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Hur har granskningen gått till?  
Granskning för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 16 maj till 7 juni 
2022. Granskningshandlingarna fanns tillgängliga på Rådhuset i Karlshamn samt på 
biblioteket i Karlshamn. 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 16 
maj 2022. Underrättelse om granskningen, d v s kungörelsen, samt 
granskningshandlingar sändes torsdagen den 12 maj 2022 till kända sakägare enligt 
fastighetsförteckning daterad 2019-11-06, rev 2022-04-29. 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 
upprättad samrådsredogörelse, daterad 2022-04-19. 

Inkomna yttranden under granskningstiden 
I samband med granskningen inkom totalt 11 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. Skanova (Telia Company) AB  2022-05-13  
2. E.ON    2022-05-16  
3. Luftfartsverket   2022-05-20  
4. Trafikverket   2022-05-20 
5. Miljöförbundet Blekinge Väst  2022-05-24 
6. Teknik- och Fritidsnämnden  2022-05-30 

http://www.karlshamn.se/detaljplaner
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7. Lantmäteriet   2022-06-03 
8. Karlshamn Energi och  

Karlshamn Energi Vatten AB  2022-06-06 
9. Länsstyrelsen Blekinge län  2022-06-07 
10. Räddningstjänsten   2022-06-07  
11. KSAU    2022-06-22 (15 dagar försent) 

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar 
och övriga sammanslutningar 

1.  Skanova (Telia Company) AB 

Skanova har markförlagda teleanläggningar/Telestation inom detaljplaneområdet, se 
nätskiss. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge 
för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. 
Kontakta https://www.ledningskollen.se 

Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 

För ledningssamordning kontakta Nätcenter för det aktuella området på tfn (vxl): 020 - 
50 50 00 

 

 

http://www.ledningskollen.se/
http://www.ledningskollen.se/
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Kommentar: U-område har lagts till för ovan beskrivna ledningar, se nedan:  

    

 

2. E.ON 

E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. 
Reviderat planområde ligger utanför vårt koncessionsområde och vi har därför inget att 
erinra. 

Kommentar: Noteras.  

 

3. Luftfartsverket 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 
övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 
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Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem 
mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 
Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till 
och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 
påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 
byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning 
misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats avses att 
etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är 
den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector Altitude”. 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 
och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 
www.lfv.se/flyghinderanalys. 

Kommentar: Noteras. Berörda flygplatser har hörts i frågan, men de har inte lämnat något 
yttrande.  

 

4. Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. 
Detaljplanens syfte är att kunna öka byggrätten på fastigheten. 

Vägar 
Planområdet ligger ca 200 meter söder om väg 557 med förändrat planområde och 
berör således inte statligt vägområde. 

Trafikverket har därmed inget att erinra mot granskningshandlingarna. 

Kommentar: Noteras.  

 

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

Övrigt 
Inför granskningen har undertecknad och planhandläggaren haft en bra och 
konstruktiv dialog kring planbestämmelser för de skyddsvärda träden i området. 
Eftersom det inte går att skriva in planbestämmelser som hänvisar till en prövning 
utifrån miljöbalkens 6 § i 12 kap., på det sätt som kanske vore önskvärt, så har vi 
gemensamt landat i något som vi tror ger ett lagom starkt skydd och samtidigt är 
förenligt med Boverkets rekommendationer. 

Kommentar: Noteras.  
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6. Teknik- och fritidsnämnden 

Yttrande från park och natur 
Inga synpunkter då ingen kommunalt ägd natur- eller parkmark omfattas. 

Yttrande gata och trafik 
Yttrande sedan tidigare, gällande utfarternas läge och resonemanget om en utbyggnad 
av GC-vägen, som är möjlig att göra. 

Yttrande från fritid 
Inga synpunkter. 

Kommentar: Noteras.  

 

7. Lantmäteriet 

PLANKARTAN 
Det saknas en markering för slutet för utfartsförbudet norrifrån. 

Delar av planen som bör förbättras 
Kommentar: Detta har rättats till i plankartan.  

EXPLOATERINGSAVTAL 
Det framgår inte i planförslaget huruvida det finns ett exploateringsavtal eller inte. 

Finns det ett exploateringsavtal ska detta anges i planbeskrivningen. 

Kommentar: Det finns inget exploateringsavtal. Detta har förtydligats i planbeskrivningen.  

 

8. Karlshamn Energi och Karlshamn Energi och Vatten AB 
Här kommer KEVABs yttrande gällande granskningshandling Stilleryd 2:77 

Fastigheten ligger utanför befintligt verksamhetsområde som det står i beskrivningen 
på sidan 16. Men fastigheten kan och bör anslutas till kommunalt vatten, spillvatten 
och dagvatten då området nu är så tätbebyggt att förutsättningarna för enskild VA 
lösning troligen inte är lämpligt. 

Fastighetsägaren ska inkomma med ansökan för VA till KEAB i god tid innan 
anslutning. Föreslagen dagvattenåtgärd bedömer vi som en bra och rimlig åtgärd. 

För Elnäts del är det otydligt beskrivet i Planbeskrivningens sid 17 ang. att en 
luftburen högspänningsledning tagits bort mm. Ja, den har tagits bort med den har 
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ersatts av en markförlagd jordkabel enligt bifogad kartskiss och e‐området för den 
enligt plankartan behöver vara kvar. 

Värme och bredband har inga ytterligare synpunkter. 

Kommentar: Noteras. Den markförlagda ledningen ligger inom vägområdet för Södra 
Stillerydsvägen (allmän plats), och inte på tomtmark. Markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar regleras bara i plankartan om ledningen ligger under tomtmark, inte 
på allmän plats, vilket är varför det inte är nödvändigt med ett sådant markreservat i den här 
plankartan.  

9. Länsstyrelsen Blekinge 
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. 
Efter samrådet kan det i vissa fall bli aktuellt att byta till utökat förfarande. 

Länsstyrelsen har inget att invända mot att planen genomförs med 
standardförfarande. 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen vill upplysa om att en separat anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken krävs för fällning eller annan åtgärd som kan skada träden eller deras 
rotsystem. 

Länsstyrelsen har vid sina tidigare yttranden menat att markingrepp kan göras i 
Asarum 622 utan föregående arkeologisk undersökning. Länsstyrelsen ser inga skäl 
till att omrevidera det ställningstagandet men vill dock påminna om 2 kap §10 i 
Kulturmiljölagen 

Kommentar: Noteras. Stycket om fornlämningar har förtydligats i planbeskrivningen.  

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 eller risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. Inte heller anses förslaget stå i strid med översiktsplanen.  

Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan som bör beaktas i det fortsatta 
planarbetet. 

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10§ PBL 
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 
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Dagvatten 
Sökande och Karlshamn Energi Vatten AB har kommit överens om en lämplig 
lösning i planen för dagvatten som redovisas i dokumentet. 
Länsstyrelsen har inget mer att tillägga. 
 

Kommentar: Noteras.  

Förorenade områden 
Länsstyrelsen förespråkar generellt att marken i första hand bör vara lämplig för 
ändamålet innan en plan antas. Resultatet av provtagningar eller efterkontroll vid 
eventuell efterbehandling ska då visa att marken är lämplig för användningen. 
Kommunen har genomfört en översiktlig undersökning av marken på fastigheten 
Stilleryd 2:77 under våren 2021 där Miljöförbund Blekinge Väst var med. 
 
Miljöförbundet är tillsynsmyndighet vad det gäller förorenade områden 
och Länsstyrelsen har inget ytterligare att tillägga. 
Råd enligt 2 kap. PBL 
 

Kommentar: Noteras.  

Naturmiljö 
Det finns fyra skyddsvärda träd inom området, samtliga träd är markerade i 
plankartan och fällning kräver marklov. Det är positivt att träden markeras och 
skyddas genom marklov samt att det informeras om träden och att en separat 
anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken krävs för fällning eller annan 
åtgärd som kan skada träden eller deras rotsystem i planbeskrivningen. 
 

Kommentar: Noteras.  

Kulturmiljö 
På platsen för detaljplanen ligger RAÄ Asarum 622 som är den historiska platsen för 
några av gårdarna i byn Stilleryd. Den senaste gården revs enligt ortofoton kring 
2013. Lämningen är ett bevakningsobjekt och ingen fornlämning. Länsstyrelsen har 
vid sina tidigare yttranden menat att markingrepp kan göras i Asarum 622 utan 
föregående arkeologisk undersökning. Länsstyrelsen ser inga skäl till att omrevidera 
det ställningstagandet men vill dock påminna om 2 kap §10 i Kulturmiljölagen: Om 
fornlämning skulle påträffas vid arbeten måste dessa avbrytas och Länsstyrelsen 
kontaktas. Värt att påpeka är att om en arkeologisk undersökning bedöms nödvändig 
i detta skede är det Länsstyrelsen (staten) som bekostar undersökningen och inte 
exploatören som i vanliga fall. 
 
Eventuella kvarvarande spår av gårdsbebyggelsen; stenmurar, husgrunder, fruktträd 
m.m. har ett lokalt kulturhistoriskt värde. Det finns inga lagkrav på att spara dem, 
men om det går att göra utan menlig inverkan på planerad byggnation är det positivt 
ur kulturmiljösynpunkt. 
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Kommentar: Noteras. Formuleringen angående fornlämningen har justerats och förtydligats 
i planbeskrivningen.  

Dikningsföretag 
Planområdet har minskats i yta och det dikningsföretag som länsstyrelsen tidigare 
yttrat sig över tangerar nu bara planområdet på en mindre yta. Kommunen har 
uppdaterat planhandlingarna med information om dikningsföretaget. 
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter på detta. 

Kommentar: Noteras.  

10.  Räddningstjänsten 
I vårt tidigare yttrande framförde vi att vi ansåg att industrilokaler/lager bör placeras 
minst 25 meter från väg med farligt gods. Vi vill förtydliga att andra typer av lokaler 
kan kräva större skyddsavstånd. 
 

Kommentar: Noteras. Detta har justerats i plankartan och förtydligats i planbeskrivningen. 
I detaljplanen finns nu ett prickmarksområde på 25 meter från Södra Stillerydsvägens västra 
kant. Inom det området kan inte någon byggnad uppföras (se illustration nedan) 
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11. KSAU 
Ingen erinran emot framställda granskningshandlingar avseende detaljplan för 
fastigheten Stilleryd 2:77 och del av Stilleryd 2:49. 
 

Kommentar: Noteras.  

Ej tillgodosedda synpunkter 
Följande synpunkter inkomna under samrådet och granskningen, avseende 
förhållanden som kan regleras i planen bedöms kvarstå: 

• Miljöförbundet Blekinge Väst anser att plankartan ska specificera vilken 
verksamhet som tillåts inom planområdet för att undvika att miljöfarlig 
verksamhet etableras på platsen i framtiden. 

Överklaga  
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 krävs 
en viss bearbetning av planförslaget innan antagande.  

• U-område enligt Telias yttrande har lagts till i planområdets norra del.  
• Stycket om farligt gods har förtydligats i planbeskrivningen som hänvisar till 

den riskutredning som tagits fram för ett planområde på andra sidan Södra 
Stillerydsvägen.  

• Prickmarksområdet längs med östra delen av Stilleryd 2:77 har breddats något 
efter en dialog med Länsstyrelsen och Räddningstjänsten.  

Inga kompletteringar av planhandlingarna har krävts. Ovan beskrivna bearbetningar 
bedöms innebära en så pass liten förändring att detaljplanen bedöms kunna tas upp 
för antagande utan att det behövs en ny granskning.  
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Byggnadsnämnden bedöms preliminärt på sitt sammanträde den 24 aug 2022 kunna 
anta förslaget till detaljplan. Om ingen överklagar antagandebeslutet kommer beslutet 
då att kunna vinna laga kraft i september 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 15 juli 2022 
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