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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 ett utökat planförfarande då planförslaget får anses vara av 
allmänt intresse.  Programskedet bedöms inte behövas för att underlätta detaljplanearbetet.  
 
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, Stenbackabibliotek i Asarum och på kommunens 
hemsida. 
  

Tidplan 
En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer: 
 
 Upprätta samrådshandlingar   jul – okt 2017 
 Samråd med länsstyrelsen om behov av MKB sep 2017 
 Beslut om samråd (BN) nov 2017 
 Samråd     nov – dec 2017 
 Upprätta granskningshandlingar  jan – feb 2018 
 Beslut om granskning (BN)   okt 2018 
 Granskning   okt-nov 2018 
 Upprätta antagandehandlingar  dec-jan 2018 
 Godkänna och överlämna för antagande (BN)  jan 2018 
 Beslut om antagande (KF)  mars 2018 

 
MKB, miljökonsekvensbeskrivning, 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. 
 

Handlingar 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, daterad 2019-01-08 
 Planbeskrivning, daterad 2019-01-07 
 Samrådsredogörelse, daterad 2018-02-27 
 Samrådsredogörelse del 2, daterad 2018-08-09 
 Granskningsutlåtande, daterad 2019-01-07 
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 Grundkarta, skala 1:1000, upprättad 2017, fastighetsredovisningen avser förhållandena 
2017-11-06 kontrollerade 2018-09-25 

 Fastighetsförteckning, daterad 2017-11-06, kontrollerad 2018-09-25 
 Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 

daterad 2017-09-15 
 Markteknisk undersökningsrapport – MUR/Geoteknik Geoteknisk undersökning, daterad 

2015-10-23 
 

Planens syfte och huvuddrag 
Bakgrund 
Långasjöns vattenverk togs i drift 1969. Uttaget av dricksvatten från Långasjön har historiskt 
sett ökat över tid fram till modern tid då kommunen har haft en mer stabil befolkningsmängd, 
dock har industrins vattenbehov varit svårare att förutse. En av de större abonnenterna på 
dricksvattennätet som också är beroende av dricksvattenkvalitén är Blekingesjukhuset i 
Karlshamn. 
 
År 2014 genomfördes en utredning av Karlshamns kommuns befintliga beredning av 
dricksvatten vid Långasjön. Resultatet visade att vattenverket vid Långasjön har omfattande 
brister och är i mycket stort behov av renovering. Med utredningen som underlag beslutade 
kommunstyrelsen i Karlshamns kommun att bygga ett nytt vattenverk som ska ersätta det 
befintliga verket.  
 
Parallellt med ovanstående pågår arbete med att få tillstånd att ta reservvatten från Mörrumsån. 
Med anledning av detta har en lokaliseringsutredning genomförts. I denna utredning jämförs 
alternativa placeringar för ett nytt vattenverk. En placering i Froarp nära det befintliga 
vattenverket visade sig dock fortsatt vara det mest fördelaktiga alternativet. 
 

Syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och garantera 
byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att på så vis säkra 
dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Även befintligt vattenverk ingår i 
planområdet. 
 
Planförslaget innebär att mark som tidigare inte varit detaljplanelagd nu planläggs med 
ändamålet teknisk anläggning. Förslaget innebär också att skyddsområden sparas mellan det 
kommande vattenverket och den närliggande bostadsbebyggelsen.  
 

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte:  
 stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och 

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

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

 
Se vidare bilagan ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB”. 
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Plandata 
Läge 
Planområdet är beläget ca 3 km nordost om Asarums 
centrum vid Långasjöns sydöstra strand. 
Elsebrånevägen går i nord-sydlig riktning genom 
planområdet.  
 

Markägoförhållanden och areal 
Planområdet är ca 7 ha stort och utgörs till största 
delen av fastigheten Froarp 4:7, vilken är privatägd. 
Kommunen avser köpa in den mark som planläggs 
som kvartersmark. Det befintliga vattenverket ligger 
på fastigheten Froarp 5:21, vilken också ingår i 
planområdet och ägs av kommunen.  

 

Tidigare ställningstaganden och beslut 
Översiktliga planer 
I kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030, 
antagen den 4 maj 2015, ingår planområdet i 
delområde B9 – Tostarp-Froarp-Tararp. I visionen 
till år 2030 står bland annat att ett nytt vattenverk 
finns i området. Det anges också att de 
verksamheter som finns har placerats och utformats 
för att ge så liten påverkan som möjligt på 
landskapsbilden. 
 
En huvudfråga i översiktsplanen är strävan efter en 
hållbar utveckling där en social, ekologisk och 
ekonomisk dimension beaktas. Därför har åtta 
ledord definierats som viktiga i strävan mot en 
hållbar utveckling. De åtta ledorden är förtätning, 
funktionsblandning, hållbara kommunikationer, 
servicenära, naturnära, god infrastruktur, 
miljövänlig energi, levande landsbygd.  
 
Planförslaget kan bidra till en mer levande 
landsbygd genom att erbjuda möjligheter till 
arbetsplatser på landsbygden. Vattenverket kommer att placeras i en naturnära omgivning, 
vilket ger de som arbetar på verket tillgång till skogens rekreationskvaliteter i sin arbetsvardag. 
Planförslaget syftar till en uppgradering av dricksvattenförsörjningen för Karlshamns kommun 
och bidrar i hög grad till en god infrastruktur på detta område. Placeringen nära befintlig 
bebyggelse och befintligt vattenverk gör också att man har möjlighet att hushålla med befintliga 
resurser i form av intag av färskvatten, vägar och vattenledningar etc. Genom nybyggnation av 
vattenverket kan man genom höjda energikrav i samband med bygglov bidra till att 
anläggningen kräver en mindre mängd energi per kvadratmeter än det gamla vattenverket och 
på så vis bidra till en mer hållbar användning av energi. Planförslaget utesluter inte att 
nytillkommande bebyggelse utrustas med förnyelsebara energikällor som exempelvis solenergi. 
Sammantaget innebär planförslaget större hushållning med energi. Följande ledord uppfylls 
därmed genom planarbetet: funktionsblandning, naturnära, god infrastruktur, miljövänlig energi 
och levande landsbygd. 
 

Översiktskarta med planområdets 
placering markerat med svart ring och pil. 

 

Ortofoto över planområdet, markerat 
med gul linje, och dess omnejd 



2019-01-07                                                                                                                   Antaga n de ha n d l i ng  

Pla nb e sk r iv n in g  – Deta l jp l an för  d e l  av  fa st i g hete n Froar p 4 :7  m.f l . ,  Asa r um  6  

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Planområdet är sedan tidigare inte detaljplanelagt och omfattas inte heller av 
områdesbestämmelser. Däremot omfattar planområdet till viss del sammanhållen bebyggelse då 
det befintliga vattenverket ligger inom denna typ av område. 
 

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

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. Ställningstagandet fattas av 
byggnadsnämnden i samband med beslut om samråd. Motiven till ställningstagandet framgår av 
handlingen Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB. 
 

Övriga kommunala beslut och utredningar 
Byggnadsnämnden har 2017-06-21, beslutat att ställa sig positiv till detaljplaneläggning av del 
av fastigheten Froarp 4:7 m.fl. samt att uppdra till Stadsbyggnadsavdelningen att upprätta 
detaljplan.  
 
År 2014 genomfördes en utredning av Karlshamns framtida vattenförsörjning – Långasjöns 
Vattenverk av Norconsult AB på uppdrag av Karlshamns kommun. Denna visade att 
vattenverket vid Långasjön har omfattande brister och är i stort behov av renovering och 
upprustning. Kommunstyrelsen beslutade att bygga ett nytt vattenverk för Karlshamns 
allmänna vattenförsörjning och gav kommundirektören i uppdrag att beställa en detaljplan för 
detta ändamål. Projektering av ett nytt vattenverk på fastigheten Froarp 4:7 påbörjades under 
2015. Under arbetets gång identifierades Mörrumsån som enda realiserbara reservvattentäkten, 
vilket ledde till att ytterligare möjliga placeringar av vattenverket behövde utredas och en 
lokaliseringsutredning gjordes. Under tiden stoppades beställningen av detaljplanen. 
Lokaliseringsutredningen var klar i början av år 2017 och i februari samma år beslutade 
tekniska nämnden att begära hos byggnadsnämnden att återuppta detaljplanearbetet. 
 
Detaljplanen var ute på granskning mellan 16 april och 14 maj 2018. Efter granskningen 
framkom uppgifter om att eventuella silos kan bli högre än 15 meter. Planen som var ute på 
granskning medgav en nockhöjd på 15 meter över medelmarknivå. Eftersom en silo saknar nock 
skulle en sådan kunna sticka upp ovanför byggnadskroppen och följaktligen vara högre än 15 
meter. Med hänsyn till landskapsbild och totalförsvarets riksintresse för särskilt område med 
hinderfrihet gjordes bedömningen att höjden skulle begränsas till 20 meter ovanför 
medelmarknivå. Planen ställs ut på förnyad granskning för att sakägare ska ha möjlighet att 
yttra sig över begränsningen. 
 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Riksintressen 
Planområdet berör inte några utpekade riksintressen. 
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Strandskydd 
Delar av planområdet omfattas av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13-18 §§. Syftet med 
strandskyddet är att bevara naturvärden längs stränderna och att hålla stränderna tillgängliga 
för allmänheten.  
 
Den del av planområdet som ligger inom strandskyddat område utgörs av fastigheten Froarp 
5:21, på vilken det befintliga vattenverket ligger. Fastigheten är ianspråktagen på sådant sätt att 
fri passage inte är möjlig längs med stranden. 
 
Att upphäva strandskyddet genom en 
bestämmelse i en detaljplan förutsätter 
att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 
18 c § miljöbalken. Vid prövning av 
frågan får man som särskilda skäl bara 
beakta om det område som 
upphävandet avser:   
 
1. redan har tagits i anspråk på ett 

sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets 
syften,  

2. genom en väg, järnväg, 
bebyggelse, verksamhet eller 
annan exploatering är väl avskilt 
från området närmast 
strandlinjen,  

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
kan inte tillgodoses utanför området,  

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte 
genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området eller 

6. behöver tas i anspråk för ett annat mycket angeläget intresse 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Strandskyddet på landdelen upphävas genom planbestämmelse (a1). Den del av planområdet 
som ligger inom strandskyddat område, fastigheten Froarp 5:21, är redan ianspråktagen på 
sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syfte genom det befintliga vattenverket. 
Vattenverket utgör dessutom en verksamhet som är av ett angeläget allmänt intresse och som i 
det här fallet för sin funktion är i behov av att ligga vid vattnet, då tillståndet att ta färskvatten 
från Långasjön är kopplat till fastigheten Froarp 5:21.  
 

Miljökvalitetsmål 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och 
tjugofyra etappmål. 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 

Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra 
till en hållbar utveckling. Genom planförslaget ges möjlighet att utveckla och effektivisera 
befintlig verksamhet och på ett hållbart sätt tillhandahålla färskvatten till Karlshamns kommun. 
Befintligt vattenintag från Långasjön kan därmed fortsätta användas precis som befintlig 

Gällande strandskyddsområden från Långasjön och 
Mieån markeras med röda ytor. Planområdet skuggat. 
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infrastruktur som vägar och ledningar. Detaljplanen bedöms beröra följande miljökvalitetsmål: 
begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag, god bebyggd miljö. 

 
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 

Planförslaget bedöms inte innebära någon inverkan beträffande miljökvalitetsnormerna för luft, 
buller eller vatten då mängden transporter och annan verksamhet som genererar buller och 
partiklar i luft kvarstår vid samma nivå som i dagsläget och vattenverket flyttas utanför det 
primära vattenskyddsområdet.  
 

Gällande vattendom 
Kommunen har genom en resolution haft tillstånd till bortledning av ytvatten från Långasjön för 
vattenförsörjning sedan 1898. År 1978 fick kommunen tillstånd till ett ökat uttag och att fortsatt 
succesivt öka uttaget till 28 800 m3/dygn till år 2000, genom Vattendomstolens dom (AD 
70/1966, 1973-04-18). I domen anges även följande: 

 Att bortledning inte får ske om vattennivån i Långasjön understiger +46,80 meter 
(RH00). 

 Rättighet att utleda spolvatten från filter och tömningsvatten från 
sedimenteringsbassängerna till Långasjön. 

 Att rätten att bortleda vatten från Långasjön för framtiden ska vara förenad med 
fastigheten Froarp 5:21 såsom vattentäktsfastighet. 

 
I deldom från 1968 lämnade vattendomstolen tillstånd att utföra och för all framtid bibehålla en 
inloppsledning i Långasjön till vattenverket på fastigheten Froarp 5:21, samt att dra fram och för 
all framtid bibehålla huvudvattenledning mellan vattenverket och Karlshamns stad. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget innebär att fastigheten Froarp 5:21 planläggs för teknisk anläggning i syfte att ha 
kvar den befintliga inloppsledningen via denna fastighet. Således kommer ingen förändring att 
ske som inverkar på gällande vattendom. 

 
Störningar, miljö- och riskfaktorer  
Hälsa och säkerhet 
Befintligt vattenverk togs i drift 1969 och klarar idag inte av att producera tillräckligt med 
dricksvatten för att täcka maxförbrukningen utan att nyttja vattnet i reservoarerna. Dessutom är 
risken för driftstopp stor på grund av anläggningens ålder och att fungerande reserver saknas, 
vilket innebär stor risk för kommunens dricksvattenförsörjning. Vattenverket uppfyller inte 
heller dagens krav gällande kvalitet och arbetsmiljö och är därför i stort behov av renovering 
och upprustning. Sammantaget utgör det befintliga vattenverkets anläggningsdelar ett 
riskmoment för människors hälsa beträffande kontaminering av dricksvattnet genom sabotage 
och olyckor. Vid en händelse av kontaminerat dricksvatten kan inte bara privatpersoner och 
arbetsplatser drabbas utan även Blekingesjukhuset. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Planförslaget innebär förberedelser för en nybyggnation av ett vattenverk med utrymme för en 
modern produktion av dricksvatten i en ändamålsenlig anläggning. Förslaget innebär också att 
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mark avsätts för en möjlig framtida utbyggnad om behovet skulle uppstå. På detta sätt ger 
förslaget möjlighet till en förbättrad säkerhet för så väl produktion som personal dels i 
nybyggnadsskedet men tar även hänsyn till framtida behov. Planförslagets konsekvens för 
människors hälsa och säkerhet innebär en säkrare tillgång och kvalitet för dricksvattnet. 

 

Buller 
Vattenverkets befintliga anläggning genererar idag en mycket liten mängd verksamhetsbuller 
från pumpar och kraftaggregat. De mer högljudda delarna av anläggningen finns inuti 
byggnaderna och har därigenom en liten omgivningspåverkan. Buller som momentant kan 
förekomma är i samband med enstaka lastbilar som levererar kalk och kemikalier till 
anläggningen. Det finns inga anmälningar om störningar från befintligt vattenverk. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
En nybyggnation kan innebära att maskiner byggs in och att byggnaden bullersäkras redan vid 
uppförandet enligt gällande nybyggnadsregler. Anläggningen får dessutom ett större avstånd till 
befintlig bostadsbebyggelse än tidigare genom reglering av byggnadsfria zoner på plankartan, 
vilket ger ytterligare skydd mot eventuellt verksamhetsbuller. Personalens arbetsmiljö 
beträffande buller kan förbättras vid en nybyggnation med hänsyn till gällande 
nybyggnadsregler. 

 

Förorenad mark 
Det finns inga uppgifter om potentiellt förorenad mark 
inom eller i direkt anslutning till planområdet. 

 

Radon 
Enligt den översiktliga flygkarterade 
radonundersökningen som genomfördes 2005 (SGU) 
sträcker sig strålningsintervallet i jordlagren från 2 – 4 
ppm eU. Riskområden är områden med uranhalter 
över 8 ppm eU. Då radonfrågan regleras i Boverkets 
byggregler (avsnitt 6:23) bevakas frågan i 
bygglovsskedet.  

 

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. 
 
Enligt SMHI:s analyser under hösten 2014 beräknas 
korttidsnederbördens intensitet öka med upp emot 50 

Lågpunktskartering, blå yta visar 
område som kan bli översvämmat 0,1 – 
0,5 meter och lila yta kan bli 
översvämmat 0,5 – 1,0 meter. 
Planområdet skuggat. 
 

Område som kan översvämmas vid regn 
med 100- årsflöde, svartmarkerade. 
Planområdet skuggat. 
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procent fram till år 2100. Marken inom planområdet ligger på nivåer mellan cirka +48 – +62 
meter över havet och utgör därmed inte ett låglänt område. Dock riskerar delar av fastigheten 
Froarp 5:21, där befintligt vattenverk ligger, översvämmas av Långasjön vid ett regn med 100-
årsflöde, se kartbild. Delar av området för det nya vattenverket utgörs av lågpunkter, enligt 
kartbild, vilka riskeras fyllas med vatten. Detta bör beaktas vid placeringen av anläggningen och 
vid markprojekteringen. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Risken för översvämningar till följd av ökade nederbördsmängder bedöms som mycket små, då 
utpekade lågpunkter kan jämnas ut vid byggnationen av vattenverket. 

Ras och skred 
Strandkanten mot Långasjön är utpekad för 
potentiellt hög eroderbarhet och det finns risk för 
skred på grund av finkornig jordart i strandnära 
läge. Inom aktsamhetsområdet ligger en byggnad 
innehållande råvattenpumpar, vilken avses vara 
kvar och betjäna den nya anläggningen. Det ligger 
även två dammar. Det är i dagsläget ovisst om 
dammarna ska finnas kvar i framtiden. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Vid planförslagets genomförande flyttas 
vattenverket längre från Långasjön och risken för 
skred utgör därmed inte någon fara för den nya 
anläggningen. För aktsamhetsområdet gäller 
bestämmelse om att marken inte får förses med 
byggnad (prickmark). Detta gäller dock inte den 
befintliga byggnaden, då råvattenpumparna behövs 
för den framtida anläggningen. 

 

Farligt gods 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper 
att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom om de inte hanteras rätt under en 
transport. Elsebrånevägen är inte utpekad farligt godsled. Framställningen av dricksvatten 
kräver kemikalier bland annat koldioxid och ekoflock, en vattenlösning innehållande 
polyaluminimklorid och släckt kalk, kalciumhydroxid. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget medför ingen förändring i antalet transporter till vattenverket eller i dess innehåll 
jämfört med dagens situation. Det nya vattenverket kommer att ligga med längre avstånd till 
bostadsbebyggelse jämfört med befintligt verk, vilket är positivt vid kemikaliehanteringen på 
anläggningen. 
 

Skrafferingen visar område med risk för 
skred i finkornig jordart, aktsamhets-
område på grund av strandnära läge. 
Planområdet är skuggat. 
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Mark- och vattenområden 
Mark och vegetation 
Den östra delen av planområdet utgörs 
huvudsakligen av skogsmark i form av granskog, 
med inslag av tall, ek och björk. Fastigheten 
Froarp 4:7 är utpekat som brukningsvärd 
jordbruksmark och omfattas av länsstyrelsens 
bevarandeplan för odlingslandskapet. Skogen 
utgör en del i det uppbrutna och varierade 
odlingslandskap som kännetecknar denna del av 
länet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget innebär att ca 3,1 ha skogsmark 
planläggs som kvartersmark för teknisk 
anläggning (E). Därmed tas i jungfrulig mark i 
anspråk för exploatering. Detta får ställas mot det allmänna och angelägna intresset att kunna 
försörja kommunen med dricksvatten. I den framtagna lokaliseringsutredningen har fyra 
alternativa placeringar ställts mot varandra och det nu aktuella läget utpekats som det mest 
lämpliga alternativet utifrån lägsta möjliga anläggningskostnad och minsta möjliga 
ledningsdragning, närhet till befintlig infrastruktur, låga driftskostnader, inga kända 
markföroreningar och möjlighet till framtida expansion. 
 
Åtgärder som berör fridlysta arter, eller innebär att deras livsmiljöer skadas, kan kräva dispens 
från artskyddsförordningen. Om arter påträffas som omfattas av artskyddsförordningen kan det 
komma att kräva tillstånd av länsstyrelsen, se (2007:845). Exempel på sådana åtgärder är 
avverkning av grova ekar som kan utgöra livsmiljö för läderbaggen eller ekoxe.  
 
Om naturmiljö påverkas väsentligt krävs samråd enligt 12 kap 6 § Miljöbalken. Samråd med 
länsstyrelsen behövs om skyddsvärda träd påverkas, det vill säga gamla och grova träd (över 80 
cm i stamdiameter) samt träd med håligheter. Det är av stor vikt att ta generell hänsyn till 
trädens rötter under byggprocessen, minst två meter utanför kronan, där man inte bör köra med 
tunga maskiner eller ställa upp tunga föremål/material. Marken runt träden bör inte heller fyllas 
upp.  
 
Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk markundersökning har i ett tidigt skede upprättats av WSP i ett läge öster om 
planområdet, daterad 2015-10-23. Av rapporten framgår att marken består av morän och det 
finns inget som tyder på svåra grundläggningsförhållanden. Inom planområdet finns ett område 
med risk för ras och skred, denna aspekt har även behandlats under rubriken Ras och skred på 
sidan 10. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

I ovan nämnda rapport framgår att dimensionering av grundläggningen för framtida byggnader 
ska ske i samråd mellan geotekniker och projektörer.   
 

Fotografi från planområdet där det nya 
vattenverket är tänkt att placeras. 
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Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom själva 
planområdet men i det sydöstra hörnet av Froarp 
4:7 finns ett par objekt som är registrerade i 
fornminnesregistret. Dessa utgörs av en 
stensättning och ett stenblock på underliggande 
stödjande stenar, så kallade underliggare. Då 
fornlämningar påträffats i närområdet kan det 
inte uteslutas att det finns fyndigheter även inom 
planområdet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Eventuella fynd i samband med anläggnings-
arbeten ska omgående anmälas till länsstyrelsen 

enligt bestämmelserna i kulturmiljölagen. 
 

Vattenområde 
Fastigheten Froarp 5:21 omfattar ett mindre vattenområde, vilket ingår i planområdet. Det är 
inom vattenområdet tillhörande denna fastighet som råvattenintaget till det befintliga 
vattenverket ligger.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Vattenområdet planläggs med användningen ”Öppet vatten och vatten med mindre anläggningar 
där karaktären av öppet vatten avses bibehållas” (W).  
 
Vattenskyddsområde 
Det befintliga verket ligger inom den primära 
skyddszonen för Långasjöns 
vattenskyddsområde. Området för det nya 
verket ligger delvis inom den sekundära och 
tertiära skyddszonen. Inom den primära och 
sekundära skyddszonen gäller särskilda 
föreskrifter beslutade av länsstyrelserna i 
Blekinge och Kronobergs län 28 januari 2008. 
Syftet med föreskrifterna är att ge 
vattenförekomsten ett tillräckligt gott skydd 
så att råvattentillgången säkras i ett långt 
perspektiv. Föroreningar av yt- och 
grundvatten inom detta område riskerar nå 
vattentäkten och påverka vattenkvaliteten. 
Bland annat reglerar föreskrifterna hantering 
av petroleumprodukter, kemiska produkter, 
dagvatten med mera. För den tertiära skyddszonen gäller generella föreskrifter meddelade av 
Naturvårdsverket. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget avsätter mark för befintligt vattenverk, nytt vattenverk och ledningarna 
däremellan som kvartersmark för teknisk anläggning. Planens genomförande innebär att 
verksamheten på den befintliga anläggningen inom den primära skyddszonen avsevärt 
reduceras. Eventuellt kommer befintliga dammar för spolvatten att vara kvar. Föreskrifterna för 
vattenskyddsområdet ska följas. Försiktighetsåtgärder ska vidtas, särskilt under anläggnings-
skedet, för att petroleumprodukter eller dylikt inte ska kunna läcka eller infiltrera till 
grundvattnet. 

Blå linje markerar primär zon och den röda 
linjen tertiär zon för vattenskyddsområdet 
utmed Mieån. Planområdet skuggat. 

Strax utanför planområdet finns två 
registrerade fornlämningar. Planområdet 
skuggat. 
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Bebyggelseområden 
Verksamheter 
Planområdet ligger delvis inom ett område med samlad bebyggelse bestående av i huvudsak 
friliggande villor (enbostadshus). Dessa ligger till största delen samlade på den västra sidan av 
Elsebrånevägen. 
 
Det befintliga vattenverkets huvudbyggnad uppfördes 1969 i två sammansatta 
byggnadsvolymer med två respektive tre våningar. Byggnaden är ca 2100 kvm stor och försedd 
med en fasad i rött tegel och en för tiden typisk vertikal fasadindelning efter de bärande delarna 
i byggnaden med mellanliggande hela fönsterband. Huvudbyggnaden är placerad utmed 
Elsebrånevägen och längre in på fastigheten finns en mer lågmäld och långsträckt del av 
anläggningen uppförd i en våning och med samma indelning och fasadmaterial som 
huvudbyggnaden. Övrig bebyggelse hörande till verksamheten uppgår till totalt ca 375 kvm, 
uppdelat på flera byggnadsvolymer.  
 
Nordväst om vattenverket, ute vid strandkanten till Långasjön, ligger en mindre 
komplementbyggnad och brygga. Dessa ligger på kommunens fastighet men nyttjas troligen av 
ägarna till fastigheten Froarp 5:4 norr om vattenverket. 

 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget innebär att det nya vattenverket placeras öster om Elsebrånevägen och på så sätt 
får ett längre avstånd till befintliga bostäder. Den nya placeringen ger möjlighet till expansion, 
höjd säkerhet och robusthet på det nya vattenverket. Markområdet öster om Elsebrånevägen 
planläggs som kvartersmark för vattenverk (E1). Byggrätten begränsas inte i volym men 
nockhöjden begränsas till högst 15 m. Mot Elsebrånevägen samt mot bostadsfastigheterna i norr 
och söder lämnas ett bebyggelsefritt område som ska fungera som skyddszon mot verksamheten 
(prickmark). Denna skyddszon är tolv meter bred mot vägen och tjugo meter bred mot 
bostäderna och ska hållas trädbevuxen (n1) för att det visuella intrycket av vattenverket ska bli 
så liten som möjligt. Eftersom en silo saknar nock skulle en sådan kunna sticka upp ovanför 
byggnadskroppen och följaktligen vara högre än 15 meter. Med hänsyn till landskapsbild och 
totalförsvarets riksintresse för särskilt område med hinderfrihet gjordes bedömningen att 

Det gamla vattenverket på fastigheten Froarp 5:21. 
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höjden skulle begränsas till 20 meter ovanför medelmarknivå. Planen ställs ut på förnyad 
granskning för att sakägare ska ha möjlighet att yttra sig över begränsningen. 
 
 
Den del som ligger väster om Elsebrånevägen planläggs för teknisk anläggning (E) i syfte att 
möjliggöra för ledningar att dras genom detta område. Området ska även fungera som 
skyddszon mot bostadsbebyggelsen i väster, vilket regleras med samma bestämmelser som för 
skyddszonen i öster, det vill säga bebyggelsefritt område och att marken ska vara trädbevuxen 
(prickmark och n1). Nya vatten- och elledningar måste korsa denna mark och ledningsgator 
med lägre vegetation kan därmed uppstå. Det är i dagsläget inte bestämt exakt var dessa 
ledningar ska dras men hänsyn bör tas till de boende i området så att dessa ledningsgator inte 
hamnar mitt för bostadshusen med siktlinje mot Elsebrånevägen.  
 
En mindre del av det södra området väster om Elsebrånevägen planläggs för användningen 
transformatorstation (E2), då här finns en befintlig transformatorstation. Avgränsningen av 
området har satts så att minimiavståndet på 5 meter till brännbar byggnadsdel eller brännbart 
upplag upprätthålls. Marken inom detta område ska i övrigt hållas tillgängligt för allmänna 
underjordiska ledningar (u). Området närmast Elsebrånevägen ska dessutom hållas fritt från 
bebyggelse, vilket regleras genom prickmark, som säkerhetszon till vägen.  
 
Fastigheten Froarp 5:21, där det befintliga vattenverket ligger, planläggs som kvartersmark för 
teknisk anläggning och kontor (EK). Det är i dagsläget inte klart vad som kommer att hända med 
de befintliga byggnaderna och dammarna. Byggrätten begränsas till högst 3000 kvm 
byggnadsarea och nockhöjd 15 m. Detta ger en något utökad byggrätt jämfört med idag. För att 
hålla området närmast bostadsbebyggelsen fri från bebyggelse har en byggnadsfri zon på 5 
meter lagts ut i norr och söder. Mot Elsebrånevägen är denna zon 12 meter, enligt Trafikverkets 
föreskrifter. Även området närmast Långasjön och de obebyggda delarna av aktsamhetsområdet 
för skred i finkorniga jordar ska hållas fritt från framtida bebyggelse. Befintlig byggnad för 
råvattenpumpen söder om dammarna tillåts dock finnas kvar och är inte belagd med prickmark. 
 

Service  
Inom planområdet finns det inte några servicefunktioner. Närmaste service som affär, bank och 
barnomsorg finns i Asarum.  
 

Folkhälsa 
Det övergripande nationella målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Utifrån ett planeringsperspektiv handlar målen 
främst om; delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar, barn 
och ungas uppväxtvillkor, miljöer och produkter och ökad fysisk aktivitet. Den byggda miljöns 
struktur och utformning påverkar och styr människors vardagsliv och levnadsvanor.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Aktuell detaljplan innebär en säkrad försörjning av dricksvatten av god kvalitet för Karlshamns 
kommuns medborgare. Vattenverket försörjer även Blekingesjukhuset, varför hög kvalitet är av 
stor vikt. 

 
Lek, rekreation och naturmiljö 
Idag består stora delar av planområdet av skogsmark som är allemansrättsligt tillgänglig för lek, 
rekreation och friluftsliv. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget innebär att del av skogen runt Froarp tas i anspråk för en teknisk anläggning. 
Naturmark som tas i anspråk och för bebyggelse eller hårdgjorda ytor kan aldrig återställas till 
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den tidigare naturmarken. Ianspråktagandet måste ställas mot det allmänna behovet av 
dricksvatten.   
 
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. Också den allmänna platsmarken ska utformas med hänsyn till 
möjligheterna för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda den. 
Inom planområdet finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten på både allmän platsmark och 
kvartersmark. 
 

Trygghet och folkhälsa 
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. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Genom den nya placeringen av vattenverket kommer anläggningen att placeras längre från 
bostadsbebyggelsen jämfört med dagens situation. Det finns även möjlighet att spara 
vegetationsridå längs med Elsebrånevägen och bostadsfastigheterna i norr. Detta är positivt för 
de boende, men gör samtidigt att det kommer att vara lättare att osedd ta sig fram till 
anläggningen. En nybyggnation ger dock större möjlighet till ett förbättrat skalskydd för att 
förhindra brottslighet. 
 
Gällande krav vad det gäller utrymningsvägar och räddningsfordons framkomlighet ska beaktas 
i bygglovskedet. 

Gator, vägar och trafik 
Vägnät, angöring och parkering 
Den allmänna vägen 622, Elsebrånevägen, leder i nord-sydlig riktning genom planområdet. 
Trafikverket är väghållare. År 2016 gjordes en trafikräkning som visade att 760 fordon (+/- 33 
%) trafikerar vägen per årsmedeldygn. Inom planområdets västra del ligger en enskild väg som 
även den heter Elsebrånevägen. Det är till denna enskilda väg som befintliga bostäder norr om 
vattenverket har sina utfarter.  
 
Gång- och cykelväg finns längs med Elsebrånevägens västra sida fram till planområdets södra 
del. Norrut leds gång- och cykeltrafiken in på den enskilda vägen i väster.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Infart till den nya anläggningen föreslås från Elsebrånevägen. Infarten preciseras genom att 
reglera utfartsförbud för övriga sträckor mot Elsebrånevägen. Krav på fri sikt vid anslutningarna 
till allmän väg ska följa riktlinjerna i ”Vägar och gators utformning”. Kontakt ska tas med 
Trafikverket vid detaljutformningen av anslutningen inför genomförandet. Parkering kommer 
att ske på den egna fastigheten vid anläggningen. För ledningsarbeten som påverkar allmän väg 
måste ledningsägaren ansöka om tillstånd hos Trafikverket enligt väglagen 44§.  
 

Kollektivtrafik 
Bussförbindelse finns idag till Froarpsvägen i Asarum men då hållplatserna ligger en till två 
kilometer från vattenverket ses möjligheterna till pendling med kollektivtrafik som mindre goda. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Planförslaget innebär inte någon förändring för underlaget av resenärer jämfört med dagens 
situation och därmed ingen väsentlig ändring av möjligheterna att resa kollektivt till och från 
Froarp. 
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Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Långasjöns vattenverk försörjer idag större delen av Karlshamns kommun med dricksvatten. 
Anläggningen är ansluten till det kommunala avloppsnätet. Anläggningens olika delar är idag 
mycket slitna och uppfyller inte gällande krav på säkerhet så som exempelvis invallningar, 
reservkraft, skalskydd av byggnaderna, arbetsmiljö med flera säkerhetsbarriärer.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Placeringen av det nya verket innebär att nya ledningar för vatten och spillvatten behöver dras 
fram för att försörja vattenverkets behov och att vattenledningar för råvatten och dricksvatten 
måste förlängas. Förorenat spolvatten från filterreningen leds till kommunens reningsverk. 
 
Planens genomförande kommer att innebära flera konsekvenser: 

 Anläggningen får en kapacitetsökning som innebär att man får säkerhetsmarginaler vid 
maskinbortfall, underhåll och ökade dricksvattenuttag. 

 Anläggningen får mer ändamålsenliga personalutrymmen. 
 Anläggningen får ett förbättrat skalskydd och säkerhetsbarriärer för så väl själva 

dricksvattenframställningen som skydd mot åverkan på anläggningens olika delar.  
 

Dagvatten  
Det finns inget kommunalt dagvattennät i området. 
 
Ytvatten och dagvatten från skogsområdet inom vattenskyddsområdet öster om 
Elsebrånevägen, totalt ca 75 ha, avleds idag söderut till anlagda sedimentations- och 
uppsamlingsdammar. Vattnet används till bevattning inom jordbruksmarken söder om 
planområdet. Dammarna bräddar till Mieån sydost om planområdet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Dagvattnet inom planområdet ska tas omhand inom egen fastighet. Vid den nya 
vattenverksanläggningen finns det gott om utrymme till att samla upp och ta hand om 
dagvattnet. För att undvika onödigt stora dagvattenanläggningar får dagvatten ledas till utlopp 
från fastigheten. Det finns då även möjlighet att åtgärda eventuella föroreningar. Hänsyn ska tas 
så att eventuella föroreningar inte når Långasjön via yt- eller grundvatten. Vid beräkning av hur 
stora ytorna för dagvattenanläggningen ska vara ska hänsyn tas till klimatförändringar med risk 
för ökande nederbörd. Dagvattenhanteringen ska enligt miljöbalken anmälas till 
tillsynsmyndigheten (i nuläget Miljöförbundet Blekinge Väst). 
 
Dagvatten från fastigheten ska fördröjas så att utsläppet inte överstiger nuvarande utsläpp. 
Dagvattnet ska ledas till dagvattenstråk på östra/södra delen av fastigheten dit avrinningen sker 
idag.  Dagvattenreningen bör utformas med öppna lösningar som Svackdiken, ”raingardens” 
eller dammar. Dagvattenrening ska utformas så att miljökvalitetsnormerna för Långasjö och 
Mieån uppfylls. 
 

Avfall 
Långasjöns vattenverk genererar idag i huvudsak två typer av avfall i form av slam och rester av 
kalk. Slammet släpps idag på Karlshamns kommuns spillvattennät och kalkresterna återvinns 
genom kommunens ordinära avfallshantering. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget innebär ingen väsentlig förändring av avfallsmängden eller hur denna tas omhand 
jämfört med rådande förutsättningar. I en ny anläggning ges möjlighet till en effektivare 
produktion med annan reningsteknik. 
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Värme, el, tele och bredband 
Det befintliga vattenverket värms av en elpanna och är anslutet till el- och telenätet via 
ledningar i Elsebrånevägen. Fiberanslutning finns framdragen till det befintliga verket för 
anslutning av datorutrustning. En elkabel korsar det föreslagna området för nytt vattenverk i 
öst-västlig riktning och går till befintlig mast i öster. Strax norr om den enskilda vägens södra 
anslutning till Elsebrånevägen ligger en transformatorstation. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Värmepumpar i den nya anläggningen skulle kunna ta värme från det utgående dricksvattnet 
och därmed spara energi. Nya byggnader placeras med fördel så att södervända takytor kan 
utnyttjas för solenergi.  
 
Nya anslutande ledningar och kablar planeras i läggas i den enskilda vägen i väster. Den 
korsande elkabeln måste flyttas i samband med exploatering. Kostnaden för detta ska 
exploatören ansvara för. Anslutningsmöjligheten till fibernätet kvarstår likt befintliga 
förhållanden. 

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

Kommunalt huvudmannaskap 
För allmän plats, väg, (Elsebrånevägen) gäller kommunalt huvudmannaskap. Ansvaret som 
huvudman väger in först i det fall då Trafikverket skulle lämna sitt väghållaransvar. 
Motiveringen till kommunalt huvudmannaskap på denna del är att vägen är en allmän väg som 
trafikeras av genomfartstrafik som inte har målpunkt längs med vägen. Aktuellt område ligger 
på fastigheten Froarp 4:7 och kommunen har för avsikt att lösa in de med teknisk anläggning 
planlagda delarna av fastigheten Froarp 4:7. Då det vore orimligt att låta vägmarken ligga kvar 
på stamfastigheten har kommunen även för avsikt att lösa in vägmarken. Om kommunen ska äga 
vägmarken på detta avsnitt vore enskilt huvudmannaskap olämpligt. 
 

Enskilt huvudmannaskap 
För allmän plats, gata, (den enskilda vägen i väster) gäller enskilt huvudmannaskap. 
Motiveringen till enskilt huvudmannaskap är att denna gata idag är enskild och fungerar som en 
bostadsgata, vilken endast trafikeras av trafikanter med målpunkt längs med gata. Gatan ligger 
huvudsakligen på samfälld mark (Froarp S:5). Kommunen har i övrigt ingen allmän platsmark i 
området. 
 

Upphävande av strandskydd 
Strandskydd inom delar av planområdet avses upphävas, se rubriken ”Strandskydd” på sidan 8.  
 

Organisatoriska frågor 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen. 
  
Kommunen är huvudman för allmänna vatten- och avloppsledningar och svarar för drift och 
underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. Kommunen ansvarar för tillhandahållande av 
anslutningspunkt för vatten- och avloppsledningar. 
 
Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för byggande, anläggande, drift och underhåll av egna 
byggnader och anläggningar samt egen mark inom kvartersmark och inom den egna 
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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. Telia Sonera AB är huvudman för teleanläggningar. 

 
Fastighetsrättsliga åtgärder 

 
 

Påverkan på fastigheter inom planområdet 
Froarp 4:7- privat fastighetsägare 
Ca 4 ha av fastigheten Froarp 4:7 berörs av planläggningen och planläggs som kvartersmark, 
teknisk anläggning. Marken är sedan tidigare inte planlagd. Förhandlingar pågår mellan 
kommunen och markägaren, då avsikten är att aktuell del av fastigheten genom 
fastighetsreglering ska överföras till kommunens fastighet Froarp 5:21.  
 
Froarp 5:21 – ägs av kommunen 
Fastigheten är bebyggd med befintligt vattenverk, vilket avses läggas ned och planläggs som 
kvartersmark för teknisk anläggning. Fastigheten är inte planlagd sedan tidigare. Planens 
genomförande bedöms inte medföra några fastighetsrättsliga förändringar.  
 
Froarp S:5 
Fastigheten utgörs av en samfällighet som utgörs av Elsebrånevägen, i söder den allmänna vägen 
och i väster den enskilda vägen. Ledningarna med råvatten och dricksvatten avses läggas ner i 
den enskilda vägen och berör således samfälligheten. Ledningsrätt kommer att skapas för 
framtida VA- och elledningar inom fastigheten mellan intagspunkten och det nya vattenverket. 
 
Froarp 4:13 – privat fastighetsägare  
Huvuddelen av fastigheten är belägen på den sydöstra sidan av Elsebrånevägen, mitt emot 
befintligt vattenverk, och är bebyggd med ett enbostadshus. I norr sträcker sig dock fastigheten 
ut över Elsebrånevägen och in på den västra sidan av vägen. Denna del, ca 500 kvm, ligger inom 

Långasjönäs 1:20 
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Kartan visar fastigheter i anslutning till planområdet, som är mörkmarkerat.  
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planområdet och planläggs som kvartersmark för teknisk anläggning och allmän plats, väg. Den 
del som ligger inom planområdet avses köpas in av kommunen och överföras till kommunens 
fastighet Froarp 5:21. 
 
Froarp 4:28 – privat fastighetsägare 
Fastigheten är huvudsakligen belägen söder om planområdet och utgörs av jord- och 
skogsbruksmark. Ca 1870 kvm berörs av planläggningen och planläggs som kvartersmark, 
teknisk anläggning. Den del som ligger inom planområdet avses köpas in av kommunen och 
överföras till kommunens fastighet Froarp 5:21. 
 

Påverkan på fastigheter utanför planområdet  
Froarp 4:20 – privat fastighetsägare 
Fastigheten är belägen norr om planområdet. Planens genomförande medför ett kortare avstånd 
till vattenverket. Plankartan reglerar skyddszon mot norr med bestämmelse om att vegetation 
ska finnas. Anläggningen är inte av sådan karaktär att störningar uppkommer då eventuellt 
buller från fläktar mm kan reduceras genom att dessa byggs in. 
 
Froarp 4:33 – privat fastighetsägare 
Fastigheten är belägen på den sydöstra sidan av Elsebrånevägen, snett mitt emot befintligt 
vattenverk. Transporter till vattenverket kommer i framtiden att passera fastigheten, vilket de 
inte gjort tidigare. I övrigt bedöms fastigheten inte påverkas av planens genomförande. 
 
Froarp 5:4 – privat fastighetsägare 
Fastigheten är belägen direkt norr om det befintliga vattenverket. Fastigheten bedöms påverkas 
positivt då den befintliga verksamheten flyttas. Plankartan reglerar en byggnadsfri zon mot 
fastighetens södra gräns. 
 
Froarp 5:12 – privat fastighetsägare 
Fastigheten är belägen väster om planområdet och gränsar till mark, som enligt detaljplanen, 
inte får lov att bebyggas. Fastigheten bedöms inte påverkas av planens genomförande. 
 
 
Froarp 5:13 – privat fastighetsägare 
Fastigheten är belägen väster om planområdet och gränsar till mark, som enligt detaljplanen, 
inte får lov att bebyggas. Fastigheten bedöms inte påverkas av planens genomförande. 
 
Froarp 5:14 – privat fastighetsägare  
Fastigheten är belägen väster om planområdet och gränsar till mark, som enligt detaljplanen, 
inte får lov att bebyggas. Fastigheten bedöms inte påverkas av planens genomförande. 
 
Froarp 5:15 – privat fastighetsägare 
Fastigheten är belägen väster om planområdet och gränsar till mark, som enligt detaljplanen, 
inte får lov att bebyggas. Fastigheten bedöms inte påverkas av planens genomförande. 
 
Froarp 5:17 – privat fastighetsägare 
Fastigheten är belägen direkt sydväst om befintligt vattenverk. Fastigheten bedöms påverkas 
positivt då den befintliga verksamheten flyttas. 
 
Froarp 5:26 – privat fastighetsägare 
Fastigheten är belägen direkt sydväst om befintligt vattenverk. Fastigheten bedöms påverkas 
positivt då den befintliga verksamheten flyttas. 
 
Froarp 5:31 – privat fastighetsägare 
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Fastigheten är belägen väster om planområdet och gränsar till mark, som enligt detaljplanen, 
inte får lov att bebyggas. Fastigheten är i dagsläget obebyggd och bedöms inte påverkas av 
planens genomförande. 
 
Froarp 5:48 – privat fastighetsägare 
Fastigheten är belägen söder om planområdet och utgörs i den aktuella delen av vattenområde. 
Fastigheten bedöms inte påverkas av planens genomförande. 
 
Froarp 5:49 – privat fastighetsägare 
Fastigheten är belägen direkt sydväst om befintligt vattenverk. Fastigheten bedöms påverkas 
positivt då den befintliga verksamheten flyttas. 
 
Froarp 5:51 – privat fastighetsägare 
Fastigheten är belägen väster om planområdet och gränsar till mark, som enligt detaljplanen, 
inte får lov att bebyggas. Fastigheten bedöms inte påverkas av planens genomförande. 
 
Froarp 14:1 – privat fastighetsägare 
Fastigheten är belägen väster om planområdet och utgörs i den aktuella delen av vattenområde. 
Inga förändringar föreslås inom planområdets vattenområde och fastigheten bedöms därför inte 
påverkas av planens genomförande. 
 
Långasjönäs 1:20 – ägs av kommunen 
Fastigheten är belägen väster om planområdet och utgörs i den aktuella delen av vattenområde. 
Inga förändringar föreslås inom planområdets vattenområde och fastigheten bedöms därför inte 
påverkas av planens genomförande. 

 
Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av kommunen. 
 

Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning 
Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar bekostas av 
exploatören. 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 exploatören. 
 
Fastighetsbildning som innebär att ytterligare fastigheter bildas eller att befintliga fastigheters 
area förändras kan komma att föranleda anslutningskostnader för el och VA. För dessa 
kostnader ansvarar fastighetsägaren.  
 
En fastighetsägare kan kräva inlösen när mark i en detaljplan planläggs för allmänna eller 
gemensamma ändamål samt när marken i en detaljplan planläggs som allmän kvartersmark. 
Ersättning ska bestämmas enligt expropriationslagen. Det innebär att ersättning ska betalas för 
fastighetens marknadsvärde och för eventuella övriga ekonomiska skador som fastighetsägaren 
drabbas av till följd av inlösen. Samma ersättningsregler gäller även vid fastighetsreglering 
enligt fastighetsbildningslagen. Inlösenskyldigheten är ovillkorlig och gäller så länge som 
detaljplanen gäller. Det saknar alltså betydelse om planen har genomförandetid eller inte. 
 

Resurshushållning 
Planförslaget bedöms som samhällsekonomiskt lönsamt då fördelarna vid en nybyggnation 
överträffar de fördelar som en upprustning skulle innebära. Vidare innebär en nybyggnation 
färre nackdelar än vad en upprustning skulle innebära enligt den utredning, daterad 2014-01-
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29, som utförts för vattenverket. I korthet innebär avvägningen att en investering i ny 
tillfartsväg, nya byggnader och processanläggningar övervägs av en säker tillgång på 
dricksvatten, möjligheten att bygga en modern, logisk och effektiv anläggning. 
 
Befintliga resurser i form av vägnät nyttjas delvis med undantag av den nytillkommande infarten 
till kvarteret för nya vattenverket. Likaså nyttjas i största mån befintliga vattenledningar 
undantaget den nya sträckning av ledningar som krävs utmed infartsvägen. Placeringen nära det 
befintliga vattenverket gör dessutom att man kan nyttja många av det befintliga verkets 
ledningar, dess råvattenintag m.m. 
 
Karlshamns kommun kommer att påverkas i positiv riktning av planens genomförande på så 
sätt att dricksvattenförsörjningen tryggas som nämnts tidigare i detta dokument. Vidare 
möjliggörs nybyggnationer som tidigare nekats till följd av att vattenförsörjningsfrågan inte 
kunde lösas. Dessa byggnationer kan generera arbetstillfällen och skatteintäkter i både 
uppförandeskedet och i driftskedet av byggnadernas liv. 
 

Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av Peter Robertsson, Anna Terning och Jens Löfqvist, 
Stadsbyggnadsavdelningen, i samråd med övriga berörda kommunala tjänstemän. 
 
 
Karlshamn den 7 januari, 2019 
 
 
 
Jens Löfqvist    Emina Kovacic 
Planarkitekt    Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt 

 


