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OM DETALJPLANEN

Handlingar
Plankarta med bestämmelser, skala 1:500, daterad 
2020-05-19
Planbeskrivning, daterad 2020-05-19
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 
2020-02-19
Fastighetsförteckning, daterad 2020-02-28

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

Planprocess

Planförfarande
Vid upphävande av en detaljplan eller del av detaljplan 
finns möjligheten att använda sig av ett förenklat 
standardförfarande om genomförandetiden för 
berörd detaljplan har gått ut. För att planprocessen 
ska kunna ske enligt ett förenklat standardförfaran-
de måste upphävandet enligt plan- och bygglagen 
(2010:900 5 kap 38b §) vara:
- Förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande över denna.
- Inte vara av betydande intresse för allmänheten 
eller i övrigt av stor betydelse.
- Inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Ett förenklat standardförfarande har färre proces-
steg än ett standardförfarande. Processtegen är vid 
ett förenklat standardförfarande samråd, samråds-
redogörelse, antagande och laga kraft. Eftersom 

granskningsskedet från ett standardförfarande utgår 
är det viktigt att notera att endast ett tillfälle för 
att lämna synpunkter ges i en planprocess som 
använder sig av ett förenklat standardförfarande för 
att sedan ha rätt att överklaga beslutet.

Planprocessen är en demokratisk process med 
lagstadgade krav på allmänhetens insyn och med-
verkan. Under planarbetet har handlingarna ställts 
ut för samråd med möjligheter för alla att lämna 
synpunkter. Handlingarna ställdes ut på Stadsbygg-
nadsavdelningen på Rådhuset och Stadsbiblioteket 
i Karlshamn mellan 30 mars - 27 april 2020. Hand-
lingarna, förutom fastighetsförteckningen, fanns 
även tillgängliga på kommunens hemsida på www.
karlshamn.se/planer

Genomförandetid
I enlighet med PBL (2010:900) 4 kap 22 § så ska 
ingen genomförandetid gälla för upphävande av 
en del av detaljplan eller detaljplanebestämmelse.

Preliminär tidplan
Samråd   30 mars - 27 april 2020
 
Antagande  Andra kvartalet 2020

Laga kraft   Andra kvartalet 2020

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

Processteg i planprocess med förenklat standardförfarande 
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SAMMANFATTNING

Bakgrund 
Planarbetet initierades av ägaren av ett bostadshus 
på arrendetomt på Saltsjöbadsvägen 37, för att 
möjliggöra upphävande av del av stadsplan A186. 
Grannarna på Saltsjöbadsvägen 33 och 35 tillfråga-
des och beslutades sig för att vara med i planarbetet. 
Byggnadsnämnden ställde sig 2019-03-06 positiv till 
att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. 

Delar av de tre arrendetomterna ligger inom den 
gällande stadsplanen A186, från 1963. Syftet med 
planen var att utöka mindre industriverksamhet i 
området. Planen möjliggjorde även en ny sträckning 
av Saltsjöbadsvägen, tvärs över de aktuella arren-
detomterna.

Syfte
Planarbetet syftar till att upphäva delar av stadsplan 
A186. Den berörda delen utgörs av tre arren-
detomter som kommunen arrenderar ut i form av 
bostadsarrende till privatpersoner. I den gällande 
stadsplanen A186 regleras delar av tomterna som 
allmän platsmark för park eller plantering och gata. 

Planförslagets huvuddrag
Upphävandet av del av stadsplanen kommer medfö-
ra att tomterna inte är reglerade av någon detaljplan 
utan att de istället ingår i sammanhållen bebyggelse 
enligt 1 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900). 
Detta medför att byggnader och tomter inte längre 
kommer vara planstridiga och prövning av bygglov 
med stöd av plan- och bygglagen kommer möjliggö-
ras. Strandskyddet kommer att återinträda på den del 
där planen upphävs.

PLANDATA

Läge och areal
Detaljplanen omfattar en del av fastigheten Karls-
hamn 5:1. Området som berörs ligger i Väggaparken 
i Karlshamn, i anslutning till Väggahamnen. Fastig-
heten Karlshamn 5:1 ägs av kommunen. Den del 
av stadsplanen som planeras att upphävas består av 
delar av ianspråktagna tomter på Saltsjöbadsvägen 
33, 35 och 37. Tomterna är belägna inom 100 meter 
från strandlinjen. Berörda arrendetomter bebyggdes 
kring sekelskiftet 1900 med privata sommarvillor 
och dessa används idag som permanentbostäder. 

Utskrift från FBWebb

0m 50m 100m 1:2000OBS! Redovisningen av fastigheterna kan vara osäker.Utbredning av Stadsplan A186

Markägoförhållanden
Fastigheten Karlshamn 5:1 ägs av kommunen. Pri-
vatpersoner äger byggnaderna på respektive tomt 
och arrenderar marken av kommunen, ett så kallat 
bostadsarrende, vilket regleras i ett arrendeavtal. 
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ortofoto inkl arrende

0m 50m 100m 1:2000OBS! Redovisningen av fastigheterna kan vara osäker.

TIDIGARE  
STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan Karlshamn 2030
I kommunens översiktsplan från 2015 ingår det 
aktuella planområdet i utvecklingsområde A7, 
Vägga-Kollevik. Det framgår i översiktsplanen att 
detta området utgör ett av Karlshamns viktigaste 
tätortsnära grönområden och har en tydlig inriktning 
på fritid, rekreation, idrott och lek. Ett program för 
Väggaområdet finns och detta ska vara vägledande 
för planering och åtgärder i området. 

Planprogram
Det aktuella planområdet ingår i planprogrammet 
för Väggaområdet, antaget 2013. I planprogrammet 
framgår det att aktuellt område tillhör området 
”Vägga rekreationsmiljö” och är av stort allmänt 
intresse då det används av flertalet människor varje 
dag för både rekreation och fritidsaktiviteter. Pro-
grammet fastslår bland annat följande planeringsmål 
och rekommendationer:

- I området finns viss bostadsbebyggelse. Denna 
kan bestå men ytterligare bostadsbebyggelse bör 
ej tillåtas, detta för att säkerställa området som ett 
tätortsnära rekreations- och friluftsområde.
- Eventuell försäljning av arrenden/tomträtt inom 
området ska föregås av detaljplaneläggning.
- Allmänhetens möjlighet att använda området ska 
vara styrande vid avgränsning av bostadstomterna i 
fortsatta prövningar enligt plan- och bygglagen.
- Vid förändringar bör uppmärksammas att området 
innehåller kulturhistoriskt värdefulla objekt och 
miljöer, ett så kallat § 38-område. (Området ingick 
vid tidpunkten ännu inte i Riksintresset för kultur-
miljövård)

Grönstrukturplan Karlshamns 
kommun 2006, reviderad 2012
Väggaparken är ett av Karlshamns mest frekvente-
rade grönområde. Parken ska vara ett viktigt rekrea-
tionsområde i närheten av staden och en tillgång för 
alla kommunens invånare. 

Berörda arrendetomter markerade med vit streckad linje. Område där strandskyddet återinträder markerat med rött.
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Detaljplaner 
Delar av arrendetomterna ligger inom den gällande 
stadsplanen A186, från 1963. Där regleras tomterna 
som allmän platsmark för park/plantering samt gata. 
Syften med planen var att utöka mindre industri-
verksamhet i området. Planen möjliggjorde även en 
ny sträckning av Saltsjöbadsvägen, tvärs över arren-
detomterna.

Beslutstagande
Beslut om planbesked 2019-03-06, byggnadsnämnden 

Beslut om samråd 2020-03-18, byggnadsnämnden
Beslut om antagande 2020-06-03, byggnadsnämnden
Laga kraft 20xx-xx-xx, byggnadsnämnden

Undersökning av betydande 
miljöpåverkan
Bedömning har gjorts att den befintliga miljön inte 
har sådana värden eller en sådan sårbarhet att denna 
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”. 

Stadsplan A186 med område som avses upphävas markerat med röd skraffering



PLANBESKRIVNING • Upphävande av detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 5:1, Karlshamn

7

2020-05-19
Dnr: 2019/469

Antagandehandling

PLANBESKRIVNING • Upphävande av detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 5:1, Karlshamn

FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH FÖRÄNDRINGAR
Riksintressen 
Planområdet berörs av riksintresse för högexploate-
rad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken, MB, och ligger 
inom riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 
§ MB. Området ligger inom den MSA-påverkande 
zonen för Ronneby flygplats där särskilt behov av 
hinderfrihet gäller.

Kulturmiljövård 
Det aktuella området ingår i riksintresset för kultur-
miljövård, Riksintresseområdet Karlshamn [K 6], 
enligt Miljöbalken 3 kap. Motivet till att Väggaom-
rådet ska vara riksintresse är att området är en re-
kreationsmiljö (sommarnöjesmiljö) som under slutet 
av 1800-talet planerades i kontrast till rutnätsstadens 
förtätning. 

Uttrycket för Väggaområdets riksintresse är enligt 
riksintressebeslutet ”Park-, café- och hotellanlägg-
ningar i Väggaparken utanför rutnätsstaden samt 
kvarvarande spår från gamla badanläggningar. 
Gångstigar och utsiktspunkter som hörde till pro-
menadstråken. I samma område villor, från 1890-tal 
till 1915. I schweizerstil med individuellt utformad 
asymmetrisk arkitektur, uppbyggd i flera huskroppar, 
med verandor, balkonger och utförliga snickerier. 
Därtill några villor i nationalromantisk byggnads-
stil. Villornas planlagda placering, belägna på stora 
naturtomter med få uthus och utan traditionella 
tomtgränser.”

De nuvarande arrendetomterna i Väggaområdet var 
förr inte till för permanenta bostäder utan enbart för 
sommarvistelse. Tomterna fick inte heller hägnas in 
och arrendatorn fick inte ta ner träd eller buskar utan 
tillstånd. De tre byggnaderna i det aktuella området 
är sådana sommarvillor som på senare år har kommit 
att bli permanenta bostäder. Byggnaderna består 
av Villa Amanda från 1896 (Saltsjöbadsvägen 33), 

Strandhem/Sommarbo/Fridentorp från 1911 (Salt-
sjöbadsvägen 35) och Villa Ekenäs från 1911 (Salt-
sjöbadsvägen 37). I beskrivningen av riksintresset för 
kulturmiljövård framgår det att tomterna ska bevara 
karaktären av naturtomter och att privatisering runt 
villorna bör begränsas. Riksintressets värden bevaras 
och utvecklas genom att sekelskiftesvillorna bevarar 
sin ursprungliga arkitektur och områdets karaktär av 
friluftspark med gles bebyggelse i nära anslutning till 
naturen värnas. 

Påverkan på förslaget
Riksintresset för kulturmiljövård bedöms inte påver-
kas av upphävandet av stadsplanen. Däremot kan 
upphävandet i förlängningen innebära förändring 
av den byggda miljön då ny- och tillbyggnader inte 
längre kommer vara planstridiga. Alla förändringar 
ska därför göras med hänsyn till de höga kultur-
värden som finns på platsen så att riksintresset för 
kulturmiljövården inte skadas. Detta regleras av 
plan- och bygglagen. Vid eventuella ändringar och 
lov- och dispensansökningar ska riksintresset för 
kulturmiljövård beaktas. 

Högexploaterad kust
Detta riksintresse bedöms inte påverkas av förslaget.

Strandskydd
Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller 
i hela landet, vid alla kuster, sjöar och vattendrag. 
Det skyddade området är normalt 100 meter från 
strandkanten (generellt strandskydd), både på land 
och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan dock utöka 
strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för 
att säkerställa något av strandskyddets syften. 

Bilden visar ett exempel på utbredningen av generellt och utökat 
strandskydd. 
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Strandskyddet syftar enligt miljöbalkens 7 kap. till att 
trygga allmänhetens tillgång till strandområdet samt 
att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på 
land och i vattnet. Inom strandskyddat område är 
det bland annat förbjudet att:
- uppföra nya byggnader,
- ändra byggnader eller sätta upp anläggningar som 
till exempel staket, grillplats och parkeringsplatser,
- gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för 
sådana byggnationer,
- utföra andra åtgärder som kan skada växt- och 
djurliv, som att exempelvis fälla träd.
Dispens från strandskyddet kan ges exempelvis då 
området redan är ianspråktaget på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften. Även 
om ett beslut om dispens ges, gäller strandskyddet 
för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att 
man får tillstånd att genomföra just det bygge eller 
den åtgärd man har fått dispens för.

Förändring och konsekvenser 
Strandskyddet är upphävt inom gällande stadsplan 
men kommer, enligt 7 kapitlet 18 § miljöbalken, att 
återinträda i den del som planeras att upphävas. Detta 
innebär att strandskyddet kommer inträda i samband 
med antagandet av upphävandet av del av detaljplan 
A186 för den del av fastigheten Karlshamn 5:1 som 
idag inte berörs av strandskyddet. Åtgärder som är 
förbjudna inom strandskyddat område, som exem-
pelvis byggnation, uppsättning av staket och fällning 
av träd, kommer behöva förgås av en ansökan om 
dispens från strandskyddet. 

Nulägesföhållande
Då strandskyddet återinträder på delar av tomterna 
är nulägesförhållandena av intresse för att underlätta 
eventuella framtida dispensärenden och tillsyn av 
strandskyddets efterlevnad. Berörda delar är tydligt 
ianspråktagna och använda som tomtmark av arren-
datorerna. Tomterna är bebyggda med huvudbygg-
nader och några mindre komplementbyggnader (se 
flygfoto sid 5) På Saltsjöbadsvägen 33 och 35 finns i 
huvudsak klippta gräsmattor och mindre stödmurar 
i natursten. Saltsjöbadsvägen 37 är på södra delen 
mer av naturtomtskaraktär med flera större lövträd. Saltsjöbadsvägen 33-37, mars 2020
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Miljökvalitetsmål 
De sexton miljökvalitetsmålen beskriver de tillstånd i 
den svenska miljön som ska nås. Upphävandet av del 
av detaljplan A186 bedöms inte påverka möjligheten 
att uppnå miljökvalitetsmålen.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer reglerar den kvalitet på miljön 
som ska uppnås vid en viss tidpunkt och ska följas 
när kommuner och myndigheter planerar och plan-
lägger. Föreslaget upphävande av del av detaljplan 
A186 bedöms inte medföra någon påverkan på 
miljökvalitetsnormerna. 

Bebyggelseområden
Gestaltning och kulturvärden
Berörda arrendetomter bebyggdes kring sekelskiftet 
1900 med privata sommarvillor och dessa används 
idag som permanentbostäder. Privatpersoner äger 
byggnaderna på respektive tomt och arrenderar 
marken av kommunen. Byggnaderna består av Villa 
Amanda från 1896, Strandhem/Sommarbo/Friden-
torp från 1911 och Villa Ekenäs från 1911. Framfö-
rallt Villa Amanda och Villa Ekenäs är välbevarade 
exempel på sekelskiftesarkitektur med höga kultur-
historiska värden. Husens placering i landskapet 
visar på ett fint sätt områdets ursprungliga karaktär 
av friluftspark med gles bebyggelse i nära anslutning 
till naturen. Se beskrivningen av riksintresset för 
kulturmiljövård på sidan 7.

Förändring och konsekvenser 
Då området har varit planlagt som allmän plats, 
park/plantering och gata har byggnaderna på plat-
sen varit planstridiga. Bygglov för ny- och tillbygg-
nader har därför inte kunna medges. Upphävandet 
av stadsplanen kommer medföra att tomterna inte 
är reglerade av någon detaljplan utan att de istället 
ingår i ”sammanhållen bebyggelse” enligt 1 kap. 
4§, plan- och bygglagen (2010:900). Vid eventuella 
lov- och dispensansökningar ska  byggnadernas 
höga kulturhistoriska värde och riksintresset för 
kulturmiljövård beaktas. 
Varsamhetskravet, 8 kap. 17 § PBL, innebär att änd-
ringar av en byggnad alltid ska utföras varsamt. Hän-
syn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och dess 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden ska tas till vara. Byggnader 
med stort kulturhistoriskt värde får inte förvanskas 
(PBL 8 kap 13 §). Varsamhetsbestämmelsen och 
förvanskningsförbudet gäller vid alla ändringar, så-
väl exteriört som interiört, och oberoende av om en 
åtgärd är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte.

Villa Amanda

I plan- och bygglagens andra kapitel preciseras ett 
antal allmänna intressen. Där anges bland annat att 
man ska ta hänsyn till stads- och landskapsbilden 
och platsens natur- och kulturvärden. Ett bebyg-
gelseområdens särskilda historiska, kulturhistoriska 
miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. 
Befintliga karaktärsdrag ska respekteras och tas till-
vara. Kravet på varsamhet gäller inte enbart enskilda 
byggnader utan även hela bebyggelsemiljön. Kom-
munen har därför möjlighet att även fortsättningsvis 
bevaka riksintresset för kulturmiljövård.Villa Ekenäs
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Mark- och vattenområden
Natur och rekreation 
Området ligger i Väggaparken som är viktig för 
rekreation och friluftsliv. I parkområdet finns många 
utpekade skydds- eller bevaransvärda träd, dock 
inte inom det område som berörs av upphävandet. 
Däremot finns markerade skyddsvärda ekar nordost 
om berörda tomter. 

Förändring och konsekvenser
Åtgärder som kan ge väsentlig påverkan på natur-
miljön ska föregås av samråd med Länsstyrelsen 
(enligt 12 kap 8 § MB) Detta kan till exempel gälla 
vid nedtagning av ett skyddsvärt träd. Friluftslivet 
bedöms inte påverkas då upphävandet gäller del av 
tomter som idag redan är ianspråktagna.

Trafik och säkerhet
Gator och trafik
Tomterna angörs via Saltsjöbadsvägen. Vägen kom-
mer fortsätta att ligga inom planlagt område.

Förändring och konsekvenser
I stadsplan A186 planerades Saltsjöbadsvägen få en 
ny sträckning samt breddas något. Detta kommer 
inte längre vara möjligt då denna del upphävs och 
inte längre tillhör stadsplanen.

Störningar och riskfaktorer
Risker på grund av förändrat klimat
Extremnederbörden beräknas öka framöver och 
enligt SMHI:s senaste analyser beräknas korttidsne-
derbördens intensitet öka med upp emot 50 procent 
fram till år 2100, jämfört med dagens klimat. 

Vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till bland annat risken för olyckor, 
översvämning och erosion (PBL 2 kap. 5 §). Länssty-
relsen har 2015-06-05 antagit riktlinjer om ”Säker-
hetsnivåer för byggande i låglänta områden – hänsyn 
till översvämningsrisker i föränderligt klimat”. Enligt 

riktlinjerna är utgångspunkten att ny bebyggelse ska 
lokaliseras till områden som inte riskerar översväm-
ning under planerad användningstid. Länsstyrelsen 
tillämpar policy om lägsta grundläggningshöjd om 
+3,0 meter för nybyggnad av bostäder och +2,4 för 
tillbyggnad av befintliga byggnader.

Bilden visar högsta högvatten år 2100. 2,5-3,0 meter över havet 
(LST 2015)

Förändring och konsekvenser
Större delen av planområdet ligger över nivån 
+ 3,0 (RH 2000) meter, se bild ovan. Däremot ligger 
tillfartsvägen Saltsjöbadsvägen utsatt för risk för 
översvämning. 

Teknisk infrastruktur
Dagvatten
Enligt kommunens riktlinjer för hantering av dag-
vatten, antagen av kommunstyrelsen 2017-03-07, 
ska dagvatten i första hand tas omhand inom egen 
fastighet, i andra hand fördröjas inom egen fastighet 
och som sista alternativ avledas. 

Vatten och avlopp 
Berört område ligger inom kommunalt verksam-
hetsområde för vatten och avlopp. Ledningar ligger 
i vägen och berörs inte av upphävandet.
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ADMINISTRATIVA 
FRÅGOR
Genomförandetid
I enlighet med PBL (2010:900) 4 kap 22 § så ska, 
ingen genomförandetid gälla för upphävande av en 
del av detaljplan eller detaljplanebestämmelse.

Servitut
Avtalsservitut kraftledning (har ej lokaliserats)
10-IM3-77/2017.2, till förmån för Olofström 
Hallandsboda 1:82 och Härnäs 1:94, belastar: Karls-
hamn 5:1

Planekonomi 
Kostnaderna för arbetet med upphävandet av del av 
detaljplan A186 bekostas av arrendatorerna. Dessa 
kostnader regleras i ett upprättat och undertecknat 
avtal mellan parterna.

Medverkande tjänstepersoner
Planbeskrivningen har upprättats av Elisabeth 
Rydberg, Stadsbyggnadsavdelningen, i samråd med 
övriga berörda kommunala tjänstemän.

Karlshamn, den 19 maj 2020

Elisabeth Rydberg          Emina Kovacic
Arkitekt           Stadsbyggnadschef/ 
            Stadsarkitekt


