjärrvärmeledningarna. För elledning i mark får byggnad eller annan 
anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner 
uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabel. Inte heller får upplag 
anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och 
underhåll försvåras.

Föreslagen förändring och konsekvenser
Ny byggnation förutsätts kunna kopplas på det befintliga ledningsnätet i området. 
I de fall ledningar måste flyttas för att dess funktion ska säkerställas till följd av 
exploatering ska exploatören stå för kostnaden.

Bredband
Fiber finns utbyggt inom planområdet. Karlshamn Energi AB är ledningsägare för 
fiber inom planområdet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser
Ny byggnation förutsätts kunna kopplas på det befintliga fibernätet i området. 
I de fall ledningar måste flyttas för att dess funktion ska säkerställas till följd av 
exploatering ska exploatören stå för kostnaden.

Störningar och riskfaktorer 
Buller
Plan- och bygglagen och miljöbalken har samordnats när det gäller buller 
och bostäder. Från och med den 2 januari 2015 ska beräknade värden för 
omgivningsbuller redovisas i planbeskrivningen. Detaljplanen ska uppfylla de 
riktlinjer för väg- och spårtrafik som anges i förordningen om trafikbuller (SFS 
2015:216). 
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                                                                                             Mätpunkt för beräkning av trafikbuller

Under mars månad 2019 gjordes en trafikräkning på Recordvägen. Bullerberäkningar 
har sedan gjorts utifrån trafikdata om hur många lätta och tunga fordon som i 
medeltal färdas längs med Recordvägen under ett år. Dessa beräkningar utgår från 
dagens trafikmängder och har mätts i en punkt som är placerad i befintlig byggnads 
fasad. Enligt förordningen ska den framtida bullersituationen beaktas, varför 
beräkningar har gjorts på prognosticerad trafikmängd om 20 år. Se tabeller nedan.

Beräkning av trafikbuller punkt A - 26 meter från vägmitt år 2019

Beräkning av trafikbuller punkt A - 26 meter från vägmitt uppräkning år 2040

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Genomförda bullerberäkningar visar inte att gällande riktvärden för trafikbuller 
överskrids.  Framtida trafikmängd på Recordvägen bedöms öka. Trots denna ökning 
bedöms bullersituationen inte förändras nämnvärt. De riktlinjer för buller som gäller 
vid tiden då bygglov ges ska följas.

Enligt riktvärdena bör buller från vägar inte överskrida:
• 55 dBA ekvivalentnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 
• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden. 

Om ovanstående ljudnivåer ändå överskrids bör minst 
hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en 
sida där riktvärdet inte överskrids vid fasad och där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl 22.00 och 
06.00 vid fasad. 
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Förorenad mark
Det finns inget som tyder på att marken inom planområdet är förorenad och i 
länsstyrelsens register över potentiellt förorenad mark finns planområdet inte med. I 
planområdets närhet finns dock ett mindre värmeverk som är klassat som potentiellt 
förorenad mark i länsstyrelsens inventeringar. Värmeverket bedöms dock inte 
påverka detaljplanen då det är beläget utanför planområdet men förorenade massor 
kan ha flyttat på sig med årens lopp och följaktligen går det inte att utesluta att det 
finns förorenade massor inom detaljplaneområdet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser
Vid upptäckt av förorenade massor ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 
kapitel 11 § miljöbalken. Om grävning i förorenade massor ska äga rum ska en 
anmälan om detta, enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, lämnas till tillsynsmyndigheten.

Radon
Planområdet är inte upptaget på SGU:s (Sveriges Geologiska Undersökning) 
karta över radonriskområden i kommunen och enligt kommunens översiktliga 
flygstrålningskarta utgör marken inom planområdet lågriskområde vad avser 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 bygglovsskedet och då inför startbeskedet i det tekniska samrådet. 
Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder åligger fastighetsägaren/exploatören.

Risker på grund av förändrat klimat
Den globala uppvärmningen leder till ett varmare men även till ett generellt blötare 
klimat, vilket påverkar hela samhället. Konsekvenserna av klimatförändringar 
förväntas skapa ökade risker för extrema väderhändelser och naturolyckor. 
Ökad nederbörd i intensivare perioder och höjd havsnivå medför ökad risk för 
översvämningar, vilket kan resultera i ras, skred och erosion. Vattentillgång och 
vattenkvalitet kommer att påverkas av förändrade nederbördsmönster och ökad 
spridning av föroreningar med mera. Det varmare klimatet ger också risk för mer 
långvariga värmeböljor med högre temperaturer, vilket ger upphov till större behov 
av svalka och därmed högre förbrukning av energi. Samtidigt kan luftföroreningar 
komma att öka och bli mer långlivade då spridningen förändas.
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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. I planförslaget begränsas andelen hårdgjord yta. Genom 
att i så stor utsträckning som möjlighet 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.

Enligt SMHI:s analyser under hösten 2014 beräknas korttidsnederbördens intensitet 
öka med upp emot 50 % fram till år 2100. Mot bakgrund av SMHI:s analyser av 
extrema vattenstånd i Blekinge med hänsyn till klimatförändringar (publicerat 2014) 
har länsstyrelsen utarbetat riktlinjer för byggande i låglänta områden. Med år 2100 
som planeringshorisont anges 3,0 m (RH2000) som lägsta grundläggningsnivå vid 
nybyggnad av bostäder. Marken inom planområdet ligger på en nivå som är cirka 
+70 meter över havet.

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Dagvattensystemet inom området är dimensionerat för en högre exploatering än 
dagens då det tidigare har legat en byggnad av innergårdens norra del på fastigheten 
Marieberg 1:151. Stora delar av området består i dagsläget av gräsbevuxna ytor. För 
att säkra tillgången på infiltrerbara ytor förses plankartan med en bestämmelse om 
att endast 70 % markens yta inom kvartersmark med byggrätt får hårdgöras. 

Ras och skred
Enligt SGU kartering av förutsättningar för skred i finkornig jordart finns inga 
aktsamhetsområden eller riskområden utmärkta inom planområdet. 
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Konsekvenser på fastighetsnivå
Sammantaget är konsekvenserna av planförlaget att byggrätten ökas genom att 
ytterligare en våning tillåts på befintligt hus och nya byggnader. Kvartersmark 
omvandlas också till PARK. De konsekvenser som detaljplanen medför för 
respektive fastighet framgår av beskrivning och kartor.

Påverkan på fastigheter inom planområdet
Del av fastighet en Marieberg 1:151. 

Användningen inom gulmarkerat område ändras från enbart bostadsändamål 
till bostäder, vård och kontor. Maximal nockhöjd föreslås bli 87 meter från 
grundkartans nollplan, (17 meter från marknivån). Detta innebär att max 
antal våningar ändras från tre till fem, vilket kan få konsekvenser avseende 
skuggbildningar, se skuggstudier på sidan 35.

En del prickmark tas bort (mark som inte får bebyggas). För att underlätta 
dagvattenhantering och förebygga översvämningar orsakade av ett förändrat 
klimat begränsas andelen hårdgjorda ytor. En planbestämmelse införs i plankartan 
som säger att nya byggnader ska anpassas till sin omgivning i fråga om kvalitet, 
materialval och kulörer så att en god helhetsverkan uppnås. 

Den västra delen av fastigheten, som idag är bevuxen med lövträd, planläggs som 
kvartersmark men förses med prickmark och en bestämmelse som säger att marken 
är avsedd för vegetation. Intentionen är att skogsområdet ska bibehållas.
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Del av fastigheten Marieberg 1:141

Inom planområde på fastigheten Marieberg 1:141 finns idag en gräsyta som används 
som bollplan. I nu gällande plan har denna yta användningen bostadsändamål. I 
planförslaget får ytan användningen PARK. Detta medför att ytan kommer att vara 
tillgänglig för allmänheten och att en utveckling av platsen till kommunal lek- och 
idrottsplats blir möjlig. På de delar av Recordvägen och Hylsvägen som ingår i 
planen bekräftas befintlig användning.

Grön yta i illustrationen ovan visar mark som i planförslaget omvandlas från 
kvartersmark (bostäder) till allmän plats (PARK).
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Påverkan på fastigheter utanför planområdet
Fastigheterna Marieberg 1:250, 1:247 och 1:249 

Fastigheternas utsikter och insyn kan eventuellt komma att påverkas om befintlig 
byggnad i planförslaget får ytterligare en våning.  

Fastigheterna Marieberg 1:176 och 1:177 

Fastigheternas utsikter kan komma att påverkas om det skulle adderas en extra 
våning på det befintliga huset som omfattas av planförslaget. 
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Höjd på byggnader
I planförslaget nämns byggnaders höjd både i relation till grundkartans nollplan 
och till marknivån. Nedan illustreras förhållandet mellan måttenheterna i en 
sektion. Sektionen ska ses från öster och snittet går i nord-sydlig riktning genom 
Mariegården.

Sektion

Solljus
Enligt Boverkets byggregler, BBR, ska bostäder ha tillgång till direkt solljus, vilket 
ska beaktas både i detaljplaneringen och i bygglovssket. I bostäder ska något rum 
eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer än tillfälligt ha tillgång 
till direkt solljus. Direkt solljus är solljus som lyser in i rum utan att ha reflekterats. 
Med ”mer än tillfälligt” avses för bostäder exempelvis utrymmen för daglig samvaro, 
matlagning, sömn och vila. I planförslaget ges goda förutsättningar för att dessa 
regler ska kunna efterlevas.

Bostadsområdet Mariegården idag   
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Skuggstudier
Skuggstudier nedan visar på skuggbildningar vid ett maximalt utnyttjande av 
nockhöjder. Vita figurer visar befintliga hus i 3-4 våningar, och den röda figuren 
illustrerar detaljplanens förslag på hus i fem våningar.

Midvintersolståndet         Sommarsolståndet             

Vår- och höstdagjämning, mars/september      

 

12.00 

08.00 

12.00 

16.00 

08.00 

12.00 

16.00 

20.00 
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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 fem år från den dag planen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap  
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen. Kommunen 
är huvudman för de allmänna platserna gata, naturmark och park 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. 

Organisatoriska frågor
Tidplan 
Då detaljplanen har vunnit laga kraft kan byggnation i enlighet med detaljplanen 
genomföras. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft i mars 2020 under förutsättning 
att detaljplanen inte överklagas. 

Ansvarsfördelning
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 ansvarar för allmänna el-, fjärrvärme- och fiber/
bredbandsledningar som huvudman för dessa. 

Avtal
Planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och Karlshamnsbostäder AB.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsrättsliga konsekvenser
Detaljplanen föranleder en något ökad exploateringsgrad. Detta medför att 
gemensamhetsanläggningen Marieberg ga:1 kan komma att påverkas. Om så sker 
krävs en omprövning av gemensamhetsanläggningen för att ingen av delägarna i 
denna ska lida skada. 

Fastighetsbildning
Skulle fastighetsbildning bli aktuellt ska fastighetsägarna ansöka och bekosta 
erforderlig fastighetsbildning för berörda fastigheter, servitut och ledningsrätter.

Rättigheter
Det finns ledningsrätter för underjordiska ledningar inom planområdet. Dessa 
erhåller skydd i plankartan genom att de förses med u-områden.

Ekonomiska frågor
Planens ekonomi 
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen regleras i planavtal och bekostas av 
Karlshamnsbostäder AB. Vid bygglovsgivning ska ingen planavgift tas ut.

Genomförandeekonomi, inlösen och ersättning
Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar 
bekostas av exploatören. Eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyn 
till åtgärd (byggnation etc) initierad av exploatören bekostas av densamme. 
Eventuella kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, förekomst 
av markföroreningar eller höga radonhalter kommer att belasta bygglovssökanden/
den enskilde fastighetsägaren.

E.ON har koncession för el i området. Eventuella kostnader i samband med planens 
genomförande så som flyttningar eller ändringar av E.ON:s befintliga anläggningar 
bekostas av exploatören. 

Eventuella kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, förekomst 
av markföroreningar eller höga radonhalter kommer att belasta bygglovssökanden/
den enskilde fastighetsägaren.
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Fastighetsrättslig åtgärd som innebär att ytterligare fastigheter bildas kan komma 
att föranleda anslutningskostnader för el och VA. För dessa kostnader ansvarar 
fastighetsägaren. 

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

Karlshamn den 4 februari 2020

Lena Jarl Hellgren  Emina Kovacic
Planarkitekt   Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt


