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Inledning 
En planbeskrivning har till uppgift att beskriva hur planen ska förstås och genomföras. Den ska 
därför innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen.   
 
Planbeskrivningen ska redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte, hur planen är 
avsedd att genomföras samt de överväganden som har legat till grund för planens utformning 
med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. Om planen avviker från 
översiktsplanen ska det anges på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för avvikelsen.  
 
I planbeskrivningen ska det framgå vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och 
andra berörda. 
 
Planprocessen 
Planarbetet genomförs med standardförfarande. 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. Programskedet bedöms inte behövas för 
att underlätta detaljplanearbetet. Efter samrådet kan det i vissa fall bli aktuellt att byta till 
utökat förfarande.  
 
Planprocessen är en demokratisk process med lagstadgade krav på allmänhetens insyn och 
medverkan. Under planarbetets gång kommer handlingarna att ställas ut för samråd och 
granskning med möjligheter för alla att lämna synpunkter. Handlingarna ställs ut på 
Stadsbyggnadsavdelningen på Rådhuset och hålls även tillgängliga på stadsbiblioteket i 
Karlshamn. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på kommunens hemsida.  
  
Tidplan 
En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer: 
 
• Upprätta samrådshandlingar   juni – oktober 2018 
• Beslut om samråd (BN) 31 oktober 2018 
• Samråd     november – december 2018 
• Upprätta granskningshandlingar  december 2018 
• Beslut om granskning (BN alt. delegationsbeslut)  februari 2019 
• Granskning   feb – mars 2019 
• Upprätta antagandehandlingar  april 2019 
• Beslut om antagande (BN alt. KF)  maj 2019 

 
BN, byggnadsnämnd, KF, kommunfullmäktige 
 
Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade 
protokollet från byggnadsnämndens/kommunfullmäktiges sammanträde anslagits på 
kommunens anslagstavla. Detta gäller om beslutet inte överklagas, eller då länsstyrelsen 
beslutat att inte överpröva planbeslutet, om detta sker senare. 
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Handlingar 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-30  
Plankarta skala 1:500, daterad 2019-04-30 
Planbeskrivning, daterad 2019-04-30  
Granskningsutlåtande, daterad 2019-04-30 
Fastighetsförteckning daterad, 2018-10-24, kontrollerad 2019-03-04 
Sammanställning och bemötande av samrådssynpunkter, daterad 2019-02-18 
Grundkarta skala 1:500, upprättad 2018.  
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2018-09-07  
Översiktlig geoteknisk utredning och radonutredning, daterad 1997-10-28 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Bakgrund 
En ansökan om ny detaljplan för del av fastigheten Matvik 1:32 inkom från fastighetens ägare i 
oktober 2017. Sökanden vill möjliggöra bostadsbebyggelse inom det aktuella området, vilket 
idag är reglerat som kvartersmark för allmänt ändamål. Byggnadsnämnden ställde sig i januari 
2018 positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess.  
 
Syfte och huvuddrag 
Syftet med den aktuella planläggningen är att möjliggöra bebyggelse av en friliggande villa inom 
ett avgränsat område vilket i gällande detaljplan är reglerat som natur. Genom att medge 
bostadsändamål syftar planen till att möjliggöra förtätning inom det aktuella bostadsområdet i 
enlighet med Karlshamns kommuns vision om en hållbar utveckling. Om den nya detaljplanen 
vinner laga kraft upphävs det aktuella planområdet i den gällande detaljplanen D15. 
  
Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte:  
• stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och 

vattenområden (MB kap. 3) 
• stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten för 

vissa områden i landet (MB kap. 4) 
• medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap. 5) 

 
Se vidare bilagan Undersökning av betydande miljöpåverkan.  
 
Plandata 
Läge och avgränsning 
Planområdet är beläget cirka 10 kilometer öster om Karlshamn tätort, i ett bostadsområde med 
enbostadshus strax väster om Matviks hamn. Västra och södra delen av planområdet avgränsas 
av grannfastigheterna Matvik 1:117 och 1:118. Norra och östra delen av planområdet, vilket 
består av lokalgatan Kalvösundsvägen med tillhörande vändplan, avgränsas de privatägda 
fastigheterna Matvik 1:114, 1:115, 1:116, 1:119 och 1:22.   
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Markägoförhållanden och areal 
Planområdet är cirka 1 800 m2 stort och utgörs 
fastigheten Matvik 1:32, vilken är privatägd. Samtliga 
fastigheter vilka gränsar till planområdet är också 
privatägda.  
 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 
I Karlshamns kommuns översiktsplan, antagen av 
kommunfullmäktige 2015-05-04, framgår det att en 
av kommunens strategiska inriktningar är att 
bostadsbebyggelse ska placeras i, eller i anslutning 
till, stadskärnan eller i riktning österut.  

Planområdet, som ligger öster om Karlshamn tätort, 
ingår enligt översiktsplanen i delområde G, Vettekulla 
– Matvik. Område G avser man att utveckla med nya 
bostäder samtidigt som värdefulla naturpartier ska 
beaktas vid placering av ny bebyggelse och vägar. Kommunens vision är att stärka kopplingarna 
mellan Karlshamn och Matviks hamn genom nya bostäder och en ny vägsträckning mellan 
kommunens östra kustområden och Karlshamn tätort.  

Planområdets läge 

Hela Matvik 1:32 markerat 

Planområdets avgränsning  



2019-04-30                                   Anta ga nd eha nd l ing  

Pla n bes kr ivn in g  –  Deta l jp la n  fö r  de l  av  fast ighete n  Matv ik  1 :3 2 ,  Hä l la r yd ,  Ka r l s ha mn s  Komm un  6  

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
För det aktuella planområdet gäller idag detaljplanen D15 som vann laga kraft mars 1998. 
Detaljplanens syfte är att skapa en attraktiv boendemiljö i nära anslutning till Matviks 
småbåtshamn. När planen antogs möjliggjorde den byggnation av 7 enbostadshus. I detaljplan 
D15 är det aktuella planområdet planlagt som kvartersmark för allmänt ändamål, som 
naturområde, och beskrivs som en mindre grönyta lämpad för närlek. Någon mer information 
om varför just detta område lämnades för att bli allmänt ändamål framgår inte i den gällande 
planen. Kalvösundsvägen regleras också som kvartersmark för allmänt ändamål men för 
lokaltrafik.  

Miljöbedömning 
Kommunen, det vill säga byggnadsnämnden, som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör 
om genomförandet av en detaljplan medför en betydande miljöpåverkan. Kommunen ska alltså 
för varje enskild detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt 
fatta ett beslut i frågan. 
 
Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning i aktuellt 
planärende är att ett genomförande av detaljplanen inte innebär någon betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 
Ställningstagandet fattas av byggnadsnämnden i samband med beslut om samråd. Motiven till 
ställningstagandet framgår i handlingen Undersökning av betydande miljöpåverkan.  
 
Övriga kommunala beslut och utredningar 
Byggnadsnämnden har 2018-01-31 beslutat att ställa sig positiv till att pröva ansökan för del av 
fastigheten Matvik 1:32 i en detaljplaneprocess. Ett planavtal avseende planarbetet upprättades 
2018-07-17 mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren till Matvik 1:32.  
 
Unesco har utsett Blekinge Arkipelag till biosfärområde, vilket omfattar kust och skärgård i 
Karlshamn, Karlskrona och Ronneby kommuner. Biosfärområden är modellområden för en 
hållbar utveckling där det gäller att stödja, bevara och utveckla området så att dess särart 
bevaras samtidigt som den ekonomiska utvecklingen och möjligheterna till fortlevnad utvecklas. 
I Blekinge Arkipelag är det i första hand natur, kultur och entreprenörskap som skall vara ledord 
i utvecklingsarbetet för att stimulera områdets utveckling.  
 

Plankarta detaljplan, D15 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Riksintressen och övriga intressen 
Högexploaterad kust 
Planområdet ligger inom det geografiska 
riksintresseområdet för högexploaterad kust enligt 
miljöbalkens 4 kap. Exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det 
inte möter hinder enligt 4 kap. 2-8 §§ miljöbalken och 
kan ske på ett sådant sätt som inte påtagligt skadar 
områdets natur- och kulturvärden. Enligt 
bestämmelserna i miljöbalken får fritidsbebyggelse 
endast komma till stånd i form av kompletteringar till 
befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får 
dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, 
företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga 
friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i 
närheten av de stora tätortsregionerna.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nytt bostadshus i ett redan bebyggt område och 
kan därför ses som en komplettering av befintlig bebyggelse. Den föreslagna planändringen 
anses därför inte påverka riksintresset för högexploaterad kust negativt. 
Kulturvärden 
I planområdet finns flertalet 
stenrös vilka kan vara spår från 
tiden då planområdet 
fortfarande utgjordes av 
jordbruksmark. 
Jordbruksmarken byggdes bort 
redan i samband med 
genomförandet av den förra 
detaljplanen från 1998, men än 
idag finns det spår av olika slags 
stenmurar och stenrös på flera 
fastigheter i närområdet.  
 
I samråd med Länsstyrelsen 
Blekinge bedöms de stenrös som 
finns på platsen inte vara några 
fornlämningar och planförslaget 
anses därför inte innebära 
någon negativ påverkan på 
kulturmiljön.  En arkeologisk 
undersökning är därmed inte 
nödvändig.  
 
Föreslagen förändring och konsekvenser  
Föreslagen planläggning anses inte påverka kulturmiljön negativt i området.  
 
Strandskydd 
Området ligger inte inom strandskyddat område.  
 

Illustration riksintresse för högexploaterad kust 

Foton från platsinventering 2018-08-10 
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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.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
I miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” står det att naturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Planförslaget anses beröra miljömålet både positivt och negativt eftersom det finns grönytor 
som kommer bli tillgängliga för de framtida boende i den tilltänkta villan, samtidigt som en 
potentiell rekreationskälla i närområdet försvinner.  
 
Eftersom området ligger i närheten av andra rekreationskällor där närlek kan erbjudas och 
utvecklas, och eftersom platsen är otillgänglig idag, anses förändringen inte vara tillräckligt stor 
för att inte fortskrida med planarbetet.  
 
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. 
 
 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon påverkan på 
miljökvalitetsnormerna. Antalet boende i området kommer att öka och därmed trafiken till det. 
Ökningen bedöms dock inte bli så betydande att miljökvalitetsnormerna för luft och buller 
påverkas negativt. Se vidare nedan under rubriken Störningar, miljö- och riskfaktorer.   
 
Störningar, miljö- och riskfaktorer  
Buller 
Planläggningen möjliggör för ytterligare en enfamiljsvilla i ett redan bebyggt område. Föreslagen 
förändring väntas inte påverka bullernivån i närområdet och en redovisning av beräknade 
värden för omgivningsbuller bedöms därför inte vara nödvändig.  
 
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. Enligt SMHI:s analyser under hösten 2014 
beräknas korttidsnederbördens intensitet öka med upp emot 50 procent fram till år 2100. Ökad 
nederbörd i intensivare perioder och höjd havsnivå medför ökad risk för översvämningar, vilket 
kan resultera i ras, skred och erosion (se nedan).  
 
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) för nybyggnad av 
bostäder.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Marken inom planområdet ligger på nivåer mellan +7 och +8 meter över havet och planförslaget 
förväntas inte påverkas av framtida vattennivåhöjningar.  
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Ras och skred 
Planområdet är inte utmarkerat som riskområde för ras eller skred.   
 
Farligt gods 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har så pass farliga egenskaper 
att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom om de inte hanteras rätt under en 
transport. Planområdet ligger inte utmed någon väg för farligt gods. 
 
Mark- och vattenområden 
Mark och vegetation 
Planområdet består mestadels idag av ett snårigt och 
vildvuxet naturområde. Vegetationen utgörs främst av 
lövsly och slån i en kuperad miljö. Det finns två ekar inom 
planområdet som anses vara bevarandevärda men de är 
inte utpekade som skyddsvärda träd enligt Länsstyrelsen.  
 
I södra delen av planområdet finns schaktmaterial som 
tros vara ditfraktat i samband med byggnation av husen i 
närområdet. Schaktmaterialet, tillsammans med stenrös 
och den snåriga växtligheten, gör platsen svårtillgänglig och inte lämpad för den närlek som 
platsen syftar till i detaljplanen D15.  

Geotekniska förhållanden 
I samband med framtagandet av gällande detaljplan, D15, genomfördes 1997-10-28 en 
översiktlig geoteknisk utredning och radonutredning för det dåvarande planområdet. I 
utredningen framgår det att grundförhållandena inom området är goda och att några särskilda 
grundförstärkningsåtgärder inte behövs vid kommande exploatering. Detta gäller även det 
aktuella planområdet, som var en del av utredningen.  
 
Berg förekommer i det aktuella planområdets sydvästra del, resterande delar av planområdet 
består av morän. Terrängen utgörs av ett fastmarksområde med en marknivå på cirka +6 till +8 
meter över grundkartans nollplan.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Vid framtida byggnation kan det krävas bergssprängning då delar av området består av 
berggrund.  
 
Radon 
Enligt genomförd geoteknisk undersökning uppgår radonhalten i närområdet till mellan ca 15 – 
30 kBq/m3. Detta innebär att området klassas som normalradonmark.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Eftersom området utgörs av normalradonmark ska byggnadernas grundkonstruktion utföras 
som radonskyddande. Då det aktuella planområdet delvis består av berggrund och då 

Foton från platsinventering 2018-08-10 och 2018-07-26 
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nybyggnation kan innebära bergssprängning bör kontrollerande mätningar utföras efter 
terrasseringsarbete. Detta då ingrepp i berget kan medföra att strålning- och radonförhållande 
förändras. 
 
Då radonfrågan regleras i Boverkets byggregler (avsnitt 6:23) bevakas frågan i bygglovsskedet. 
 
Fornlämningar 
Det finns idag inga kända fornlämningar inom planområdet. Såväl kända som okända 
fornlämningar är skyddade genom Kulturmiljölagen och eventuella fynd i samband med 
anläggningsarbeten ska omgående anmälas till Länsstyrelsen enligt bestämmelserna i 
Kulturmiljölagen.  
 
Bebyggelseområden 
Bostäder 
Detaljplanen medger en ny tomt för en friliggande villa. Runt planområdet finns 
bostadsbebyggelse som främst utgörs av enbostadshus byggda från år 2000 och framåt.  På 
fastighet Matvik 1:118, som gränsar till planområdet i söder, håller ett bostadshus på att byggas 
i skrivande stund. Befintliga villor i bostadsområdet består mestadels av 1-1,5-planshus med 
träfasad och med tak av tegelpannor. Det nybyggda huset på grannfastigheten Matvik 1:118 har 
ett tak av betongtakplattor.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Regleringen för det nya bostadshuset ska anpassas till den rådande miljön, både ur landskaps- 
och boendemiljöperspektiv. För att det nya bostadshuset ska anpassas till den befintliga miljön 
begränsas största exploatering till 230 kvadratmeter byggnadsarea (e1). En byggnadsarea på 
230 kvadratmeter möjliggör exempelvis ett bostadshus på 180 kvadratmeter och ett garage med 
tillhörande förråd på 50 kvadratmeter. 
 
Byggnadens höjd regleras här med samma byggrätt som resterande hus i den gällande 
detaljplanen D15, med en byggnadshöjd på 4 meter och en maximal taklutning på 38 grader. Att 
ge den planerade byggnaden samma förutsättningar som de omkringliggande husen anses vara 
en väsentlig del av den lokala anpassningen.   
 
Gällande placering av byggnader ska huvudbyggnad placeras minst 4 meter (p1), och 
komplementbyggnad minst 1 meter (p2), från angränsande fastighetsgränsgränser.  
 
För att minska risken för skymd sikt längs med Kalvösundsvägen (på grund av gatans svängda 
utformning) planeras en zon på 4,5 meter av prickad mark längs gemensamhetsanläggningens 
gräns, där inga byggnader får uppföras.  
 
Garage ska placeras minst 5 meter (p3) från gemensamhetsanläggningens gräns så att parkering 
framför garaget ska kunna garanteras på egen tomt. På så sätt säkras att ingen parkering sker på 
vändplanen eller på Kalvösundsvägen.   
 
För att anpassa utseendet av huset till befintligt bostadsområde ska fasadmaterial 
huvudsakligen bestå av trämaterial (f1) och taket utformas som sadeltak utan brytning (f2). En 
fasad av huvudsakligen trä innebär att fasaden främst ska bestå av trämaterial men att inslag av 
andra material tillåts förekomma.  
 
Service  
Närmsta kommersiella service finns i Hällaryd som ligger cirka 5 kilometer norr om 
planområdet. Utöver Hällaryd finns Karlshamn tätort som ligger cirka 10 kilometer väster om 
planområdet.  
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Rekreation och naturmiljö 
Planområdet ligger cirka 200 meter från Matviks hamn där skärgårdstrafik till både Tjärö, 
Ronnebyhamn, Karlshamn och Tärnö går under olika perioder på året. Runt Matviks hamn och 
längs med kustremsan finns rekreationsområden och stora värden av naturmiljö.  
 
Tillgänglighet 
Tomt som tas i anspråk för bebyggelse ska (om inte är obefogat med hänsyn till terrängen och 
förhållandena i övrigt) kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.  
 
Gator, vägar och trafik 
Vägnät, gång- och cykelvägar och 
kollektivtrafik 
I planområdet ingår Kalvösundsvägen 
med tillhörande vändplan. I väst 
ansluter Kalvösundsvägen till allmän väg 
630, Matvikshamnsvägen, som i sin tur 
ansluter till Matviksvägen. Matviksvägen 
leder sedan vidare mot Vettekulla och 
Sommarstaden.  
 
Trafikverket är idag väghållare med 
ansvar för driften av 
Matvikshamnsvägen. 2016 gjordes en 
trafikräkning norr om planområdet på 
Matvikshamnsvägen. Denna visade på 
850 fordon/årsmedeldygn, varav 5 % 
var tung trafik. 
 
Det finns idag inte någon gångväg i 
närområdet. Det finns inte heller någon 
övrig gång- och cykelväg utbyggd i 
anslutning till bostadsområdet runt 
Kalvösundsvägen. 
 
Från och med sommaren 2011 bedriver 
Blekingetrafiken skärgårdstrafik med 
Matvik som hamn. Viss skärgårdstrafik 
kommer också att bedrivas under hösten 
och våren av bolaget. Ingen 
kollektivtrafik trafikerar närområdet 
idag. 

Föreslagen förändring och 
konsekvenser 
Parkering planeras ske på den egna 
tomten (p3). Av trafiksäkerhetsskäl 
planeras vändplanen på Kalvösundsvägen utökas västerut enligt dimensioner godkända av 
VMAB, Västblekinge Miljö AB, vilka är ansvariga för kommunens avfallshantering. Läs mer om 
det under avsnittet ”Avfall” och under ”Administrativa frågor”.  
 
Parkering kan med fördel förbjudas på vändplanen i framtiden. För att införa ett sådant förbud 
ska kontakt med länsstyrelsen tas.  

Kalvösundsvägen, bild tagen från Matvikshamnsvägen. Visar 
exempel på befintliga angöringar i närområdet. 
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Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Fastigheten Matvik 1:32 ligger utanför verksamhetsområde för de kommunala 
spillvattentjänsterna men innanför verksamhetsområde för de kommunala vattentjänsterna. Det 
finns ett befintligt avtal mellan Kalvösundsvägens samfällighetsförening och Karlshamns 
kommun som har gjort det möjligt för fastigheter i det gällande bostadsområdet att genom en 
förbindelsepunkt kunna ansluta sig till de kommunala vatten- och spillvattentjänsterna. Avtalet 
är daterat 2011-04-12 och det är Kalvösundsvägens samfällighetsförening som är den juridiska 
motparten vid nya anslutningar.  
 
Befintlig gemensamhetsanläggning (Matvik GA:3) består av vatten- och avloppsledningar med 
tillhörande anordningar som är belägna på fastigheterna Matvik 1:32, 1:117 och 1:54. 
Anläggningen drivs och bekostas av Kalvösundsvägens samfällighetsförening, vilket är reglerat i 
avtalet. Matvik 1:32 är en av de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen (läs vidare 
under avsnittet ”Fastighetsrättsliga åtgärder”).  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Vid eventuella anslutningar gäller de förutsättningar som omnämns i gällande avtal och 
samfällighetsföreningen ska ha kommunens samtycke innan ytterligare fastigheter eller 
bostäder ansluts till befintliga ledningar. Kommunen ser inte några hinder att utöka 
samfällighetsföreningen med ytterligare en enfamiljsbostad på del av Matvik 1:32 under 
förutsättning att samfälligheten med dess gemensamhetsanläggning har kapacitet för detta vid 
gällande tidpunkt.  
 
En lokalisering av befintliga vatten- och avloppsledningar krävs innan byggnation för att 
undvika skador på ledningarna.  
 
Dag-, spill- och dräneringsvatten 
Fastigheterna som omfattas av gemensamhetsanläggningen Matvik GA:3 är anslutna till ett 
REVAQ-certifierat avloppsreningsverk. Detta innebär att slammet kan spridas på åkermark och 
det är därför viktigt att inte tillföra spillvattnet annat än normalt hushållsspillvatten.  
 
Dag- och dränvatten får inte vara kopplat till spillvattennätet.  
 
Kommunen har riktlinjer, antagna av kommunstyrelsen 2017-03-07, som styrker att dagvatten i 
första hand ska tas omhand inom egen fastighet, i andra hand fördröjas inom egen fastighet och 
som sista alternativ avledas.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Vid exploatering av planområdet tillförs mer hårdgjord yta i bostadsområdet än tidigare. Detta 
medför en ökad risk för översvämning på omkringliggande fastigheter och det är därför viktigt 
att ta fram lämpliga lösningar för att ta hand om dagvattnet inför framtida byggnation.  
 
Exploateringen ämnar följa kommunens riktlinjer om dagvattenhantering. Det finns möjlgihet 
för infiltration inom planområdet, både på den egna tomten och på Kalvösundsvägen. 
Planbestämmelsen (intiltr.) inom användningsområdet GATA hindrar Kalvösundsvägen med 
tillhörande vändplan att hårdgöras, vilket innebär att vägen kommer fortsätta vara grusbelagd i 
framtiden. Detta är väsentligt för den framtida dagvattenhanteringen. Grusunderlaget gör vägen 
mer infiltrerbar än om den skulle asfalterats och minskar därmed risken att närliggande tomter 
översvämmas vid kraftig nederbörd.    
 
Avfall 
Bostadsområdet ingår i VMAB:s (Västblekinge Miljö AB) hämtningsområde för husavfall. 
Abonnemang ska ingås med VMAB vid exploatering inom planområdet. Närmsta 
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återvinningsstation finns i Matviks hamn. Idag måste sophämtningsfordon backa på befintlig 
vändplan för att ta sig in och ut från Kalvösundsvägen då vändplanen inte är stor nog. I 
framtiden finns det risk att boende längs Kalvösundsvägen behöver ta deras sopkärl till 
Matvikshamnsvägen för att kärlen ska kunna tömmas.   

Föreslagen förändring och konsekvenser 
För att säkerställa att sophämtningsfordon ska 
kunna använda Kalvösundsvägens vändplan utan att 
behöva backa krävs att vändplanen utökas jämfört 
med dagens dimensioner. Den nya detaljplanen 
möjliggör en större vändplan vilket skulle 
säkerställa att sophämtning kan ske på korrekt sätt i 
området i framtiden. Illustrationen till höger visar de 
nya dimensionerna på den föreslagna vändplanen.  
 
Värme, el och tele  
Uppvärmningssätt regleras inte i detaljplan. 
Fjärrvärme finns inte inom eller i närheten av 
planområdet. Energiförsörjningen sker med fördel 
på ett miljövänligt sätt och Karlshamns kommun ställer sig positiv till förnybar energi, som 
solenergi. En taklutning på max 38 grader anses inte förhindra en effektiv solenergiproduktion.  
 
Inom fastigheten Matvik 1:32 finns en servisledning som går längs Kalvösundsvägen. För 
elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledägarens medgivande och 
lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Marknivån får 
heller inte ändras ovanför ledningen då det kan försvåra reparation och underhåll.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
För att säkerställa kabelns exakta läge rekommenderas att göra en kabelvisning innan grävning 
påbörjas.  
 
Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås till 10 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 detaljplanen att gälla men den kan då ändras, ersättas 
med ny detaljplan eller upphävas utan att fastighetsägaren kan begära ekonomisk kompensation 
för uppkommen skada eller förlorad byggrätt. 
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen i enlighet med tecknat planavtal 
med fastighetsägaren.  
 
Karlshamns Energi AB, KEAB, är huvudman för allmänna vatten- och avloppsledningar och 
svarar för drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. KEAB ansvarar för 
tillhandahållande av anslutningspunkt för vatten- och avloppsledningar, vilket är den punkt som 
Kalvösundsvägens samfällighetsförening är juridisk motpart till.  
 
I planförslaget regleras Kalvösundsvägen med tillhörande vändplan som allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap. Kalvösundsvägen ingår i gemensamhetsanläggningen Matvik GA:2, 
vilken förvaltas av Kalvösundsvägens samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningen måste 

Dimensioner på ny vändplan. 
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dock omprövas så att även den tillkommande ytan för vändplanen ingår i denna. Utifrån rådande 
förhållanden är det därför inte aktuellt att införa något kommunalt huvudmannaskap. Läs mer 
under avsnittet ”Fastighetsrättsliga åtgärder” nedan.  
 
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, vilket kontrolleras genom en kabelvisning innan 
grävning påbörjas. E.ON är huvudman för allmänna elledningar i närområdet. Telia Sonera AB är 
huvudman för teleanläggningar. 
 
Avtal 
Planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren 2018-07-17. 
Sökanden ska stå för eventuella kostnader för utredningar.  
 
Fastighetsrättsliga åtgärder 
 
Fastighetsbildning 
Påverkan på fastigheter inom planområdet 
 
Matvik 1:32 - privatägd fastighet, utgör hela planområdet. Fastigheten förändras och tilldelas 
följande byggrätt enligt punktlistan nedan. Se tillhörande plankarta för mer information.  
 
 
Planbestämmelser:  

• B, Bostadsändamål (kvartersmark)  
• GATA, Lokalgata (allmän plats med enskilt huvudmannaskap)  
• Infiltr. Ytan får inte hårdgöras (gäller Kalvösundsvägen) 
• e1, Största exploatering är 230 kvadratmeter byggnadsarea 
• d1, Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvadratmeter 
• p1, Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns 
• p2, Komplementbyggnad kan placeras minst 1 meter från fastighetsgräns 
• p3, Garage ska placeras minst 5 meter från lokalgata 
• f1, Fasad ska utformas huvudsakligen av trä 
• f2, Takets utformning ska vara sadeltak utan brytning eller valmning 
• 4.0     Högsta byggnadshöjd är 4 meter 
•    38   Största takvinkel är 38 grader 

 
Kvartersmarken inom planområdet avses avstyckas för att bilda en fastighet för 
bostadsändamål. I samband med avstyckningen kommer det bli aktuellt att ansluta 
styckningslotten till Matvik GA:2 (Lokalgata och gångväg) och Matvik GA:3 (vatten- och 
avloppsledningar). Fastighetsägaren ansöker om fastighetsbildning hos lantmäteriet och 
bekostar denna.  
 
Påverkan på fastigheter utanför planområdet 
Matvik 1:113, 1:114, 1:115, 1:116, 1:117, 1:118, 1:119, 1:122, och 1:32 - privatägda fastigheter 
 
Samtliga fastigheter ligger i anslutning till planområdet och är bebyggda med enbostadshus och 
komplementbyggnader. Fastighet Matvik 1:117 ligger väster om planområdet och en ökad 
byggrätt inom planområdet kan påverka fastighetens utsikt österut. Fastighet Matvik 1:118 
ligger söder om planområdet och kan påverkas i frågor gällande insyn.  
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Flertalet av fastigheterna har andel i Matvik GA:2 och Matvik GA:3 som kommer att utökas med 
ytterligare en deltagande fastighet om avstyckning från Matvik 1:32 sker.  
 
Gemensamhetsanläggningar 
Planområdet innefattar delar av gemensamhetsanläggningen Matvik GA:2 (grön markering) för 
lokalgata och gångväg vilken förvaltas av Kalvösundsvägens samfällighetsförening. Deltagande 
fastigheter är Matvik 1:22, Matvik 
1:113, Matvik 1:114, Matvik 1:115, 
Matvik 1:116, Matvik 1:117, Matvik 
1:118 samt Matvik 1:119.  
 
En omprövning av Matvik GA:2 föreslås 
för att utöka 
gemensamhetsanläggningen enligt 
gränserna för GATA i plankartan. 
Omprövningen av 
gemensamhetsanläggningen sker 
genom ansökan till lantmäteriet.  
 
Samtliga av 
gemensamhetensanläggningens 
ingående fastigheter har rätt att initiera en ansökan. Lämpligen görs ansökan om omprövning i 
samband med ansökan om avstyckning av Matvik 1:32.  
 
Matvik 1:32 berörs även av gemensamhetsanläggningen Matvik GA:3 för vatten- och 
avloppsledningar med tillhörande anordningar. Gemensamhetsanläggningen existerar som 
ägare, skötsel och drift av deras gemensamma spill och vattenledningar. Ledningarna belastar 
Matvik 1:32, 1:54 och 1:117, men deras exakta dragning är inte fastställd. Det betyder att det i 
dagsläget inte är säkert om ledningarna korsar planområdet. En lokalisering av ledningarna 
måste därför göras innan planområdet bebyggs för att undvika skador på ledningarna. Enligt 
redovisade handlingar av fastighetsägaren till Matvik 1:32 är det tekniskt möjligt att ansluta 
ytterligare en fastighet till avloppsanläggningen. 
 
Matvik GA:3 förvaltas även den av Kalvösundsvägens samfällighetsförening. Följande fastigheter 
deltar i anläggningen: Matvik 1:32, Matvik 1:39, Matvik 1:113, Matvik 1:114, Matvik 1:115, 
Matvik 1:116, Matvik 1:117, Matvik 1:118 samt Matvik 1:119.  
 
 
Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av fastighetsägaren. Dessa kostnader regleras 
i ett upprättat och undertecknat avtal mellan parterna. 
 
Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning 
Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar bekostas av 
exploatören. Eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyn till åtgärd (byggnation 
etc.) initierad av exploatören bekostas av densamme.  
 
Det anses vara rimligt att exploatören står för eventuella kostnader vid vägslitage på 
Kalvösundsvägen under byggnation.  
 
Anslutningskostnader för el och VA ansvarar fastighetsägaren.  
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Eventuella kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, förekomst av 
markföroreningar eller höga radonhalter kommer att belasta bygglovssökanden/den enskilde 
fastighetsägaren. 
 
Kostnaden för fastighetsbildning betalas av fastighetsägaren. Fördelning av kostnader för 
omprövning av gemensamhetsanläggningen Matvik GA:2 och genomförandet av den utökade 
anläggningen regleras i beslut av Lantmäteriet.  
 
Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
1997 gjordes en geoteknisk utredning, läs mer under rubriken Geotekniska förhållanden.   
 
Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av Anna Söderström, Stadsbyggnadsavdelningen, i samråd 
med övriga berörda kommunala tjänstemän. 
 
Karlshamn den 30 april 2019 
 
 
Anna Söderström  Emina Kovacic 
Planarkitekt   Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt 
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