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Om detaljplanen
Handlingar
• Plankarta, skala 1:1000 (A1), daterad 2021-11-30

• Illustrationskarta, skala 1:1000 (A1), daterad 2021-11-30

• Planbeskrivning, daterad 2021-11-30

• Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2019-06-
25, reviderad 2021-11-30

• Samrådsredogörelse, daterad 2021-05-11

• Granskningsutlåtande, daterad 2021-11-30

• Fastighetsförteckning, daterad 2019-10-01, rev. 2021-05-26

• Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik för delar av 
planområdet, daterad 2018-09-28

• Bullerutredning, daterad 2020-02-25

• Riskbedömning, daterad 2020-03-13

• Dagvattenutredning, daterad 2020-10-26

• Luktutredning, daterad 2020-10-29

• Trafikutredning, daterad 2020-10-30

• Höjdsättning bilaga, trafikutredning, daterad 2020-10-30

• Kostnadskalkyl trafik- och dagvatten

• PM Spill- och dricksvattenanslutning, daterad 2021-04-16

• Beslut biotopskyddsdispens, daterad 2021-03-23

• PM förtydligande gällande luktutredningen, daterad 2021-11-11

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

Planprocess
Planförfarande
Denna detaljplan handläggs enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
Planarbetet genomförs med standardförfarande då planförslaget 
är förenligt med översiktsplanen, är inte av stort allmänt intresse 
och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ett 
planprogram bedöms därmed inte vara nödvändigt. 

Planprocessen är en demokratisk process med lagstadgade krav 
på allmänhetens insyn och medverkan. Under planarbetets 
gång har planhandlingarna ställts ut för samråd och granskning 
med möjligheter för allmänheten att lämna synpunkter. 
Handlingarna ställdes ut på Rådhuset och på biblioteket i 
Mörrum. Planhandlingarna, förutom fastighetsförteckningen, 
samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet, har också varit 
tillgängliga på kommunens hemsida på www.karlshamn.se/planer. 
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Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås till 10 år från den dag planen får laga 
kraft.

Preliminär tidplan
Samråd   Fjärde kvartalet 2019

Granskning  Andra kvartalet 2021

Antagande  Fjärde kvartalet 2021

Laga kraft   Andra kvartalet 2022

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

Aktuellt skede i planprocessen: laga kraft

Sammanfattning
Bakgrund 
En beställning av detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:1 
inkom 18 september 2018 från Karlshamnsbostäder AB (KABO). 
Utöver KABO:s ansökan har Karlshamn kommun, genom 
kommunstyrelsen, den 26 mars 2019, också beställt en detaljplan 
för ny förskola på den aktuella fastigheten. De två ansökningarna 
behandlas här i en gemensam detaljplan. 

Syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder, förskola och 
eventuell utökning av befintligt särskilt boende i Mörrum. Fler 
bostäder och en ny förskola är viktigt för kommunens utveckling 
och detaljplanen syftar därmed till att möjliggöra att Mörrum kan 
växa i en service- och naturnära miljö. 

Planförslagets huvuddrag
Planförslaget möjliggör nya bostäder i upp till två våningar. 
Byggrätterna är flexibla och olika bostadstyper kan byggas så 
som friliggande enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus eller 
marklägenheter. 

En ny förskola möjliggörs i planens sydöstra del. Här är både 
byggrätten och tomtstorleken generös, förskolan kan bli upp till 12 
avdelningar stor. Här finns även möjlighet att bygga ut befintligt 
särskilt boende, Ekegården, alternativt annan vårdverksamhet vid 
behov.  
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Plandata
Läge och areal
Planområdet ligger cirka nio kilometer från Karlshamns centrum 
och cirka 800 meter väster om centrala Mörrum. Planområdet 
avgränsas av Gustavstorpsvägen, Perstorpsvägen, Blekinge 
Kustbana, skogsområdet Ekbacken samt befintligt bostadsområde. 
Planområdet är cirka 8 hektar stort. 

Markägoförhållanden
Fastigheten Mörrum 73:1 är idag privatägd. Karlshamnsbostäder 
(KABO) har tecknat avtal med markägaren om förvärv av de 
delar av Mörrum 73:1 som ligger inom planområdet. Karlshamn 
kommun kommer i sin tur förvärva de delar av planområdet som 
KABO inte skall exploatera, såsom område för skola, vård och all 
allmän plats. Detta har reglerats i en avsiktsförklaring skriven den 
26 februari 2019 mellan kommunen och KABO. 

I norr tangeras planområdet av den privatägda fastigheten 
Mörrum 7:7.  Resterande delar av denna fastighet ligger utanför 
planområdet, norr om Gustavstorpsvägen. 

Berörda delar av både Perstorpsvägen och Gustavstorpsvägen 
ingår i planområdet. Båda vägar ägs av Trafikverket.  

Samfälligheterna Mörrum S:7 och Mörrum S:3 tangerar 
planområdet. 

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan Karlshamn 2030
I Karlshamns kommuns 
översiktsplan, antagen av 
kommunfullmäktige 2015-
05-04, ingår planområdet 
i utvecklingsområde 
C2 – Kransbebyggelsen 
(Mörrum). 

I Kransbebyggelsen 
föreslås en förtätning och 
komplettering av både 
verksamheter och bostäder i 
en funktionsblandad miljö. 

Strax väster från planområdet ligger en avfallsanläggning som drivs 
av Västblekinge Miljö AB (VMAB). I översiktsplanen framgår 
det att anläggningen ska beaktas när markanvändning i närheten 
förändras för att undvika utökade restriktioner på verksamheten.

Kommunen har även i översiktsplanen pekat ut olika 
landskapskaraktärer och det aktuella planområdet ingår i 
landskapskaraktären som kallas för ”odlingsbygd”. Odlingsbygden 
beskrivs som flack eller svagt kuperad mark som består av åkrar, 
betesmarker, fruktodlingar, golfbanor med mera. Slätterna bryts 
upp av holmar eller bergiga partier.

Urklipp från kommunens översiktsplan, 
delområde C2 markerat. 
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servicenära, naturnära, god infrastruktur, miljövänlig energi och 
levande landsbygd.

En utveckling i enlighet med den avsedda detaljplanen bedöms 
kunna uppfylla sju av dessa åtta ledord. 

Detaljplanen bidrar till en funktionsblandad miljö med både förskola, 
vårdboende och bostäder samlade. Genom att planera i ett 
område nära kollektivtrafikförsörjning och genom att säkerställa 
att området kan nås med gång- och cykel främjas användandet av 
hållbara kommunikationer. Området är både servicenära och naturnära 
med en god infrastruktur där det finns möjlighet till miljövänlig energi 
och vars utveckling bidrar till en levande landsbygd. 

Avbrutet planprogram 
2010 togs ett planprogram fram för det aktuella planområdet. 
Programmet hade liknande syfte som detaljplanen, men det 
omfattade fler fastigheter och andra trafiklösningar. 2011 avbröts 
planprogrammet och utvecklingen av området arbetades istället in 
i kommunens översiktsplan. Därför kan arbetet med att ta fram en 
detaljplan ske utan att det föregås av ett planprogram. 

Detaljplaner 
Största delen av planområdet berörs inte av någon detaljplan. 
I östra delen ersätts delar av detaljplan C1 och C6 av den nya 
detaljplanen. Det är endast kopplingen med gång- och cykelväg 
som tangerar de äldre planerna. Ytan där gång- och cykelvägen 
planeras är allmän plats i båda planer så det blir inga nya 
konsekvenser av den nya detaljplanen i detta område. Plankarta med C1 och C6 utmarkerade

Utdrag, C1 Utdrag, C6

Värdet av öppna områden, samt karaktärens relativa ovanlighet i 
kommunen, ger den en viss känslighet för påverkan. Tätorter 
omgivna av denna karaktär, exempelvis Mörrum, kan dock ur 
landskapsbildssynpunkt tillåtas expanderas då karaktären kan tillåta 
viss ny form av markanvändning, så länge landskapet hålls öppet. 
Skogsplantering i större omfattning är exempelvis inte lämpligt. 
Tåligheten för storskaliga bostadsområden eller industriområden är 
också begränsad. Däremot kan mindre husgrupperingar anpassas 
och planeras utifrån den befintliga miljön.

En huvudfråga i översiktsplanen är strävan efter en hållbar 
utveckling där en social, ekologisk och ekonomisk dimension 
beaktas. I översiktsplanen presenteras åtta ledord som definierats 
som viktiga i strävan mot en hållbar utveckling. De åtta ledorden 
är förtätning, funktionsblandning, hållbara kommunikationer, 

Urklipp från översiktsplanen, odlingsbygd.
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servicenära, naturnära, god infrastruktur, miljövänlig energi och 
levande landsbygd.

En utveckling i enlighet med den avsedda detaljplanen bedöms 
kunna uppfylla sju av dessa åtta ledord. 

Detaljplanen bidrar till en funktionsblandad miljö med både förskola, 
vårdboende och bostäder samlade. Genom att planera i ett 
område nära kollektivtrafikförsörjning och genom att säkerställa 
att området kan nås med gång- och cykel främjas användandet av 
hållbara kommunikationer. Området är både servicenära och naturnära 
med en god infrastruktur där det finns möjlighet till miljövänlig energi 
och vars utveckling bidrar till en levande landsbygd. 

Avbrutet planprogram 
2010 togs ett planprogram fram för det aktuella planområdet. 
Programmet hade liknande syfte som detaljplanen, men det 
omfattade fler fastigheter och andra trafiklösningar. 2011 avbröts 
planprogrammet och utvecklingen av området arbetades istället in 
i kommunens översiktsplan. Därför kan arbetet med att ta fram en 
detaljplan ske utan att det föregås av ett planprogram. 

Detaljplaner 
Största delen av planområdet berörs inte av någon detaljplan. 
I östra delen ersätts delar av detaljplan C1 och C6 av den nya 
detaljplanen. Det är endast kopplingen med gång- och cykelväg 
som tangerar de äldre planerna. Ytan där gång- och cykelvägen 
planeras är allmän plats i båda planer så det blir inga nya 
konsekvenser av den nya detaljplanen i detta område. Plankarta med C1 och C6 utmarkerade

Utdrag, C1 Utdrag, C6

Miljökvalitetsmål 
Riksdagen har antagit 16 miljömål. Målen beskriver den kvalitet 
och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som 
är ekologiskt hållbara på lång sikt. 

Hur detaljplanen påverkar miljömålen beskrivs i bilagan 
”Undersökning av betydande miljöpåverkan”. 

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.

1998 utfärdade regeringen en förordning om miljökvalitetsnormer. 
De ämnen som reglerades var kvävedioxid/kväveoxider, 
svaveldioxid och bly. Förordningen har sedan dess reviderats 
ett antal gånger och kompletterats med ytterligare normer, för 
partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, 
kadmium, nickel och bens(a)pyren.

Miljökvalitetsnormen för buller infördes år 2004. 
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags 
målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen att det ska 
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eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa.

Hur detaljplanen påverkar miljökvalitetsnormerna beskrivs i 
bilagan ”Undersökning av betydande miljöpåverkan”. 

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 med utförligt i bilagan ”Undersökning av 
betydande miljöpåverkan”. Bilagan har reviderats i takt med att 
planförslaget ändrats. 

Planförslag
Förklaring av planbestämmelserna
Användning av mark och vatten
Här redovisas detaljplanens planbestämmelser. Varje bestämmelse 
kan ha ett index om bestämmelsen har specificerats. 

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

Gator och natur inom planområdet kommer att utgöras av allmän 
plats vilket innebär att allmänheten har tillträde till marken. 
Det kommunala huvudmannaskapet innebär bland annat att 
kommunen ska äga allmän platsmark samt bekosta och ansvara 
för utbyggnad och framtida drift och underhåll av den allmänna 
platsmarken.

GATA1 - Huvudgata 

GATA1

Gatan ska fungera som den huvudsakliga vägen mellan förskolan 
och Perstorpsvägen. Inom vägområdet ska både gång- och 
cykelväg, belysning, vägslänter samt dike för dagvatten ingå. 

GATA2 - Lokalgata 

GATA2

Lokalgator i området fungerar som matargator i planerade 
bostadsområden. Längs dessa gator planeras gångväg, 
huvudsakligen på båda sidor av vägen. Det förekommer sträckor 
där gångväg endast planeras på ena sidan av vägen. 

Väg

VÄG

Gustavstorpsvägen och Perstorpsvägen planläggs med 
användningen "Väg".  Användningen är främst avsedd för 
trafik till, från och/eller genom en tätort samt mellan olika 
områden inom en tätort. Här prioriteras hög framkomlighet för 
fordonstrafik. 
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Cykelväg

CYKEL

Bestämmelsen används för kombinerad gång- och cykelväg mellan 
Ekeliden och huvudgatan i planområdet, vilken utgör den primära 
kopplingen för gång- och cykeltrafikanter till och från planområdet.  

Gångväg

GÅNG

Bestämmelsen används för kombinerad gång- och cykelväg mellan 
Ekeliden och huvudgatan i planområdet, vilken utgör den primära 
kopplingen för gång- och cykeltrafikanter till och från planområdet.  

Naturområde

NATUR

Naturområden inom planområdet sköts av kommunen.

Naturområdet i söder fungerar som ett skyddsområde till 
järnvägen men även för hantering av dagvatten (bland annat 
fördröjningsmagasin med tillhörande anläggningar och serviceväg). 

I den sydvästra kvartersmarken för bostäder finns en sju meter 
bred remsa naturmark, inom vilken underjordiska ledningar eller 
öppet dagvattendike kan anläggas. Genom denna remsa kan även 
serviceväg till eventuell pumpstation och till andra anläggningar för 
dagvattenhantering anläggas.

Genom mitten av planområdet sträcker sig en cirka 10 meter 

bred remsa naturmark, vilken syftar till att bevara befintligt 
avvattningsdike som finns i området idag. 

Längs östra planområdesgränsen finns fyra meter bred remsa natur 
avsatt för öppet dagvattendike längs Ekbacken i enlighet med 
genomförd dagvattenutredning. Diket föreslås utformas som ett 
svackdike som endast kommer röjas från sly när behov uppstår. 
Det kommer därmed inte vara en klippt gräsyta. 

I planområdets nordöstra del finns naturmark avsatt för att skydda 
befintlig natur från framtida bebyggelse. Inom detta område 
kan gång- och cykelväg anordnas med förutsättning att inte 
naturvärden påverkas negativt. 

Samtliga naturområden syftar till att skapa mervärde i området. 

Kvartersmark
Med kvartersmark menas mark som enligt detaljplan inte är allmän 
plats eller vattenområde utan främst är avsedd för bebyggelse 
för enskilt eller allmänt ändamål. Ett område kan ha flera 
användningar. 

B - Bostäder

B

Områden planlagda med B får endast användas för bostadsändamål 
och verksamheter som inte har en större omgivningspåverkan än 
vad som kan väntas av ett vanligt boende. Användningen B syftar 
till att medge olika typer av bostadsformer exempelvis friliggande 
eller sammanbyggda en- och tvåbostadshus. 
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D - Vård

D

I planområdets sydöstra del möjliggörs expansion av befintligt 
särskilt boende strax öster om planområdet, alternativt utveckling 
av ny vårdverksamhet. I användningen ingår all öppen och sluten 
hälso-, sjuk- eller kriminalvård. Även sådan verksamhet som 
kompletterar den huvudsakliga användningen ingår. Det kan 
till exempel vara restaurang, matsal, kiosk, apotek, andaktsrum, 
parkering, garage och kontorsyta som behövs till verksamheten. 
Även personalutrymmen som jourrum, omklädningsrum och gym 
ingår.

Denna del av planområdet kombineras med både vård-, skol- och 
bostadsändamål för att skapa flexibilitet i detaljplanen. 

E1 - Transformatorstation

E1

Användningen syftar till att reservera mark för ny 
transformatorstation för elförsörjning i området. 

E2 - Pumpstation

E2

Användningen syftar till att reservera mark för ny pumpstation 
tillhörande vatten- och avloppssystemet i området. Pumpstationen 
kan nås antingen via serviceväg direkt från Perstorpsvägen eller 
från lokalgata i planområdets södra del, via remsan av naturmark.

Skola

S

Användningen "Skola" används i planområdets sydöstra del och 
möjliggör verksamheter så som fritidshem, förskola, skola eller 
annan jämförbar verksamhet. 

I detaljplanen syftar användningen till att möjliggöra en förskola 
som kan bli upp till 12 avdelningar stor.

Denna del av planområdet kombineras med både vård-, skol- och 
bostadsändamål för att skapa flexibilitet i detaljplanen. 

Egenskapsbestämmelser för allmän plats
Stängsel och utfart 
Utfartsförbud

Bestämmelsen syftar till att styra var nya utfarter kan placeras i 
planområdet. Begränsningen används längs Perstorpsvägen och 
Gustavstorpsvägen för att hindra att fler in- och utfarter än de som 
möjliggörs i detaljplanen anläggs. 

Egenskapsbestämmelser för allmän plats med 
kommunalt huvudmannaskap
Utformning av allmän plats
Fördröjning1 - Fördröjningsmagasin för fördröjning av dagvatten ska 
anordnas
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Bestämmelsen används i planområdets södra del och säkerställer 
att naturmarken används till fördröjningsmagasin för 
dagvattenhantering. Exakt utformning och placering är flexibel 
inom naturområdets användningsgräns. Mer information finns i 
bilagan "Dagvattenutredning". Där redovisas både förslag på typ av 
magasin, mått och placering. 

Dike1 - Dike för avledning av dagvatten ska anordnas
Bestämmelsen används i planområdets östra del och säkerställer att 
naturmarken används till dike för dagvattenhantering. Utformning 
och dimensionering av diket beskrivs mer ingående i bilagan 
"Dagvattenutredning".

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Bebyggandets omfattning
e1 - Största byggnadsarea för friliggande en- och tvåbostadshus är 25 
% per fastighetsarea. Total byggnadsarea får dock inte överskrida 230 
kvadratmeter per fastighet
Bestämmelsen syftar till att reglera största möjliga byggnadsarea 
per fastighet för en viss byggnadstyp. I bestämmelsen inkluderas både 
huvudbyggnad och komplementbyggnader. 

Begränsningen syftar till att anpassa den nya bebyggelsen med 
hänsyn till både landskapsbild och befintlig närliggande bebyggelse. 

e2 - Största byggnadsarea för sammanbyggda en- och tvåbostadshus är 50 
% per fastighetsarea. 
Bestämmelsen syftar till att reglera största möjliga byggnadsarea 

per fastighet för en viss byggnadstyp. I bestämmelsen inkluderas både 
huvudbyggnad och komplementbyggnader. 

Bestämmelsen möjliggör exempelvis radhus på mindre fastigheter. 

e3 - Största byggnadsarea är 25 % per fastighetsarea inom 
användningsområdet
Bestämmelsen syftar till att reglera största möjliga byggnadsarea 
per fastighet inom användningsområdet oavsett byggnadstyp. 
Bestämmelsen används i norra och östra delen av planområdet, där 
större fastigheter planeras styckas av och bebyggas. 

Användningsområdet är cirka 17 000 m2 vilket innebär en total 
byggrätt på cirka 4 250 m2 om användningsområdet styckas av till 
en enda stor fastighet. Detta motsvarar cirka 30 bostäder alá 140 
m2. 

e4 - Största byggnadsarea är 20 % per fastighetsarea inom 
användningsområdet
Bestämmelsen syftar till att reglera största möjliga byggnadsarea 
per fastighet inom användningsområdet oavsett byggnadstyp. 
Bestämmelsen används i sydöstra delen av planområdet där både 
förskola, bostäder och vårdboende möjliggörs. 

Användningsområdet är cirka 16 800 m2 vilket innebär en total 
byggrätt på cirka 3 360 m2 om användningsområdet styckas av till 
en enda stor fastighet. 
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Prickmark - Marken får inte förses med byggnad

Syftet med bestämmelsen är att begränsa var nya byggnader får 
uppföras. Bestämmelsen används intill vägar och gator för att 
skapa säkerhetsavstånd mellan byggnad och gaturum. 

Från Gustavstorpsvägens och Perstorpsvägens vägkant är 
prickmarken 12 meter bred i enlighet med Trafikverkets 
rekommendationer. Övriga vägar inom planområdet skyddas med 
en tre meter bred zon av prickmark för att undvika byggnader intill 
vägen. 

Högsta nockhöjd i meter

0.0

Bestämmelsen syftar till att begränsa högsta nockhöjd från 
medelmarknivå intill byggnaden. Höjden regleras i hela 
planområdet till högst 8.5 meter, vilket motsvarar två våningar. För 
komplementbyggnader är högsta nockhöjd 4,0 meter. 

Begränsningen syftar till att anpassa den nya bebyggelsen med 
hänsyn till både landskapsbild och befintlig närliggande bebyggelse 
som har liknande byggnadshöjd. 

Placering
p1- Friliggande huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från 
fastighetsgräns

Bestämmelsen syftar till att säkerställa avstånd till närmsta 
fastighetsgräns för friliggande huvudbyggnader. Två 
huvudbyggnader får sammanbyggas i fastighetsgräns. 

p2- Friliggande komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från 
fastighetsgräns
Bestämmelsen syftar till att säkerställa avstånd till närmsta 
fastighetsgräns för friliggande komplementbyggnader. Två 
komplementbyggnader får sammanbyggas i fastighetsgräns. 

Utförande
b1-2- Endast XX % av fastighetsarean för XXX får hårdgöras
Bestämmelserna syftar till att säkerställa att delar av fastigheterna 
för en viss typ av bebyggelse består av genomsläppligt material för att 
säkerställa att dagvattnet tas omhand på fastigheten. Procentsatsen 
varierar beroende på vilken typ av bebyggelse som planeras. 

b3- Endast 60 % av fastighetsarean får hårdgöras
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att delar av fastigheterna, 
oavsett byggnadstyp, består av genomsläppligt material för att 
säkerställa att dagvattnet tas omhand på fastigheten. 

Markens anordnande och vegetation 
n1 - Marken är avsedd för vegetation
Bestämmelsen syftar till att träd och buskar ska behållas inom 
egenskapsområdet. Bestämmelsen används i södra delen av 
planområdet där förskolan planeras. Vegetationen planeras 
bli en del av förskoletomten och kan användas för lek- och 
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Sammanfattning av föreslagna förändringar
I planförslaget föreslås följande förändringar:

• Nya bostäder upp till två våningsplan i form av radhus, parhus, 
marklägenheter eller friliggande en- och tvåbostadshus

• Ny förskola upp till cirka 12 avdelningar

• Ny anslutning av gång- och cykelväg till Ekeliden

• Ny anslutning för fordonstrafik vid Perstorpsvägen

• Möjlig utökning av Ekegården (särskilt boende) 

• Fördröjningsmagasin och diken för dagvatten

• Naturmark som bevaras

Förutsättningar och konsekvenser
Pågående markanvändning
Planområdet används idag som jordbruksmark. 

Riksintressen 
Området ligger inte inom några riksintressen men i sydväst 
gränsar planområdet till en järnväg som ingår i riksintresset 
för kommunikation enligt Miljöbalken 3 kap. Järnvägen ingår 
i Blekinge kustbana och sträcker sig mellan Kristianstad och 
Karlskrona. Banan är viktig för både passagerartrafik och 
godstrafik. 

utbildningssyfte samtidigt som naturvärdena på fastigheten bevaras. 

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås till 10 år från den dag planen får laga 
kraft. Före genomförandetidens utgång får planen inte ändras, 
ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. Efter 
genomförandetiden är byggrätten mer osäker eftersom planen 
då får ersättas, ändras eller upphävas utan att rättigheter som 
uppkommit genom planen behöver beaktas och utan särskild 
ekonomisk kompensation till fastighetsägarna om en byggrätt 
som inte är utnyttjad minskas. Om kommunen inte ändrar eller 
upphäver planen fortsätter den att gälla och ge byggrätt som 
tidigare.

Ändrad lovplikt
a1 - Marklov krävs för åtgärder som kan försämra markens 
genomsläpplighet. 
Bestämmelsen används på all kvartersmark och är nödvändig för 
att bestämmelse om hårdgörandegrad ska vara uppföljningsbar. 

Markreservat
u1 - Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar
Bestämmelsen används i planområdets norra del för att reservera 
mark för befintliga ledningar. 
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Åtgärder som påverkar de skyddade objekten kräver dispens från 
skyddet och det är Länsstyrelsen Blekinge som handlägger sådana 
dispenser. Diket får inte kulverteras, flyttas eller ändras utan 
biotopskyddsdispens.

Förändring och konsekvenser
Båda åkerholmar och diket påverkas av planförslaget. Länsstyrelsen 
Blekinge beviljade i ett beslut daterat 2021-03-23 dispens från 
biotopskyddet för planerade åtgärder på den diket och den södra 
åkerholmen, med förutsättning att listade kompensationsåtgärder 
och villkor uppfylls i samband med ett genomförande av 
åtgärderna. Kompensationsåtgärderna beskrivs mer ingående i 
planbeskrivningens genomförandeavsnitt samt i beslutet, vilket 
finns med som bilaga till detaljplanen. 

För den norra och mindre åkerholmen finns ännu ingen 
dispens. Eventuella åtgärder som påverkar holmen kräver 
dispens i framtiden, vilket ansöks hos Länsstyrelsen Blekinge av 
fastighetsägare eller exploatör inför projektering av området. 

Den södra åkerholmen skyddas mestadels av användningen 
"Natur" och omges av en väg vilken fungerar som en skyddande 
gräns för holmen. De träd som behöver tas i anspråk för 
byggnation av vägen (cirka fem stycken) ska kompenseras i 
enlighet med Länsstyrelsens beslut. På nästa sida visas plankartan 
tillsammans med inmätta träd på åkerholmen. 

Diket skyddas helt av användningen "Natur" och behöver endast 
kulverteras vid utpekade övergångar, vilka omfattas av dispensen. 

Urklipp av plankartan med träd inmätta och utmarkerade. 

Förändring och konsekvenser 
Järnvägen har beaktats i planförslaget genom att skyddsavstånd 
på 70 meter införts mellan järnvägen och närmsta bebyggelse. 
Inom skyddsområdet kan ytor för dagvattenhantering placeras. 
Riksintresset bedöms inte påverkas av planförslaget. 

Strandskydd
Genom planområdet sträcker sig ett öppet dike i nord-sydlig 
riktning. Diket är en del av dikningsföretaget B74 (Mörrums 
dagvattenledning) vilket sedan rinner vidare ut i Elleholm. Diket 
utgör ett avvattningsdike för omkringliggande jordbruksmark och 
skogsmark. 

Med hänsyn till vattendragets utformning och belägenhet gör 
Länsstyrelsen Blekinge bedömningen att det aktuella diket inte kan 
anses vara ett naturligt vattendrag samt att det saknar betydelse för 
att tillgodose strandskyddets syfte. Planområdet berörs därmed inte 
av något strandskydd. 

Biotopskydd
I planområdets nordvästra 
del finns två åkerholmar vilka 
omfattas av det generella 
biotopskyddet enligt 7 § 11 kap, 
miljöbalken. Även ett dike som 
sträcker sig genom planområdet 
i nord-sydlig riktning omfattas av 
skyddet. 

Foto på södra åkerholmen vilken är 
den största av de båda holmarna. 
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villor, flerbostadshus eller småhus. Kolonistugor ingår inte 
i användningen. Ett friliggande bostadshus innebär att 
byggnaden inte är sammanbyggt i fastighetsgräns med hus på 
grannfastigheten. 

Sammanbyggda en- och tvåbostadshus

Bostadstypen innebär sammanbyggda bostäder, exempelvis parhus, 
radhus eller kedjehus.  För att det ska räknas som ett sammanbyggt 
enbostadshus krävs att varje huvudbyggnad är självständig från 
det eller de andra enbostadshusen som det är sammanbyggt med. 
Bostaden ska vara självständig både visuellt och funktionellt. 

Detsamma gäller för sammanbyggda tvåbostadshus, då ska varje 
tvåbostadshus vara självständigt i förhållande till det eller de andra 
tvåbostadshusen som det är sammanbyggt med.

Har byggnaden gemensamma bostadsfunktioner är det istället 
antingen ett friliggande tvåbostadshus (om det endast har två 
bostäder) eller ett flerbostadshus om det har fler än två bostäder. 

Byggnationsexempel 1 - friliggande enbostadshus  
(villa)

En tomt på 1000 m2 styckas av i 
planområdet västra del. Där vill 
fastighetsägaren bygga ett friliggande 
enbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader. Enligt 
planbestämmelse e1 får byggnadsarean 
vara maximalt 25 % av fastighetsarean, 
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Kommunöverskridande frågor
Regionala och mellankommunala frågor bedöms inte påverkas av 
planförslaget. 

Bebyggelseområden
Bostäder
Planområdet är obebyggt. Strax öster om planområdet finns ett 
bostadsområde med både marklägenheter och villor.

Förändring och konsekvenser
Detaljplanen är flexibel och möjliggör bostäder i olika former i 
maximalt två våningsplan. 

Friliggande en- och två bostadshus 

Bostadstypen innebär ett friliggande bostadshus, exempelvis 

Åtgärder som påverkar de skyddade objekten kräver dispens från 
skyddet och det är Länsstyrelsen Blekinge som handlägger sådana 
dispenser. Diket får inte kulverteras, flyttas eller ändras utan 
biotopskyddsdispens.

Förändring och konsekvenser
Båda åkerholmar och diket påverkas av planförslaget. Länsstyrelsen 
Blekinge beviljade i ett beslut daterat 2021-03-23 dispens från 
biotopskyddet för planerade åtgärder på den diket och den södra 
åkerholmen, med förutsättning att listade kompensationsåtgärder 
och villkor uppfylls i samband med ett genomförande av 
åtgärderna. Kompensationsåtgärderna beskrivs mer ingående i 
planbeskrivningens genomförandeavsnitt samt i beslutet, vilket 
finns med som bilaga till detaljplanen. 

För den norra och mindre åkerholmen finns ännu ingen 
dispens. Eventuella åtgärder som påverkar holmen kräver 
dispens i framtiden, vilket ansöks hos Länsstyrelsen Blekinge av 
fastighetsägare eller exploatör inför projektering av området. 

Den södra åkerholmen skyddas mestadels av användningen 
"Natur" och omges av en väg vilken fungerar som en skyddande 
gräns för holmen. De träd som behöver tas i anspråk för 
byggnation av vägen (cirka fem stycken) ska kompenseras i 
enlighet med Länsstyrelsens beslut. På nästa sida visas plankartan 
tillsammans med inmätta träd på åkerholmen. 

Diket skyddas helt av användningen "Natur" och behöver endast 
kulverteras vid utpekade övergångar, vilka omfattas av dispensen. 

Urklipp av plankartan med träd inmätta och utmarkerade. 
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vilket i det här fallet är totalt 250 m2. Enligt samma bestämmelse 
får dock den totala byggnadsarean inte överskrida 230 m2 per 
fastighet. 

Fastighetsägaren väljer att bygga ett enbostadshus i ett våningsplan 
på 170 m2 samt garage med förråd på 50 m2. Totalt har sökanden 
byggt 220 m2 på fastigheten. 

Enligt planbestämmelse b1 får endast 50 % av fastigheten 
hårdgöras. Det innebär i det här fallet att maximalt 500 m2 får 
hårdgöras och fastighetsägaren har därmed 280 m2 kvar att 
hårdgöra på sin tomt. Det kan exempelvis handla om uppfart, 
uteplats eller annan beläggning som inte är genomsläpplig för 
regnvatten. 

Byggnationsexempel 2 - marklägenheter

En tomt på cirka 15 000 m2 
styckas av i planområdets 
norra och östra del. Där vill 
fastighetsägaren bygga flertalet 
marklägenheter med tillhörande 
komplementbyggnader. 
Enligt planbestämmelse e3 får 
byggnadsarean vara maximalt 25 
% av fastighetsarean, vilket i det 
här fallet är totalt 3 750 m2.

Fastighetsägaren väljer att bygga 25 stycken marklägenheter i två 
våningsplan som är 90 m2 huvudbyggnad och 40 m2 garage (totalt 
3 250 m2).  Det lämnar 500 m2 till övriga komplementbyggnader 
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och fastighetsägaren väljer att bygga miljöhus samt cykelgarage 
som tillsammans uppnår 500 m2 i byggnadsarea. 

Totalt har fastighetsägaren byggt  3 750 m2 på fastigheten. Enligt 
planbestämmelse b3 får endast 60 % av fastighetsarean hårdgöras. 
Det innebär i det här fallet att maximalt 9 000 m2 får hårdgöras 
och fastighetsägaren har alltså 5 250 m2 kvar att hårdgöra på 
fastigheten. Det kan exempelvis handla vägar i området, uppfarter, 
uteplatser eller annan beläggning som inte är genomsläpplig för 
regnvatten. 

Byggnationsexempel 3 - radhus

Tre tomter på cirka 300 m2 vardera 
styckas av i planområdets sydvästra 
del. Där vill Sökanden bygga en länga 
med tre radhus. Största byggnadsarea 
får vara totalt 50 % av fastighetsarean 
enligt planbestämmelse e2, vilket i det 
här fallet blir högst 150 m2 per tomt.

Sökanden väljer att bygga en länga 
med tre radhus i två våningar som har en huvudbyggnad på 90 m2 
och ett garage/förråd på 40 m2 per tomt.  

Sökanden har byggt totalt 130 m2 på vardera tomt. Enligt 
planbestämmelse b3 får endast 70 % av respektive fastighet 
hårdgöras. Det innebär i det här fallet att maximalt 210 m2 får 
hårdgöras och Sökanden har därmed 80 m2 kvar att hårdgöra på 
vardera tomt. Det kan exempelvis handla om uppfart, uteplats eller 
annan beläggning som inte är genomsläpplig för regnvatten. 
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Service och verksamheter
Närmsta kommersiella service finns i Mörrum cirka 500 meter 
öster om planområdet. Där finns skola, butiker, Laxens hus, 
restauranger med mera. Utöver Mörrum finns Karlshamn centrum 
cirka en mil från området. 

I sydost gränsar detaljplanen till Ekegården, ett särskilt boende 
med totalt 54 lägenheter fördelat på två våningar varav 10 
lägenheter är demensboende. Ekegården är ett av kommunens sex 
särskilda boenden och det enda i Mörrum. 

Sydväst om planområdet ligger en återvinningscentral och 
en avfallsanläggning som ägs och drivs av Västblekinge Miljö 
AB (VMAB). Där finns en biogasanläggning som bygger på 
en så kallad torrötningsteknik vilket är den första i sitt slag i 
Skandinavien. Anläggningen är dimensionerad att behandla 
cirka 20 000 ton avfall årligen varav 5 000 ton är park- och 
trädgårdsavfall. 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är PostNord 
som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar PostNord 
samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att 
det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras.

Förskola
Detaljplanen möjliggör en förskola som är högst 8,5 meter hög i 
nockhöjd från medelmarknivå. Skolan kan med tiden omvandlas till 
grundskola eller liknande efter behov. 

Byggnationsexempel - förskola

Kommunen styckar av 16 800  m2 
i sydöstra delen av planområdet 
för att bygga en ny förskola med 
cirka 12 avdelningar. Största 
byggnadsarea är maximalt 20 
% av fastighetsarean enligt 
planbestämmelse e4, det vill säga  
3 360 m2. 

Kommunen bygger en förskola på 
2 500 m2 samt miljöhus, cykelgarage och förråd som tillsammans 
uppnår 500 m2. 

Totalt har kommunen byggt  
3 000 m2 på fastigheten. Enligt planbestämmelse b3 får endast 
60 % av fastigheten hårdgöras. Det innebär i det här fallet att 
maximalt 10 080 m2 får hårdgöras på fastigheten och kommunen 
har alltså 7 080 m2 kvar att hårdgöra på fastigheten. Det kan 
exempelvis handla om uppfart, uteplats, parkering, lekytor, eller 
annan beläggning som inte är genomsläpplig för regnvatten. 
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sluttar. Anpassning av marknivån på kvartersmark sker utifrån 
lokalgatornas höjdsättningar. Höjdsättningarna redovisas i 
illustrationen i bilagan "Höjdsättning bilaga, trafikutredning" 

Natur och rekreation 
Planområdet gränsar till ett skogsparti i öster, Ekbacken. I södra 
delen av planområdet finns även där flertalet träd (se foto nedan), 
likaså längs befintligt dike. 

I nordvästra delen av planområdet finns två åkerholmar med 
flertalet träd. Planområdet används inte för rekreation idag, 
däremot används Ekbacken (utanför planområdet) till rekreation. 

Förändring och konsekvenser
Befintlig vegetation i planområdet skyddas delvis på kvartersmark 
genom prickmark som är avsedd för vegetation. Även 
användningen "Natur" används för att skydda både del av den 

Förändring och konsekvenser
Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta 
emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. En placering som 
inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.

Ekegården har möjlighet att expandera sin verksamhet västerut 
om behov uppstår i framtiden. Det kan röra sig om ytterligare 
parkering, kontor- eller samlingslokaler, förråd och liknande. Vid 
en sådan expansion kan befintlig anslutning till verksamheten, 
via Sölvesborgsvägen, användas alternativt infart från huvudgata 
genom planområdet. 

Närheten till VMAB:s anläggning har studerats både i fråga om 
lukt- och bullerpåverkan. Mer om verksamhetens påverkan på 
planområdet går att läsa under avsnittet "Hälsa och säkerhet". 

Mark- och vattenområden 
Vegetation och topografi
Markytan inom området består av åkermark med ställvis berg 
eller block nära markytan vid befintliga träd i nordvästra delen av 
området. Ett dike delar området i nordsydlig riktning.

Markytan lutar från norr till söder samt mot befintligt dike. 

Förändring och konsekvenser
Topografin behålls till stor del i planområdet. En viss 
markberedning krävs i östra delarna av planområdet där marken 

Vy mot järnvägen i söder. 
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södra åkerholmen samt befintligt avvattningsdike som går genom 
planområdet i nord-sydlig riktning.  Vägen runt den södra 
åkerholmen bedöms kunna fungera som en tydlig avgränsning 
mellan naturmark och tomtmark och skyddar på så sätt 
naturmarken från att tas i anspråk.

Ekbackens skogsområde ligger utanför detaljplanen och 
kommer därför inte bebyggas. Längs Ekbacken planläggs en 
zon på fyra meter med naturmark, dels för att skydda befintliga 
naturvärden från ny bebyggelse och dels för att möjliggöra ett 
öppet dagvattendike som ska ta hand om vatten som rinner från 
Ekbacken mot planområdet. 

Sammanfattningsvis skyddas stor del av befintliga naturvärden i 
planområdet, antingen genom användningen "Natur" eller genom 
prickad mark avsedd för vegetation. 

Landskapsbild
Landskapsbilden kommer vid ett plangenomförande förändras 
jämfört med om området inte byggs ut. Därför är det viktigt att 
nybyggnationen anpassas för minimera påverkan. 

I planförslaget begränsas både byggnadshöjd och utnyttjandegrad 
för att minimera påverkan på landskapsbilden.  

Vy norrut mot Mörrum 7:7

Brukningsvärd jordbruksmark
Hela området klassas enligt länsstyrelsens inventering som 
brukningsvärd jordbruksmark. Länsstyrelsen anser att 
vid ställningstagande om jordbruksmarken skall betraktas 
som brukningsvärd enligt MB 3 kap 4 § bör hänsyn tas till 
avkastningsförmåga, brukbarhet och arrondering (fältform, storlek 
och total areal inom ett rimligt brukningsavstånd).

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. Skall sådan mark tas i anspråk bör ingreppen utformas på 
ett sätt som medför minsta möjliga inverkan på jordbruket. 

Förändring och konsekvenser
Karlshamn är i behov av nya bostäder i olika former i 
attraktiva lägen med god tillgänglighet till tätortsnära park- och 
naturområden, kollektivtrafik och service. Utbyggnaden av nya 
bostadsområden bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse. Den 
aktuella detaljplanen ligger nära tätbebyggt område och medför 
kortare transporter än vid en etablering längre från Mörrums 
centrala delar. 

Planområdet ligger cirka 500 meter från Mörrum centrum, 300 
meter från närmsta busshållplats med stadsbuss och cirka 800 
meter från befintlig tågstation. Förutsättningarna för en hållbar 
utveckling av Mörrum och kommunen som helhet bedöms därför 
gynnas av denna typ av utveckling. 
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Djurhållning
I samband med etablering av nya hus på landsbygden, eller då 
tätorter expanderar ut mot landsbygden, är det inte ovanligt 
att intressekonflikter uppkommer mellan djurhållning och 
boendeintressen. Det kan handla om olägenheter som uppkommer 
av lukt från djurhållning, men också olägenheter i form av 
allergener från till exempel hästar. Olägenheter och hälsorisker ska 
beaktas vid planläggning och bygglovsgivning samt i tillsyns- och 
anmälningsärenden.

På angränsande fastighet, Mörrum 7:7, bedrivs jordbruk. Idag 
hålls inga större djur på fastigheten, men möjlighet till djurhållning 
i framtiden önskas finnas från fastighetsägaren även efter 
exploatering av Mörrum 73:1. 

Enligt rapporten ”Vägledning för planering för och invid 
djurhållning” (Boverket, år 2011) är forskningens slutsatser att 
relativt låga halter av hästallergen sprids inom en hästanläggnings 
närområde, främst inom de närmaste 50-100 meter, men 
spridningen är beroende av de lokala förhållandena på platsen. 

Vad gäller bedömningen av de besvär som hästhållning kan befaras 
medföra så har detta tidigare beaktats främst genom iakttagande 
av skyddsavstånd vars längd grundats på risken för spridning 
av allergen. Senare tids forskning har dock visat att allergen i 
huvudsak sprids kontaktvägen och inte någon längre sträcka via 
luft. Istället är det andra omständigheter som är av betydelse, 
såsom bebyggelsemiljö, verksamhetens art och omfattning samt 
lokala förhållanden. Enligt rapporten krävs särskild hänsyn till 
känsliga miljöer som bostäder, skolor och förskolor. 

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att fastslå några tydliga 
avståndsangivelser avseende hur nära djurhållning ny bebyggelse 
kan tillåtas. I tidigare rättsfall finns det exempel där bebyggelse 
inom 20-30 meter från ladugård har godkänts, medan andra fall 
har samma avstånd inte accepterats. För beteshage är krav på 
avstånd generellt mindre. Vid vare enskilt fall måste därför en 
intresseavvägning göras, där såväl allmänna och enskilda intressen 
beaktas.

Enligt nu rådande rekommendationer är det viktigaste att ta hänsyn 
till förutsättningarna i det enskilda etableringsfallet. Förutsättningar 
som kan variera är bland annat vindriktning, terräng, antal 
betande djur och hur ofta djuren betar ute. Beroende på platsens 
bebyggelsetäthet anses olika avstånd vara möjliga. Med detta menas 
att på landsbygden får man acceptera direkt närhet till djurhållning 
medan det i tätortsbebyggelse råder omvänt att eventuella 
djurhållare måste visa stor hänsyn till närboende. 

I anslutning till den bebyggelse som ligger i tätorternas utkant, i 
övergången mot landsbygden, kan en viss närhet till djurhållning 
anses vara att räkna med, varför bostäder kan accepteras relativt 
nära gårdar och betesmarker för djur. 

Förändring och konsekvenser
Karlshamns kommuns viljeriktning är att Mörrum ska fortsätta 
utvecklas med mer funktionsblandad bebyggelse. Eftersom 
förslaget till ny bebyggelse ligger i utkanten av tätorten och 
gränsar till landsbygden, bör den som bor här se närheten till 
hästhållning som ett naturligt inslag i detta område och acceptera 
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viss omgivningspåverkan från djurhållning. 

Längs Gustavstorpsvägen och Perstorpsvägen finns dessutom 
ett skyddsavstånd på minst 12 meter från vägkanten, vilket 
gör avståndet mellan eventuell nybyggnation och befintliga 
gårdsbyggnader på Mörrum 7:7 blir minst ungefär 45 meter. 

Cirka 45 meter

Ungefärligt avstånd mellan närmsta tillåtna bebyggelse och gårdsbyggnader 
på Mörrum 7:7

Helhetsbedömningen i det här fallet är att eftersom förslaget 
till ny bebyggelse ligger i utkanten av tätorten, vid övergången 
till landsbygd, måste den som bosätter sig här se närheten 
till hästhållning som ett naturligt inslag i detta område och 
acceptera viss omgivningspåverkan från djurhållning. Den 
slutliga bedömningen är att jordbruksfastigheter i närområdet, 

som har djurhållning idag eller kommer ha i framtiden, ska 
kunna samexistera med en exploatering enligt föreliggande 
planförslag. Exploateringen bedöms därmed inte medföra negativa 
konsekvenser för närliggande jordbruksfastigheter. 

Geotekniska förhållanden 
2018 genomförde Tyréns en markteknisk undersökning för stor del 
av planområdet av. Undersökningen syftade till att klargöra både 
geotekniska och hydrogeologiska förhållanden för grundläggning 
av villor inom området. 

Utförda undersökningar påvisar en jordlagerföljd av humushaltig 
jord på silt, lera eller sand. Humushaltig sand påträffas överst 
med en uppmätt mäktighet mellan 0,1 och 0,3 meter. Något 
humushaltig sand har uppmätts ner till mellan 1,1 och 2,6 meter 
längs befintligt dike samt inom norra delen av området. 

Västra sidan om befintligt dike påträffas jordlager av silt och 
lera under det humushaltiga jordlagret. Jordlager av silt och lera 
påträffas ner till undersökt djup mellan 3,4 och 5,3 meter under 
befintlig markyta.

Inom den östra sidan av befintligt dike påträffas istället jordlager av 
sand, ställvis på silt och lerlager. Sanden påträffas ner till mellan 1,9 
och 5,0 meter. 

Gällande de hydrogeologiska egenskaperna observerades 
vattenytan mellan cirka 2 och 3 meter under befintlig markyta 
vilket motsvarar nivåer mellan cirka +7,5 och +12,5.

Ungefärligt avstånd från brukad del av Mörrum 7:7 till planområdet.
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Också den allmänna platsmarken ska utformas med hänsyn 
till möjligheterna för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga att använda den. 

Förändring och konsekvenser
Inom planområdet finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten 
på både allmän platsmark och kvartersmark. Den nya bebyggelsen 
ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen 
och BBR (Boverkets byggregler). Frågorna bevakas under 
bygglovsskedet.

Barn- och ungdomsperspektivet
Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen) svensk lag. För kommunen som organisation 
medför detta ökade krav på att se till att barns rättigheter blir 
tillgodosedda utifrån barnkonventionen.

I detaljplanen föreslås ny förskola. Trygghetsfrågor utifrån barnens 
perspektiv har varit i stort fokus, främst vad gäller föreslagna 
trafiklösningar. Gång- och cykel prioriteras i planområdet för att 
skapa trygga och trafikseparerade, angöringsalternativ till förskolan. 
Samtidigt förespråkas åtgärder utanför planområdet för att skapa 
säkra helhetslösningar för barn som rör sig i Mörrum. 

Utöver säkra trafiklösningar har även friyta för förskolebarnen 
beaktats i planförslaget. Enligt Boverkets rekommendationer är ett 
rimligt mått på friyta 40 m2 per barn för en trivsam förskolemiljö. 

Undersökningarna i sin helhet finns med som bilaga till 
planförslaget.

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.

Sociala aspekter
Folkhälsa
Behovet av nya bostäder är stort i kommunen. Detaljplanen 
medför att fler kan få tillgång till nya tomter. Den planerade 
förskolan placeras både natur- och centrumnära där möjlighet att 
ta sig dit med cykel prioriteras. Förskolan förses dessutom med en 
generös tomtstorlek med god tillgång till rekreation och lek.

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. 
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I planförslaget har yta för förskoletomten prioriterats 
framför exempelvis planering av fler bostäder eller liknande. 
Användningsområdet för skoländamål är cirka 16 800 m2. Inom 
användningsområdet finns en byggrätt på 20 % av fastighetsarean 
(vilket motsvarar cirka 3 360 m2 om hela användningsområdet 
styckas av till en fastighet). Med ett ytbehov på cirka 570 m2 för 
bil- och cykelparkering finns cirka 12 870 m2 kvar av tomten för 
fri- och lekyta. 

En förskola med 12 avdelningar har i genomsnitt cirka 240 barn 
vilket innebär att detaljplanen möjliggör en friyta på cirka 54 
m2 per barn. Detta är väl över Boverkets rekommendationer. 
Dessutom finns Ekbacken i närheten vilken också kan användas 
för lek- och utbildningssyfte, vilket är mycket positivt.  

Gator och trafik
Biltrafik 
Idag finns inga vägar in i området. Planområdet omges av 
Perstorpsvägen i väst och Gustavstorpsvägen i norr, vilka är båda 
statligt ägda. Österut sträcker sig vägen Sölvesborgsvägen som 
även den ägs av Trafikverket. 

Gustavstorpsvägen. 

Hösten 2020 genomförde AFRY en trafikutredning där lösningar 
för planområdet presenteras. Lösningarna är inarbetade i 
plankartan. Sträckningen av stickgata 2 har reviderats efter 
utredningen genomfördes för att minska påverkan på befintlig 
åkerholme. Nya sträckningen är inarbetad i plankartan. Alla 
lösningar beskrivs mer i detalj i bilagan "Trafikutredning". 

Förändring och konsekvenser
Angöring till planområdet sker från Perstorpsvägen. En huvudgata 
leder in till förskolan och avslutas med vändplats. Från huvudgatan 
planeras tre stickgator varav två är allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap (stickgata 1 och 2) och en på kvartersmark 
(stickgata 3). Väg på kvartersmark ska bekostas och skötas av 
fastighetsägaren, läs mer om ansvarsfördelningen i avsnittet 
"Genomförande". 

Illustration av föreslagna vägar i planområdet, gjord av AFRY. 
Notera att sträckningen har ändrats något. Föreslagen sträckning 
redovisas i plankartan och i illustrationskartan. 
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Höjdsättning

Höjdsättningen på vägarna i planområdet är viktigt för att 
skapa goda förutsättningar för både dagvattenhantering och 
tillgänglighet. I bilagan "Höjdsättning lokalgator" finns samtliga 
föreslagna höjder redovisade. Notera dock att vägarnas sträckning 
har ändrats något och höjdsättning på de vägar som har ändrats 
behöver därför anpassas till den nya sträckningen vid anläggning 
och projektering av vägarna. 

Utformning av korsningspunkt

Anslutningen till Perstorpsvägen föreslås utformas så att lastbilar 
kan svänga in och ut, men inte nödvändigtvis dimensioneras för att 
kunna möta ett annat fordon samtidigt då trafiken huvudsakligen 
inte består av lastbilstrafik. 

Vid korsningspunkten ska det säkerhetsställas en fri sikt i båda 
riktningar.

Föreslagen angöring till planområdet, illustration 
gjord av AFRY

Utformning av huvudgata

I trafikutredningen föreslås huvudgatan utformas med gångbana (2 
meter) på ena sidan och gång- och cykelbana (2,7 meter) på andra 
sidan. I plankartan är dock måtten reviderade för att möjliggöra en 
3 meter bred gång- och cykelbana. Utöver gång- och cykelbanorna 
medger föreslagen sektion en körbana på 6,2 meter samt yta för 
dagvatten/vegetation på 3 meter. Total bredd på det reviderade 
vägområdet är 14,7 meter inklusive 0,5 meter för belysning. Vid 
övergången över befintligt dike är vägområdet dimensionerat för 
att även inkludera slänter ned mot diket. Här krävs även räcke då 
det kommer bli en nivåskillnad vid övergången. 

Utformning av stickgata 1 och 2

Längs stickgatorna föreslås gångbana (2 meter) på ena sidan, utan 
krav på separat cykelbana. Utöver gångbanan medger föreslagen 
sektion en körbara på 5,1 meter. Total bredd på vägområdet är 7,1 
meter. 

Sektion, huvudgata, gjord av AFRY

Sektion, stickgata 1 och 2, gjord av AFRY



Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:1 m.fl., Mörrum • Antagandehandling 25Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:1 m.fl., Mörrum • Antagandehandling 

Utformning av stickgata 3 

I trafikutredningen föreslås gångbana på båda sidor längs stickgata 
3 (2 meter vardera) samt en körbana på 5,1 meter. Total bredd på 
vägområdet skulle då bli 9,1 meter. 

Inför genomförandet av stickgatan kan det dock utredas vidare om 
det istället är mer lämpligt med en gång- och cykelbana på endast 
en sida av vägen. Total bredd på vägområdet skulle då bli 8,1 meter 
om gång- och cykelvägen är 3 meter bred.  

Stickgata 3 ligger på kvartersmark och vägen byggs därför ut och 
sköts av fastighetsägaren (KABO). Både skötsel och utformning 
ska regleras i ett exploateringsavtal mellan Karlshamns kommun 
och KABO. 

Sektion, stickgata 3, gjord av AFRY

Utformning av huvudgata

I trafikutredningen föreslås huvudgatan utformas med gångbana (2 
meter) på ena sidan och gång- och cykelbana (2,7 meter) på andra 
sidan. I plankartan är dock måtten reviderade för att möjliggöra en 
3 meter bred gång- och cykelbana. Utöver gång- och cykelbanorna 
medger föreslagen sektion en körbana på 6,2 meter samt yta för 
dagvatten/vegetation på 3 meter. Total bredd på det reviderade 
vägområdet är 14,7 meter inklusive 0,5 meter för belysning. Vid 
övergången över befintligt dike är vägområdet dimensionerat för 
att även inkludera slänter ned mot diket. Här krävs även räcke då 
det kommer bli en nivåskillnad vid övergången. 

Utformning av stickgata 1 och 2

Längs stickgatorna föreslås gångbana (2 meter) på ena sidan, utan 
krav på separat cykelbana. Utöver gångbanan medger föreslagen 
sektion en körbara på 5,1 meter. Total bredd på vägområdet är 7,1 
meter. 

Sektion, huvudgata, gjord av AFRY

Sektion, stickgata 1 och 2, gjord av AFRY

Sänkt hastighet

Hastigheten på Perstorpsvägen och Gustavstorpsvägen 
rekommenderas att sänkas till 50 km/h inom planområdet. Detta 
sker i samverkan med Trafikverket. 

Gång- och cykeltrafik 
Utifrån de behov av framkomlighet och trafiksäkerhet som 
oskyddade trafikanter har behöver goda kopplingar skapas för 
gång- och cykelvägar inom och till och från det nya planområdet.

Separat gång- och cykelväg behövs för att skapa en god koppling 
till befintliga cykelstråk och tätortens centrum och närliggande 
skolor.
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Trafiksäkerhetsåtgärder utanför planområdet 
En trafiksäkerhetsutredning 
har gjorts där man bedömt 
vilka behov den nya 
planen ger upphov till ur 
trafiksäkerhetssynpunkt.

1. Korsningen Ekeliden/
Sölvesborgsvägen. Norr 
om Ekeliden föreslås ett 
nytt övergångsställe på 
Sölvesborgsvägen. Detta ska 
koppla planområdet med 
befintlig gång och cykelväg längs med Sölvesborgsvägens östra 
sida. 

2. Kopplingen norrut behöver stärkas ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Korsningen mellan Gustavstorpsvägen och Kungsvägen 
behöver ses över. Möjlighet att koppla gångväg i planområdet 
till Sunnanvägen ska också studeras vid ett genomförande av 
detaljplanen. Trafikverket ska kontaktas vid planering av åtgärder 
på deras vägar. 

Trafiksäkerhetsåtgärder utanför 
planområdet.  Illustration av AFRY

1

2

Den primära vägen för gång- och cykel sker österut, via Ekeliden 
mot Sölvesborgsvägen där en gång- och cykelväg planeras som 
allmän plats i plankartan. Gång- och cykelvägen mynnar ut i 
befintligt vägnät i bostadsområdet öster om planområdet. 

Genom kvartersmarken norrut finns möjlighet för fastighetsägaren 
att anlägga en gångväg, alternativt en gång- och cykelväg, längs 
stickgata 3 (läs mer i avsnittet "Utformning av stickgata 3" på 
föregående sida). Anläggning och skötsel ansvarar fastighetsägaren 
för. Vägens exakta läge beror på den bebyggelse som kommer 
uppföras på fastigheten och bestäms först vid detaljplanens 
genomförande.

Kopplingar gång- och cykel. Illustration av AFRY

Anslutande gatan Ekeliden.
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Kollektivtrafik 
Avståndet till nuvarande placering av busshållplatser för region- 
och stadstrafik samt järnvägsstationen ger en rimlig möjlighet 
till nyttjande av kollektivtrafik för det nya detaljplaneområdet. 
Området skulle dock gynnas av att hållplats för stadstrafik 
placeras närmare. Om en ny stadstrafikhållplats blir aktuell i 
framtiden föreslås en placering på Perstorpsvägen i anslutning till 
infartsgatan, med en koppling till ny gång- och cykelväg som finns 
längsmed infartsgatan upp mot förskolan. 

Även åtgärder på nuvarande hållplats för regiontrafik, Perstorps 
vägskäl, kan i framtiden behöva utredas vad gäller tillgänglighet 
och framkomlighet om antalet turer ökas från dagens mycket 
begränsade utbud.

Parkering
Parkering föreslås lösas inom varje enskild fastighet. Parkering 
föreslås inte integreras med gatunätet. 

Hälsa och säkerhet 
Buller
Planområdet påverkas av buller från närliggande vägar, spårtrafik, 
VMAB:s verksamhet samt skottbuller från närliggande skyttebana. 

Förändring och konsekvenser

Skottbuller

I utredningen framgår att det i sällsynta fall kan uppkomma 

maximala ljudnivåer strax över 60 dBAI inom det aktuella 
planområdet. En majoritet av mest bullrande vapen ligger med 
marginal under 60 dBAI i maximala ljudnivåer. För luftvapen 
förväntas inte ljudnivån överstiga 50 dBAI. 

Trafikbuller

Planområdet påverkas huvudsakligen av buller från trafik 
på väg 548 och väg 550 samt spårtrafik. Den föreslagna 
bostadsbebyggelsen klarar högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå och 
planlösningar kan därmed utformas utan att hänsyn måste tas till 
infall av trafikbuller enligt 3§ (SFS 2015:216).

Uteplatser vid bostäder kan anordnas i anslutning till byggnad med 
högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå 
enligt 3§ (SFS 2015:216). I nordvästra delen av planområdet 
erfordras lokal skärmning av uteplatser för att riktvärdena ska 
uppfyllas för den föreslagna bebyggelsen. Frågan bevakas i 
bygglovsskedet när byggnadernas exakta placering är specificerat.

Med lämpliga val av ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler 
finns goda möjligheter att kunna åstadkomma en god ljudmiljö 
inomhus i det som planeras bli bostäder och förskola.

Byggnader som anläggs nära vägar med tung trafik och järnvägar 
ska konstrueras på sådant sätt att markvibrationer inte leds över till 
dem. Vibrationer från väg och järnväg ska ej överskrida 0,4 mm/s 
vägd RMS-nivå.
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Industri- och verksamhetsbuller

Ekvivalenta ljudnivån beräknas som mest kunna uppgå till 42 dBA 
dagtid vid bostäder. En majoritet av tiden är ekvivalenta ljudnivån 
avsevärt mycket lägre.

Buller förskola

Förskolans möjliga gårdsyta klarar högst 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå avseende trafikbuller och 
därmed Naturvårdsverket ”Riktvärden för buller på skolgård från 
väg- och spårtrafik” (NV-01534-17).

VMAB:s verksamhet kan som mest ge ekvivalenta ljudnivåer 
strax över 40 dBA i samband med krossning/flisning 3-4 gånger/
år. Övrig tid förväntas avsevärt lägre ljudnivåer. Ljudnivåer på 
skolgården uppfyller därmed riktvärden enligt Naturvårdsverkets 
vägledning ”Industri och annat verksamhetsbuller”.

Förskolans verksamhet ger upphov till ljud som kan påverka 
bostadsbebyggelsen inom planområdet och angränsande områden 
österut. I verksamheten ingår att barnen är utomhus en del av 
tiden. I samband med det är det ofrånkomligt att ljud uppkommer.

Uppkomsten kan vara skrik/sorl, slag-och stötar mot mark, 
lekanordningar m.fl. Många av uppkomstkällorna kan förebyggas 
ur bullerhänseende genom att exempelvis anlägga mjuk mark, 
konstgjord eller naturlig, samt undvika lekanordningar som kan 
vara särskilt bulleralstrande.
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Titel: 10-20001 Mörrum Industribuller
Kund: Bengt Dahlgren
Projekt: Mörrum 73:1
Beskrivning: Beräkning av industribuller på planområde
Situation: Buller från fastigheter
Mörrum 23:35 samt Mörrum 73:7

Bilaga

I1

Beräkning av industribuller 
Redovisning av ljudnivåer i färgskala.
Fasadpunkter visar värdet av industribuller (dBA), för våningen
med högst beräknad ljudnivå.
Färglagda områden visar ljudnivå 1,5 m ovan mark.
Alla ljudnivåer avser ekvivalent A-vägd ljudnivå, förkortat dBA.

Ljudkälla 1,5 m ovan mark. Hänsyn har tagits till skärmning av terräng och byggnader.

Se tillhörande rapport för information om aktuella ljudkällor!

Industribuller är beräknat enligt:
General Prediction Method.
Luftabsorption beräknat enligt ISO9613-1.

Beräkningsreferens: GNM Calc 3 Industribuller

Handläggare: Elis Johansson
Granskare: Magnus Tiderman
Skapad: 2020-02-18 
Beräkning utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2018-10-31

Skala på A3-papper,  1:2000
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m

Akustikkonsulten
Gjuterigatan 5
S-582 73 Linköping
www.akustikkonsulten.se 

Förklaring
Bostäder

Övriga byggnader

Skola

Plangräns

10-20001 Mörrum Industribuller.sgs

Beräkning av industribuller i planområdet. Notera att utformningen av vägar 
inom planområdet har ändrats något sedan bullerberäkningen gjordes. 
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Titel: 10-20001 Mörrum T1 Leq
Kund: Bengt Dahlgren
Projekt: Mörrum 73:1
Beskrivning: Beräkning av trafikbuller på planområde

Bilaga

T1

Beräkning av ekvivalent ljudnivå 
Redovisning av ljudnivåer i färgskala.
Fasadpunkter visar värdet för våningen med högst ljudnivå.
Färglagda områden visar ljudnivå 1,5 m ovan mark. Trafikår 2040.
Alla ljudnivåer avser dygnsekvivalent ljudnivå i dBA (A-vägd ljudnivå). 

Hänsyn har tagits till ljud från väg- och spårtrafik,
se tillhörande rapport för aktuella trafikmängder.
Dessutom har hänsyn tagits till skärmning av terräng.

Vägtrafikbuller är beräknat enligt:
”Vägtrafikbuller Nordisk beräkningsmodell”
 reviderad år 1996, Naturvårdsverket, Rapport 4653.

Spårtrafikbuller är beräknat enligt:
"Buller från spårbunden trafik Nordisk beräkningsmodell"
Reviderad år 1996, Naturvårdsverket, Rapport 4935

Beräkningsreferens: GNM Calc 1

Handläggare: Elis Johansson
Granskare: Magnus Tiderman
Skapad: 2020-02-18 
Beräkning utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2018-10-31

Skala på A3-papper,  1:2000
0 15 30 60 90 120

m

Akustikkonsulten
Gjuterigatan 5
S-582 73 Linköping
www.akustikkonsulten.se 

Förklaring
Linjekälla, spårtrafik

Linjekälla, vägtrafik

Bostäder

Övriga byggnader

Skola

Plangräns

10-20001 Mörrum T1 Leq.sgs

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i planområdet. Notera att utformningen 
av vägar inom planområdet har ändrats något sedan bullerberäkningen 
gjordes. 
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Exakt vilka nivåer som kan uppkomma vid bostäder i närheten av 
förskolan går inte att avgöra, men kan uppskattas till ekvivalenta 
ljudnivåer kring 50-55 dBA och maximala ljudnivåer kring 65-75 
dBA under skolans öppettider. Förutsättningar att uppfylla krav 
på högsta ljudnivåer inomhus från yttre störkällor enligt BBR är, 
baserat på erfarenhetsvärdena, goda både vid planerad och befintlig 
bebyggelse.

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.

Identifierade riskkällor utgörs av transporter med farligt 
gods på järnväg. Transporter med farligt gods från 
återvinningsanläggningen, som ligger i anslutning till området, kör 
söderut mot E22 och passerar ej Mörrum 73:1, vilket medför att 
inget skyddsavstånd mot väg krävs ur risksynpunkt avseende farligt 
gods.

Godstrafiken på Blekingebanan är förhållandevis begränsad, 
och med ett planerat skyddsavstånd om 70 meter till närmsta 
bebyggelse inom planområdet medför det att risknivåerna inom 
planområdet är acceptabelt låga. Inga skyddsåtgärder bedöms 
därmed vara nödvändiga att vidta. Mer information finns i bilagan 
”Riskbedömning”. 

Lukt från närliggande avfallsanläggning
Lukten från VMAB har utretts av konsult löpande under 2020. 
Utredningen utgår från tre moment, en mätning av lukt i februari 
2020, en mätning av lukt i juni 2020 samt en kvantitativ bedömning 
genom åtta platsbesök i oktober 2020. I november 2021 tog 
även konsulten fram en förtydligande rapport där resultaten av 
mätningarna redovisas. Nedan sammanfattas slutsatserna från den 
förtydligande rapporten. 

Lukt är generellt svårt att bedöma då det är subjektivt och graden 
av störning kan variera från person till person. I Sverige finns 
dessutom inga lagstadgade riktvärden kring just luktemissioner, 
därför har man i utredningen valt att följa danska riktvärden. 

I den förtydligande rapporten framgår det de mätningar som 
genomförts under 2020 ligger under de danska riktvärdena. 
Dock överskrider mätningarna de norska riktvärdena (vilka 
är betydligt strängare än de danska). Konsulterna anser att de 
danska riktvärdena i första hand rekommenderas vid bedömning 
av eventuella luktstörning eftersom de avser ett så kallat 
”minutmedelvärde”, alltså värden under korta intervaller till 
skillnad från de norska riktvärdena.

Då anläggningens processer varierar med året varierar även 
luktutsläppen. I rapporten har de processer med mest luktutsläpp 
analyserats, bland annat komposteringen, lakvattendammarna och 
gasuppgraderingen.

Sammanfattningsvis visar genomförda uträkningar och analyser 
att lukten är acceptabel för en boendemiljö enligt de danska 
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riktvärdena. Lukt från VMAB under perioder med höga utsläppt 
från lakvattendammarna beräknas kunna uppfattas i planområdet 
1,5–2,5 % av tiden och kunna identifieras 0,1–0,5 % av tiden. Detta 
sker troligen under delar av vinterhalvåret. Under övriga delen av 
året, då luktutsläppen motsvaras av junimätningen, bedöms lukt 
endast uppfattas inom planområdet 0,06–0,3 % av tiden. Under 
dessa perioder beräknas lukten överskrida danska riktvärden upp 
till 3 % vartannat år och upp till 14 % av tiden under perioder med 
höga luktutsläpp. Detta överskridande kommer dock troligen inte 
märkas av boende inom planområdet då människors upplevelse 
av luktintensitet är logaritmisk. Ökningen av lukten är även litet i 
relation till beräkningsmodellens osäkerhet.

Lukthalten inom planområdet bedöms under de närmaste 10 åren, 
utifrån den kunskap om förändringar på VMAB:s anläggning som 
idag är kända, varken tydligt öka eller minska. Därmed bedöms 
ovan bedömning av nuläget även vara giltig under de närmaste 10 
åren.

Förändringar och konsekvenser
Med utredningen och den förtydligande rapporten som 
bakgrund bedömer Karlshamns kommun att anläggningens 
närhet inte påverkar planförslagets lämplighetsprövning och 
att byggnadsnämnden kan fatta beslut om att anta detaljplanen.
Mätningarna visar att de danska riktvärden inte överskrids mer 
än ett fåtal tillfällen och eftersom det finns bostäder i närheten 
av anläggningen redan idag finns det redan risk för klagomål på 
anläggningens luktspridning. 

Markföroreningar
Det finns inga utpekade risker för markföroreningar i området 
idag. Om en misstänkt förorening upptäcks ska tillsynsmyndigheten 
underrättas enligt 10 kap. 11 § miljöbalken (1998:808). Om 
grävning ska genomföras i förorenade massor måste en anmälan 
om detta enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd lämnas till tillsynsmyndigheten.

Radon 
Enligt utförd geoteknisk undersökning visar analysresultaten på 
uppmätta radonhalter mellan 12,1 och 77,3 kBq/m3.

Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur 
radonsynpunkt utgör mark, där radonhalten understiger 10 
kBq/m3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 och 50 kBq/
m3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m3 är 
högriskmark. Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till 
bland annat årstid, jordart och grundvattennivå. 

Mätvärdena tyder på radonhalter inom normalriskintervallet. En 
detektor avviker med hög radonhalt vilket kan bero på eventuell 
spricka/sprickzon i berggrunden och att blekingegraniten har 
förhöjt uraninnehåll. Halter kan vara högre vid annan årstid med 
lägre grundvattennivå eller efter dränering. 

Risker på grund av förändrat klimat
Extremnederbörden beräknas öka framöver och enligt SMHI:s 
senaste analyser beräknas korttidsnederbördens intensitet öka med 
upp emot 50 procent fram till år 2100, jämfört med dagens klimat. 
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Förändring och konsekvenser
Den förändrade markanvändningen ger upphov till ökade 
dagvattenflöden och föroreningsmängder, vilket skapar ett behov 
av fördröjnings- och reningsåtgärder. För att inte öka belastningen 
på befintliga markavvattningsföretag har det dels undersökts hur 
stort magasinsbehovet blir om utloppskravet sätts till befintlig 
situation vid ett 20-årsregn (11,9 l/s/ha) och dels om utloppskravet 
sätts till det dimensionerande flödet för markavvattningsföretagen 
(1 l/s/ha). 

Två fördröjningsmagasin föreslås i södra delen av planområdet och 
beskrivs mer ingående i bilagan "Dagvattenutredning". Magasinen 
föreslås vara torrdammar, en på var sida befintligt dike. 

Från lokalgatorna föreslås dagvattnet renas och fördröjas  
genom växtbäddar. 

Illustration av 
föreslagna 
dagvattenlösningar, 
gjord av AFRY. 
Planområdesgränsen 
och vägstrukturen har 
ändrats något sedan 
utredningen gjordes. 

Foto: Exempel på torrdamm, utdrag från dagvattenutredning

Illustration upphöjd växtbädd, utdrag från dagvattenutredning. 

Klimatförändringarna har beaktats i genomförd dagvattenutredning 
genom en så kallad "klimatkompensation". Konsulten har i 
uträkningarna använt en klimatfaktor på 1,25 vilket innebär en 
kapacitetökning med 25 % jämfört med nuvarande regnintensiteter. 

Teknisk infrastruktur
Dagvatten
Enligt kommunens riktlinjer för hantering av dagvatten, 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. 

Genom planområdet sträcker sig ett dike för avvattning. 
Nedströms planområdet finns två markavvattningsföretag.

Hösten 2020 genomförde AFRY en dagvattenutredning där olika 
lösningar presenteras. Dessa lösningar är inarbetade i planförslaget. 
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En yta med genomsläpplig beläggning upplevs oftast som mjukare 
och mer trivsam och är därför att föredra när nya områden 
exploateras. I planområdet skulle genomsläppliga beläggningar 
förbättra reningen av metaller och kvicksilver. Även gröna tak på 
exempelvis cykelförråd och miljöhus skulle öka reningen. 

Lutning på gator

Det är viktigt att marken och gatorna i planområdet ges en sådan 
lutning att vattnet kan ta sig till det befintliga diket eller dammarna 
i söder utan att riskera skada på byggnader. Kommunala gator 
regleras med plushöjd i plankartan för att säkra lämplig lutning. 

Fördröjning och rening av dagvattnet på kvartersmark

Eftersom stickgata 3 och övriga gator inom kvartersmarken i 
norra och östra planområdet inte är av allmän plats ställs krav 
på fastighetsägaren (KABO) att en tillräcklig mängd växtbädd 
eller liknande anläggning anläggs längs lokalgator inom den 
kvartersmarken. Föroreningsberäkningarna visar att det krävs 
minst 480 m² växtbädd inom kvartersmarken. 

Dagvattenlösningar för KABO:s del av planområdet regleras i 
det exploateringsavtal mellan KABO och kommunen där även 
utformning och skötsel av gatorna regleras. 

Vatten och avlopp 
Inom området finns inte idag några vatten- och avloppsledningar. 
Däremot finns det ledningar som angränsar till området som 
nya ledningar kan anslutas till. Spillvattnet avses transporteras 

Utöver gröna ytor och växtbäddar längs vägarna krävs även 
ett avskärande dike längs områdets östra del för att undvika 
översvämning på tomterna som kommer gränsa till Ekbacken. 

Diket regleras som "Natur" i plankartan och ska ägas och skötas 
av kommunen. Det avskärande diket föreslås utformas som ett 
svackdike som endast kommer röjas från sly när behov uppstår. 
Det kommer därmed inte vara en klippt gräsyta. 

Genomsläppliga beläggningar och hårdgörandegrad

Gräs, grus, gräsarmering och genomsläppliga asfaltsanläggningar är 
några exempel på markbeläggningar som möjliggör infiltration av 
dagvatten. 

Avsikten är att allt som inte är grönska på mark eller annan yta 
med fullgoda förutsättningar för dränering och naturlig infiltration 
och perkolation till grundvattnet ska räknas som hårdgjord yta. 
En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till 
traditionell asfalt och bidrar med flödesutjämning och rening av 
dagvatten. Ytor som släpper igenom vatten minskar även risken för 
översvämningar vid kraftiga regn.

Foto: Genomsläppligt underlag, utdrag från dagvattenutredning
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från planområdet med självfall till befintligt ledningsnät för 
vidare transport till reningsverket. I plankartan avsetts mark för 
pumpstation (E2) om det skulle krävas i framtiden. 

Planområdet beräknas bli en del av kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp i framtiden. 

Värmeförsörjning
Energiförsörjningen sker med fördel på ett miljövänligt sätt.

Karlshamn Energi AB levererar miljövänlig fjärrvärme där 
produktionen till största del kommer från återvunnen biorestvärme 
från industrin. Planområdet bedöms kunna anslutas till befintliga 
fjärrvärmeledningar som finns i närområdet. 

Förändring och konsekvenser
Fjärrvärmenätet är väl utbyggt och finns i området så att angivna 
fastigheterna i denna planbeskrivning kan anslutas.

Elektronisk kommunikation 
Planområdet bedöms kunna anslutas till befintliga fiberledningar 
som finns i närområdet. 

E.ON har utbyggnadsplaner för elnätet i området. Ett nytt elnät 
med tillhörande transformatorstation krävs för att tillgodose 
elförsörjningen inom det nya området. 

I plankartan är ett område avsatt i planområdets västra 
del för teknisk anläggning - transformatorstation (E1). 

Användningsområdet ligger intill Perstorpsvägen för att främja en 
god tillgänglighet. 

Kabelnätet för områdets elförsörjning bedöms kunna förläggas i 
gatumark eller naturmark i samråd med exploatören.

Avfallshantering
Avfallshanteringen i Karlshamns kommun sköts av det kommunala 
bolaget Västblekinge Miljö AB (VMAB). Karlshamns tätort ingår i 
renhållningsordningen.

Förändring och konsekvenser
Om nytt utrymme för avfallshantering tillkommer i framtiden 
ska kontakt tas med VMAB. Utrymmen för avfallshantering ska 
finnas i tillräcklig omfattning inom området och bör utformas så 
att källsortering blir möjlig. Utrymmen för avfallshantering bör 
planeras i samråd med VMAB. 

Samtliga vägar och vändplaner inom planområdet behöver ställas i 
sådant skick så de är framkomliga för renhållningsfordon.

Vid den planerade förskolan är det viktigt att hålla fordonstrafik 
skiljt från områden där barn kan röra sig, detta gäller både 
renhållningsfordon och slamfordon för tömning av fettavskiljare. 
Fettavskiljare och soprum bör anläggas så att de kan nås på ett 
arbetsmiljömässigt lämpligt sätt.
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Genomförande
Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, 
fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska frågor som krävs för 
att detaljplanen ska kunna genomföras i enlighet med planens syfte. 
Frågorna nedan är i sig inte rättsligt självständiga utan de är istället 
vägledande vid genomförande av detaljplanen. 

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås till 10 år från den dag planen vinner 
laga kraft. Före genomförandetidens utgång får planen inte ändras, 
ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. Efter 
genomförandetiden är byggrätten mer osäker eftersom planen 
då får ersättas, ändras eller upphävas utan att rättigheter som 
uppkommit genom planen behöver beaktas och utan särskild 
ekonomisk kompensation till fastighetsägarna om en byggrätt som 
inte är utnyttjad minskas. 

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen fortsätter den att 
gälla och ge byggrätt som tidigare.

Huvudmannaskap
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen. 
Kommunen är huvudman för allmän plats VÄG, GATA1, GATA2, 
LOKALGATA, GÅNG, CYKEL och NATUR. Huvudmannen 
för de allmänna platserna är ansvarig för att iordningställa och 
förvalta den mark som är utlagd som allmän plats. 

Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning
Karlshamns Energi och Vatten AB (KEVAB) är huvudman för 
allmänna vatten- och avloppsledningar och svarar för drift och 
underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. KEVAB 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 fastighetens gränser. 
Markägaren ansvarar också för och bekostar eventuella ändringar 
av ledningsdragning inom den egna fastigheten. 

E.ON Elnät är huvudman för allmänna elledningar och Karlshamn 
Energi AB är huvudman för allmänna fjärrvärme- och fiber/
bredbandsledningar. 

Exploateringsavtal
I enlighet med avsiktsförklaring mellan KABO och kommunen 
ska KABO stå för sin del av exploateringskostnaderna. Detta ska 
regleras i ett exploateringsavtal. Av avtalet kommer det framgå 
vilken part som svarar för utbyggantionen  av de allmänna 
platserna. Avtalet kommer att tecknas inför genomförandet. 
Utformningen av avtalet beror delvis på när utbyggnad av 
förskolan blir aktuell. 

Avtalets syfte är att reglera parternas åtagande och skyldigheter i 



Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:1 m.fl., Mörrum • Antagandehandling 35Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:1 m.fl., Mörrum • Antagandehandling 

genomförandet av detaljplanen. Avtalets syfte är även att reglera, 
mellan parterna, aktuella markregleringar.

Finansierings-/genomförandeavtal väg
Perstorpsvägen och Gustavstorpsvägen är statligt ägda vilket 
innebär att väghållaransvaret ligger på Trafikverket. Kommunen 
har dock möjlighet att i framtiden väcka frågan med Trafikverket 
om vägarna fortsättningsvis ska vara statlig eller övergå i 
kommunal regi. Detta kan vara lämpligt om ytterligare åtgärder 
föreslås längs vägen, exempelvis kommunala ledningar eller 
belysning. 

Om sådana åtgärder blir nödvändiga ska ett finansierings- och 
genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Trafikverket. 
Av avtalet ska ansvarsgränser avseende ägande, drift och underhåll 
klargöras. Åtgärderna ska finansieras av kommunen/exploatören.

Tillstånd ny anslutning
Vid ny anslutning till statlig väg krävs tillstånd från Trafikverket. 
Kontakt med Trafikverket sker via formuläret för ansökan om 
utfart som finns på Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se). 
I ansökan ska det anges i vilken detaljplan anslutningen tidigare 
behandlats samt Trafikverkets ärendenummer TRV 2019/114769. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanens intentioner. 

De konsekvenser som detaljplanen medför för respektive 
fastigheter framgår på nästa sida

Fastighetsägarna ska själva ansöka och bekosta erforderlig 
fastighetsbildning för berörda fastigheter, servitut och 
ledningsrätter.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Påverkan på fastigheter inom planområdet

Fastighet Mörrum 73:1 - privatägd fastighet
Fastigheten ingår till stor del i 
planområdet och ska styckas enligt 
överenskommelse mellan nuvarande 
fastighetsägare, Karlshamns kommun 
och KABO.  I samband med 
avstyckningen kommer kommunen 
förvärva de delar av planområdet som KABO inte skall exploatera, 
såsom mark för skola, övriga bostäder och allmän plats. 

Lämpliga fastighetsbildningsåtgärder, såsom avstyckning av 
ändamålsenliga fastigheter i överensstämmelse med detaljplanen 
samt skapande av avtalsservitut för gång- och cykelväg inom 
kvartersmark, kommer att ske.

Ekeliden med stickgator kommer fastighetsregleras för att tillhöra 
Karlshamn kommun vid ett genomförande av detaljplanen. Detta 
gäller även gatumark som ligger utanför aktuellt planområde men 
som regleras som allmän plats i befintliga detaljplaner. 
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Övriga delar av Mörrum 73:1, som inte förvärvas av 
kommunen eller av KABO, kommer fortsätta ägas av nuvarande 
fastighetsägare. 

Fastighet Mörrum 7:7 - privatägd fastighet
En liten del av fastigheten ingår i 
planområdets norra del. Möjlighet finns att 
fastighetsreglera denna del i samband med 
övrig fastighetsbildning vid detaljplanens  
genomförande. 

Reglering sker enligt överenskommelse med 
KABO och fastighetsägare till Mörrum 7:7. 

Mörrum S:3 - samfällighet för dike 
Samfälligheten tangerar planområdet på 
två ställen (se bild till höger). Båda delar 
av samfälligheten planeras utgå i samband 
med övrig fastighetsreglering i området. 
Detta då diket även är en del av ett 
dikningsföretag och det bedöms inte finnas någon anledning till att 
behålla samfälligheten. 

Mörrum S:7 - samfällighet för väg
Samfälligheten bedöms vara intolkad i 
registerkartan, men den sammanfaller 
inte med den allmänna vägen. Den delen 
av samfälligheten som inte sammanfaller 
med vägen bör därför regleras bort 

innan fastighetsbildning kan ske enligt planen. Regleringen sker i 
samband med övrig fastighetsbildning i planområdet. 

Påverkan på fastigheter utanför planområdet

Fastighet Mörrum 6:37 - privatägd fastighet
Planförslaget möjliggör att fastighetsgränsen för 
Mörrum 6:37 kan flyttas cirka 7 meter västerut 
(vilket ger en utökning av cirka 155 m2). Denna 
yta är redan ianspråkstagen av fastigheten. 
Fastighetsregleringen kan ske i samband med 
övrig fastighetsbildning i planområdet och 
ska bekostas enligt överenskommelse mellan fastighetsägare till 
Mörrum 6:37 och Karlshamns kommun. 

Övriga till planområdet gränsande fastigheter
För övriga, till planområdet angränsande fastigheter, kommer 
ingen fastighetsrättslig påverkan att ske. Planens konsekvenser 
för dessa fastigheter kommer främst att bestå av förändringar 
vad gäller närhet till byggnader och grannar och därmed ändrade 
förhållanden vad gäller bland annat utsikt och insyn. 

Kompensationsåtgärder och villkor för 
biotopskyddsdispens 
Enligt beslut om dispens från det generella biotopskyddet, fattat 
av Länsstyrelsen Blekinge 2021-03-23, finns flertalet villkor listade 
som måste uppfyllas för att dispensen ska gälla. Dispensen från 
biotopskyddet upphör att gälla efter fem år från det att beslutet 
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fått laga kraft. Kompensationsåtgärderna ska vara påbörjade inom 
samma tid.  

Redogörelse som visar att den dispensbeviljade åtgärden har 
utförts i enlighet med beslutets angivna villkor, samt att angivna 
kompensationsåtgärder har utförts, ska lämnas in till Länsstyrelsen 
Blekinge senast en månad efter att åtgärden har slutförts. Ange 
diarienummer 521-4537-2020. 

Kompensationsåtgärderna innebär följande:

• Blommande träd och buskar ska planteras inom 
detaljplaneområdet eller närområdet.

• Antal träd som tas ner i åkerholmen ska ersättas med samma 
antal träd som skapar en allé inom detaljplaneområdet eller 
närområdet. Allén ska innehålla minst 5 träd i rad eller 
dubbelrad. Alternativt ska en stenmur på minst 10 meter 
byggas.

Rasering och restaurering/återuppbyggnad av stenmuren ska ske 
under perioden 1 maj till och med 30 september för att inte skada 
djur som kan ha övervintrat i muren. Om raseringsarbete behöver 
utföras utanför den här tidsramen får maskinell rivning av muren 
inte ske utan stenarna måste plockas ner/upp för hand. Om djur i 
dvala påträffas ska länsstyrelsen kontaktas omgående.

Ekonomiska frågor
Planekonomi 
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av både 
Karlshamnsbostäder AB (KABO) och Karlshamns kommun 
i enlighet med upprättat planavtal. Kommunens kostnad för 
detaljplanen ska ingå i tomtpris vid försäljning av mark och 
planavgift ska därmed inte tas ut.

Kostnad och skötsel av allmän plats 
Mark som planläggs som allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap kommer skötas och ägas av kommunen. För att 
kunna sköta den tillkommande naturmarken när detaljplanen får 
laga kraft behöver kommunens årliga driftbudget utökas. 

Genomförandeekonomi, inlösen och ersättning
Kommunen ansvarar för att bygga ut allmän plats inom 
planområdet. 

Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och 
anläggningar inom kvartersmark bekostas av fastighetsägaren/
byggherren. Eventuell flytt av ledningar/telekablar med hänsyn 
till åtgärd (byggnation etc.) initierad av fastighetsägaren/ 
byggherren bekostas av densamme. Tvingas Skanova vidta 
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den.
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Eventuella kostnader föranledda av speciella 
grundläggningsförhållanden, förekomst av markföroreningar eller 
höga radonhalter kommer att belasta fastighetsägaren/byggherren.

Kostnader för dagvatten- och trafiklösningar i planområdet 
redovisas i bilagan "Kostnadskalkyl dagvatten och trafik". 
Kostnaderna baseras på de förslag som presenteras i bilagorna 
"Trafikutredning" och "Dagvattenutredning" gjorda av AFRY. 
Kostnaderna är ungefärliga och kan variera beroende på valda 
lösningar vid ett genomförande av detaljplanen. 

Inlösen av allmän plats
Kommunen strävar i första hand att inlösen sker i 
överenskommelse med berörd fastighetsägare. Om det inte möjligt 
tar Lantmäteriet ställning i fråga om ersättning. Kommunen får 
lösa in mark som enligt en detaljplan ska användas för en allmän 
plats som kommunen ska vara huvudman för. Rätten till inlösen är 
villkorslös och gäller såväl under som efter genomförandetiden. 

Medverkande tjänstepersoner
Planbeskrivningen har upprättats av Anna Lyggemark, 
Stadsbyggnadsavdelningen, i samråd med övriga berörda 
kommunala tjänstepersoner.

Karlshamn den 30 november 2021

Anna Lyggemark Emina Kovacic

Planarkitekt  Stadsbyggnadschef/     
   Stadsarkitekt


