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Hur har granskningen gått till?  
Granskning för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 9– 23 maj 2022. 
Granskningshandlingarna fanns tillgängliga på Rådhuset i Karlshamn samt på 
biblioteket i Mörrum. Delar av granskningsmaterialet har även funnits på Karlshamns 
kommuns hemsida, under adressen: www.karlshamn.se/detaljplaner  

Kungörelse om granskning anslogs på kommunens anslagstavla måndagen den 9 maj 
2022. Underrättelse om granskningen, d v s kungörelsen, samt granskningshandlingar 
sändes 5 maj 2022 till kända sakägare enligt fastighetsförteckning daterad den 3 maj 
2022. Före granskningen sändes kopia på handlingar hörande till planförslaget till 
Länsstyrelsen i Blekinge län samt övriga enligt sändlista. 

Läsanvisning  
Yttranden återges ibland sammanfattade och kommentarer ges med kursiv text. 
Yttranden finns i sin helhet tillgängliga på Stadsbyggnadsavdelningen, 
Kommunstyrelseförvaltningen. 

På frågor som ej behandlas i sammanfattningen skrivs svar direkt vid respektive 
yttrande. Hänvisningar görs ibland även till annat yttrande med liknande 
frågeställning. 

I slutet av granskningsutlåtandet redovisas de förändringar av detaljplanen som 
föranletts av inkomna synpunkter. Där redovisas även kvarstående synpunkter vilka 
ej kunnat tillgodoses. 

Inkomna yttranden före granskningstiden 
Yttranden inkomna i samband med samrådet finns refererade och kommenterade i 
bilagan ”Samrådsredogörelse”, daterad 2022-04-19 

Inkomna yttranden under granskningstiden 
I samband med granskningen inkom totalt 6 yttranden. Dessa sammanfattas nedan 
och kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på 
Stadsbyggnadsavdelningen.  

Yttranden från:     Ankomstdatum:
   

Myndigheter, organisationer, föreningar och övriga 
sammanslutningar  
1. Karlshamn Energi AB och Karlshamn Energi Vatten AB 2022-05-10  
2. Länsstyrelsen Blekinge län   2022-05-12  
3. Lantmäteriet    2022-05-13  
4. E.ON     2022-05-17 
5. Miljöförbundet Blekinge Väst   2022-05-17 
6. Trafikverket    2022-05-19  

http://www.karlshamn.se/detaljplaner
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Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar 
och övriga sammanslutningar 

1.  Karlshamn Energi AB och Karlshamn Energi Vatten AB 
Vi har inga nya synpunkter och inget att erinra. Inkluderar KEVAB VA. 

Kommentar: Noteras.  

 

2. Länsstyrelsen Blekinge Län 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig i samrådsskedet och kommunen har tillmötesgått 
synpunkterna. Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter på planändringen. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Förslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt 11 
kap. 10 § PBL vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor, 
miljökvalitetsnormer, strandskydd, hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. Inte heller anses förslaget stå i strid med översiktsplanen 
eller medföra betydande miljöpåverkan 

Kommentar: Noteras.  

 

3. Lantmäteriet 
Lantmäteriet har inga synpunkter men passar på att lämna två förslag. För 
plankartans läsbarhet föreslås att grundkartan görs mindre framträdande inom 
planområdet. Detta gör det lättare att utläsa planbestämmelserna.  

Grundkartan har aktualiserats 2021-12-15 och bör med fördel revideras innan planen 
antas. 

Kommentar: Noteras. Plankartan och grundkartans omfattning har inte ändrats sedan den 
ursprungliga detaljplanen. Detta kommer inte justeras i och med planändringen utan 
grundkartan kommer ha samma framträdande som tidigare.  

Gällande grundkartans aktualisering bedömer kommunen att grundkartan är aktuell i och 
med att den reviderades för mindre än sex månader sedan.  

 

4. E.ON 
E.ON noterar utlagt u-område vid Regionnätskabeln (rättighet D-2017-00499365). 
Det saknas dock prickad mark inom detta område, vilket vi yrkar för. Detsamma 
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gäller för vårat l-område för regionnätluftsledningen. Bägge områdena kräver prickad 
mark för att säkra den regionalt viktiga ledningen.  

För övrigt har E.ON inget nytt att erinra.  

Kommentar: Noteras. Att u-områdena inte är kombinerade med prickmark har 
kommunen förklarat i bilagan ”Samrådsredogörelse”. I kommunens tidigare kommentar 
framgår det att det är möjligt att kombinera bestämmelser om markreservat (u-område) med 
bestämmelser om begränsning av markens utnyttjande (prickmark), men oftast finns inget behov 
av detta. En bestämmelse om markreservat innebär nämligen redan att kommunen inte får 
lämna bygglov för något som hindrar utnyttjandet av markreservatet.  

För åtgärder som inte kräver bygglov (och som därför inte behöver följa detaljplanens 
regleringar) så kan det dock uppstå konflikt mellan åtgärden och markreservatet. Därför är det 
viktigt att en rättighet för ledningen bildas, till exempel genom en ledningsrätt. Detta kan i sin 
tur hindra uppförandet av lovbefriade åtgärder eftersom fastighetsägaren då måste förhålla sig 
till ledningsrätten och till det som sägs i beslutet om ledningsrätten. 

Eftersom det saknas anledning att kombinera u-områdena med prickmark kommer 
plankartan inte revideras i enlighet med ert yttrande.  

5. Miljöförbundet Blekinge Väst 
Miljöförbundet har granskat handlingarna och har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras.  

6. Trafikverket 

Vägar 
Statlig väg som berörs av planförslaget är väg 554, Byggesvägen som sträcker sig 
genom planområdet. 

Detaljplanen har ändrats och utfartsförbud justerats enligt Trafikverkets yttrande i 
samrådsskede. 

Medfinansierings- och samverkansavtal för utförande av åtgärderna på det statliga 
vägnätet kommer att tecknas mellan Trafikverket och Södra Cell Mörrum i enlighet 
med Avtal om åtgärder för väg 554 med anledning av Södra Cell Mörrums 
utveckling, Karlshamns kommun från 2016. I avtalet kommer utformningskrav 
regleras utifrån påverkan på den statliga vägen enligt gällande krav utifrån vägar- och 
gators utformning(VGU}. Avtal om medfinansiering enligt ovan ska vara tecknat 
före dess att detaljplanen föres till antagande. 

Trafikverket har inget ytterligare att erinra mot planhandlingarna. 

Kommentar: Noteras. Kommunen kommer säkerställa att avtalet som nämns ovan tas 
fram innan beslut om antagande tas.  
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Ej tillgodosedda synpunkter 
Följande synpunkter inkomna under samrådet och granskningen, avseende 
förhållanden som kan regleras i planen bedöms kvarstå: 

• E.ON anser att plankartan ska revideras så att deras u-områden kombineras 
med prickmark.  

• Lantmäteriet anser att grundkartan ska aktualiseras samt att grundkartan 
ska göras mindre framträdande för att man lättare ska kunna utläsa 
planbestämmelserna.  

De som berörs av planförslaget och har synpunkter måste framföra dessa skriftligt 
under samråds- eller granskningsskedet för att senare ha rätt att överklaga 
kommunens beslut att anta detaljplanen.  

Om ett överklagande kommer in till kommunen gör kommunen endast en 
rättidsprövning. Det är därefter den överprövande instansen, det vill säga domstolen, 
som gör bedömningen om beslutet får överklagas och om den som överklagat är 
besvärsberättigad. Kommunen kan aldrig neka någon att överklaga. 

Detaljplanen går att överklaga i tre veckor efter det att beslut om antagande har 
publicerats på kommunens anslagstavla. Överklagan skickas till kommunen, som 
sedan skickar det vidare till domstolen. 

Samlad bedömning 

I det fortsatta planarbetet gör stadsbyggnadsavdelningen bedömningen att det, 
förutom vissa redaktionella ändringar, inte krävs några bearbetningar och utredningar 
eller kompletteringar av planhandlingarna.   

Byggnadsnämnden bedöms preliminärt på sitt sammanträde den 22 juni 2022 kunna 
anta förslaget till detaljplan. Om ingen överklagar antagandebeslutet kommer beslutet 
då att kunna vinna laga kraft i juli 2022. 

Medverkande tjänstepersoner  
Granskningsutlåtandet har sammanställts av ansvarig planarkitekt på 
Stadsbyggnadsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen, Karlshamns kommun, i 
samråd med stadsarkitekt/stadsbyggnadschef och berörda kommunala 
tjänstepersoner. 

 

Karlshamn den 3 juni 2022 
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