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OM DETALJPLANEN

Upplysning
Denna ändring av stadsplan (äldre namn för 
detaljplan) för Städet 5 innebär endast att 
fastighetens tomtindelning tas bort. Tomtin-
delningar var obligatoriska inom stadsplaner 
fram till 1972. En tomtindelning gäller idag 
som bestämmelser om fastighetsindelning 
och rättighetsområden och för att ta bort dem 
krävs en detaljplaneändring.

Eftersom bestämmelser om tomtindelning inte 
ursprungligen var en del av detaljplanen går de 
inte att utläsa av de gällande planhandlingarna. 
Ett borttagande av sådana bestämmelser med-
för därför inte någon förändring av gällande 
plankarta och tillhörande stadsplanebestäm-
melser. 

Handlingar
Plankarta i skala 1:1000, daterad 2020-08-04
Planbeskrivning, daterad 2020-08-04
Samrådsredogörelse, daterad 2020-06-25
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 
daterad 2020-04-21
Fastighetsförteckning, daterad 2020-05-11

Övriga gällande handlingar
Stadsplanebestämmelser tillhörande stadsplan 
för del av Kv Vinkeln och Städet, fastställda 
1974-10-04 (aktnr: 10-KAH-562)

Planprocess

Planförfarande
För att ta bort bestämmelser om fastighets-
indelning och vissa bestämmelser om rättig-
hetsområden finns, för planhandläggningen, 
möjligheten att använda sig av ett förenklat 
standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900 5 kap 38b §) om genomförandetiden 
för berörd detaljplan har gått ut. Ett förenklat 
standardförfarande har färre processteg än ett 
standardförfarande. 

Processtegen är vid ett förenklat standardför-
farande samråd, samrådsredogörelse, antagande av 
detaljplanen och slutligen 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. Samråd behöver inte ske 
med andra kommuner eller sakägare utanför 
det berörda området (5 kap 38c §, PBL)

Planprocessen är en demokratisk process 
med lagstadgade krav på allmänhetens insyn 
och medverkan. Under planarbetet har hand-
lingarna ställts ut för samråd med möjligheter 
för alla att lämna synpunkter. Handlingarna 
ställdes ut på Stadsbyggnadsavdelningen på 
Rådhuset  i Karlshamn mellan 25 maj - 15 
juni 2020. Handlingarna, förutom fastighets-
förteckningen, fanns även tillgängliga på 
kommunens hemsida på www.karlshamn.se/
planer

Processteg i planprocess med förenklat standardförfarande 
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Genomförandetid
Stadsplanen har ingen genomförandetid kvar 
och i enlighet med PBL (2010:900) 4 kap 22 § 
får denna planändring ingen ny genomföran-
detid kopplad till sig. 

Preliminär tidplan

Samråd   Andra kvartalet 2020
 
Antagande  Tredje kvartalet 2020

Laga kraft   Tredje kvartalet 2020

Tidplanen är preliminär och kan förändras 
under planarbetets gång som en följd av oför-
utsägbara händelser.

SAMMANFATTNING

Bakgrund 
Planarbetet initierades genom en ansökan om 
planbesked, 2019-01-04, av fastighetsägaren 
på Städet 5. Byggnadsnämnden ställde sig 
2019-02-13 positiv till att pröva ansökan i en 
detaljplaneprocess. 

Syfte
Syftet med ändringen är att ta bort gällande 
tomtindelning för Städet 5, fastställd 3 januari 
1931, för att möjliggöra förändring av fastig-
hetens gränser och därmed köp av kommunal 
mark i anslutning till fastigheten Städet 5. 
Aktuell mark för köpet utgörs av del av fastig-
heterna Städet 11 och Karlshamn 6:1.

Tomtindelning från 1931. Steckad linje visar tomtindelning som tas bort
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Planförslagets huvuddrag
Att ta bort gällande tomtindelning för Städet 
5 görs genom denna ändrings som ett tillägg 
till befintlig planbeskrivning för gällande 
stadsplan. Eftersom tomtindelningsbestäm-
melserna inte kan utläsas av de ursprungliga 
planhandlingarna (Stadsplan A266 för Kv 
Vinkeln och Städet, aktnr 10-KAH-562) på-
verkas inte plankartan eller den ursprungliga 
planbeskrivningen. 

PLANDATA

Läge och areal
Ändringen av detaljplanen omfattar fastighe-
ten Städet 5, Snedgatan 6 i Karlshamn, belä-
gen i ”Nya staden”, väster om stadskärnan. 
Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus 
från 1956.

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar en privat fastighet. Att 
notera är att det inte finns någon ägare som 
taxerar eller deklarerar för grannfastigheten 

Städet 11. Vid en eventuell ansökan om 
fastighetsbildning gällande möjligheterna 
att införliva Städet 11 i Städet 5 kommer 
förrättningslantmätaren att ytterligare utreda 
frågan.

TIDIGARE  
STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan Karlshamn 2030
Berörd fastighet är belägen inom delområde 
A2, Kransbebyggelsen, i Karlshamn i översikts-
plan Karlshamn 2030, antagen av kommun-
fullmäktige den 4 maj 2015. I den framtidsbild 
som målas upp i översiktsplanen finns bland 
annat följande skrivning om området år 2030:

”Områdena kring stadskärnan innehåller att-
raktiv funktionsblandad bebyggelse, bostäder 
och verksamheter och även mindre, värdefulla 
naturområden.” 

Aktuell ändring bedöms vara i enlighet med 
intentionerna i översiktsplanen.

STÄDET 5

STÄDET 11

KARLSHAMN 6:1
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Detaljplaner 
Fastigheten Städet 5 är planlagd för bostads-
ändamål, friliggande hus, gul markering på 
detaljplanekartan nedan. Grönmarkerad yta 
på kartan är planlagd som allmän plats, park 
eller plantering. Detaljplanen är fastställd 4 
oktober 1974 och dess syfte var att planlägga 
parkmark som kvartersmark.

Gällande plankarta för stadsplan A266

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 miljöpå-

verkan. Det innebär att en miljöbedömning 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och 
bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken inte be-
höver upprättas. Bedömningen beskrivs med 
utförligt i bilagan ”Undersökning av betydan-
de miljöpåverkan”. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH FÖRÄNDRINGAR

Bestämmelser om 
fastighetsindelning
Bestämmelser om fastighetsindelning (tom-
tindelning) som föreslås tas bort:
•  Tomtindelning för fastigheten Städet 5, 
fastställd 3 januari 1931 (aktnr: 1082K-U65)
Att ta bort bestämmelse om fastighetsindel-
ning för fastigheten Städet 5 innebär ingen 
ändring av fastighetens gränser, kvartersnamn, 
fastighetsbeteckningar eller taxeringsuppgif-
ter. Borttagandet innebär inte heller någon 
ändring av övriga bestämmelser i gällande 
stadsplan där markanvändningen och bygg-
rätter även fortsättningsvis regleras. 

Steckad linje visar tomtindelning som tas bort

STÄDET 5
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Att ta bort bestämmelsen om fastighetsindel-
ningen möjliggör däremot en framtida ändring 
av fastighetens gränser. Fastigheten kan, till 
exempel, genom ett markförvärv av kvarters-
marken utlagd för bostadsändamål utökas 
genom att marken överförs till fastigheten ge-
nom fastighetsbildning vid en lantmäteriför-
rättning. Del av den kvartersmark som möjlig-
görs att överföras är redan ianspråktagen. En 
ändring av fastighetens gränser kan i sin tur 
leda till förändringar i taxeringsuppgifterna. 
Även förändringar avseende anläggningsavgift 
för vattenförsörjning, spill-, dag- och drän-
vattenavlopp kan uppkomma.

Riksintressen 
Planområdet berörs av riksintresse för högex-
ploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. I 
kustzonen får exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön komma till stånd endast 
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt 
skadar områdets natur- och kulturvärden. Det 
aktuella  området är redan planlagt och ian-
språktaget och inga natur- eller kulturvärden 
kommer att påverkas negativt. 

Området ligger inom den MSA-påverkande 
zonen för Ronneby flygplats där särskilt behov 
av hinderfrihet gäller. Berörda riksintressen 
påverkas ej negativt av avsedd planläggning.

Miljökvalitetsmål 
De sexton miljökvalitetsmålen beskriver de 
tillstånd i den svenska miljön som ska nås. 
Ändring av detaljplan för Städet 5 bedöms 
inte påverka möjligheten att uppnå miljökva-
litetsmålen.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer reglerar den kvalitet på 
miljön som ska uppnås vid en viss tidpunkt 

och ska följas när kommuner och myndigheter 
planerar och planlägger. Föreslagen ändring av 
detaljplan för Städet 5 bedöms inte medföra 
någon påverkan på miljökvalitetsnormerna. 

ADMINISTRATIVA 
FRÅGOR

Genomförandetid
Ett borttagande av tomtindelning innebär att 
bestämmelserna upphör att gälla och beslutet 
får ingen genomförandetid kopplat till sig utan 
gäller från den dag då ändringen får laga kraft.

Ekonomi 
Kostnaderna för arbetet med ändring av 
detaljplan bekostas av fastighetsägaren för 
Städet 5. Dessa kostnader regleras i ett 
upprättat och undertecknat avtal mellan par-
terna. Markförvärv samt kostnader för den 
lantmäteriförrättning som krävs avseende 
överförandet av marken till Städet 5 bekostas 
av fastighetsägaren. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Planändringen får inte någon betydelse för 
rättsverkan mellan olika fastigheter. Tomtin-
delningar var obligatoriska inom stadsplaner 
fram till 1972. En tomtindelning motsvarar 
idag bestämmelser om fastighetsindelning 
och bestämmelser om rättighetsområden. 
Bestämmelser om fastighetsindelning och rät-
tighetsområden är expropriativa. Det innebär 
att beslut kan tas mot en fastighetsägares vilja. 
Fastighetsbildning genom lantmäteriförrätt-
ning, får inte ske i strid mot bestämmelserna, 
om åtgärden inte bedöms möjlig att genomfö-
ra som en mindre avvikelse enligt fastighets-
bildningslagen.
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Genom att ta bort bestämmelse om fastighets-
indelning för fastigheten Städet 5 möjliggörs 
ändring av fastighetens gränser. Avsikten med 
planändringen är att möjliggöra att mark från 
fastigheten Karlshamn 6:1 och Städet 11 kan 
överföras till fastigheten Städet 5. Marken 
som avses överföras utgörs av kvartersmark 
för bostadsändamål och del av denna är 
redan ianspråktagen. En överenskommelse 
om fastighetsreglering ska upprättas mellan 
Karlshamns kommun och fastighetsägaren 
till Städet 5. Överenskommelsen ska ligga till 
grund för ansökan om lantmäteriförrättning 
hos Lantmäteriet. 

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

Karlshamn, den 4 augusti 2020

Elisabeth Rydberg       Emina Kovacic
Arkitekt        Stadsbyggnadschef/ 
         Stadsarkitekt 


