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En planbeskrivning har till uppgift att beskriva hur planen ska förstås och genomföras. 
Planbeskrivningen ska redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte, hur planen är avsedd 
att genomföras samt de överväganden som har legat till grund för planens utformning med 
hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. Om planen avviker från 
översiktsplanen ska det anges på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för avvikelsen. I 
planbeskrivningen ska det framgå vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra 
berörda.  

 

Planprocessen är en demokratisk process med lagstadgade krav på allmänhetens insyn och 
medverkan. Under planarbetets gång har handlingarna ställts ut för samråd och granskning 
med möjligheter att lämna synpunkter. Handlingarna har funnits tillgängliga på kommunens 
hemsida, men även ställts ut på stadsbyggnadsavdelningen på Rådhuset samt hållts tillgängliga 
på biblioteket på Stenbackaskolan i Asarum. 
 
Planförslaget är inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och 
antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplanearbetet genomförs med utökat 
förfarande då delar av förslaget avviker från översiktsplanen.   
 

 
 

 

Tidplanen upprättas i samband med start av detaljplanen men är preliminär och kan komma 
att ändras under arbetet med detaljplanen.  
 

 Samråd   feb 2019 

 Samrådsredogörelse      april 2019  

 Upphandling av utredningar  juni 2019 

 Utredningar   hösten 2019 

 Slutleverans utredningar  dec 2019 

 Upprätta granskningshandlingar  jan-feb 2020 

 Beslut om granskning  mars-april 2020 

 Granskning    april-maj 2020 

 Antagande   september 2020 
 
Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade protokollet 
från byggnadsnämndens sammanträde anslagits på kommunens anslagstavla om beslutet inte 
överklagas.  
 

 

 Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, daterad 2020-08-04 



2020-08-04                                                                                                          Antag ande hand l ing  

Planbeskr ivn ing  –  Det a l jp l an för  Asar um 3 :23  m . f l .  Asa r um,  K ar l shamns kommun  

   
4  

 Planbeskrivning, daterad 2020-08-04 

 Fastighetsförteckning, daterad 2019-01-03, reviderad 2020-03-19 

 Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2020-03-02 

 Geoteknisk markundersökning, daterad 2019-11-07 

 Miljöteknisk markundersökning, daterad 2019-12-16 

 Dagvattenutredning, daterad 2019-11-06 

 Vidare analys av markprover tillhörande miljöteknisk markundersökning, daterad 2020-05-25 

 

 

Planarbetet har initierats av Asarums Bangolfklubb och Karlshamns kommun. Ansökan om 
planbesked rörande Asarum 3:23, 3:31, 3:32, samt del av Asarum 3:2 inkom 2018-01-08 från 
Asarums Bangolfklubb. Byggnadsnämnden ställde sig 2018-02-28 positiv till att pröva ansökan i 
en detaljplaneprocess. Byggnadsnämnden beslöt 2018-04-25 att utöka området och inkludera 
norra planområdet, som idag utgörs av naturmark, för att möjliggöra en utbyggnad av fler 
bostäder. Efterfrågan på bostäder är stor och här finns möjlighet att erhålla tomter i naturskönt 
läge nära skolor och service. För att en utveckling av befintlig verksamhet och nybyggnation av 
bostäder ska kunna ske krävs en ny detaljplan. Ett planavtal har upprättats mellan Karlshamns 
kommun och sökande. 
 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av Asarums Bangolfklubb. Att möjliggöra 
byggnation av fler banor både inomhus och utomhus, genom att utöka bangolfens markområde 
(berör fastigheterna Asarum 3:23, 3:31, 3:32 och del av Asarum 3:2). Syftet med planläggning för 
del av Asarum 3:2, norra delen av planområdet, är att pröva möjligheten till byggnation av fler 
bostäder. Antingen i form av enbostadshus eller som radhus, parhus och kedjehus.  

 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte:  

 stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och 
vattenområden (MB kap. 3) 

 stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten för 
vissa områden i landet (MB kap. 4) 

 medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap. 5) 
 
Se vidare gjorda ställningstaganden i bilagan, Undersökning av betydande miljöpåverkan daterad 2020-
03-02.  

 
 
 

Planområdet är beläget i centrala delar av Asarum, vid Stenbackaskolan och avgränsas av skolor, 
bostadsområden och naturmark. Se karta nedanför med planområdet markerat i orange.  
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Planområdet omfattar ca 4,5 hektar, vilket motsvarar ca 45 000 m2.  

 

Planområdet omfattar fastigheten Asarum 3:23 som ägs av Asarums bangolf. Planområdet 

omfattar även fastigheterna Asarum 3:31, 3:32 och del av Asarum 3:2 som ägs av Karlshamns 

kommun. 

 

Enligt översiktsplanen Karlshamn 2030 ingår fastigheterna i område B2. Kransbebyggelse och 
B3. Asarumsdalen.  
 
Område B2. Kransbebyggelse avses utvecklas med kompletteringar och förtätningar av 
tätortsbebyggelsen med intentionen att det ska finnas ett brett utbud av bostadstyper och 
upplåtelseformer inom Asarums tätort. 
 
Huvudsaklig utvecklingsinriktning för område B3. Asarumsdalen är idrott och friluftsliv. 
Områdets karaktär avses bevaras. Det öppna landskapsrummet i dalgången ska bestå och 
områdets värde som rekreations- och friluftsområde ska utvecklas ytterligare. Planförslaget anses 
inte förstöra det öppna landskapsrummet, utan intrycket av den mäktiga dalgången som beskrivs i 
översiktsplanen kommer att bestå även efter genomförandet av planens föreslagna bebyggelse. 
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I översiktsplanen presenteras åtta ledord som Karlshamns kommun definierat som viktiga i 
strävan efter en hållbar utveckling. Aktuellt planförslag bedöms ge förutsättningar för sju av de 
åtta ledorden: förtätning, funktionsblandning, hållbar kommunikation, närhet till  
service, närhet till natur, god infrastruktur och miljövänlig energi.  
 

Den östra delen av planområdet är inte planlagd, förutom en mindre flik allra längst upp i norr 
som tillhör plan B94, vilken reglerar användningen till allmän plats, park. För den västra delen av 
planområdet gäller detaljplan B79, lagakraftvunnen 2007-04-25, som medger idrottsändamål, 
naturmark och bostäder. Se karta nedanför med gällande detaljplaner markerat i gult och 
planområdet markerat i svart. 
 

 
 

Byggnadsnämnden som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör om genomförandet av en 
detaljplan medför en betydande miljöpåverkan. Nämnden ska alltså för varje enskild detaljplan 
bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Ställningstagandet fattas av 
byggnadsnämnden i samband med beslut om samråd. 

 
Byggnadsnämnden anser att ett genomförande av aktuell detaljplan inte innebär någon betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Motiven till ställningstagandet 
framgår av handlingen Undersökning av betydande miljöpåverkan.  
 
 

Fastigheten ligger inom det geografiska riksintresseområdet för totalförsvaret – område med 
särskilt behov av hinderfrihet enligt miljöbalkens 3 kapitel.  

Ovan nämnt riksintresse påverkas inte av aktuell detaljplan, då planförslaget inte tillåter 
bebyggelse som är högre än 20 meter över befintligt markplan.  
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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. Detaljplanen bedöms 
beröra följande miljökvalitetsmål: 

 
God bebyggd miljö: Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets 
behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Natur- och 
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktig god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Miljömålet god bebyggd miljö bedöms påverkas positivt av planförslaget då det finns förutsättningar 
för hållbara transporter i anslutning till bostadsbebyggelsen. Bostadsbebyggelse planeras i 
kollektivtrafiknära läge med goda cykelförbindelser till både Asarums centrum och Karlshamn. 
Den bostadsnära utemiljön bidrar med attraktiva mötesplatser vilket främjar social hållbarhet. 
Närheten till grönområdet med strövstigar och motionsslingor samt utegymmet uppmuntrar till 
fysisk aktivitet och bidrar till att stödja hälsosamma vanor.  
 

 
Frisk luft: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas. 

Miljömålet frisk luft bedöms påverkas positivt då grönområdet renar luften, sänker 
temperaturen och hjälper till att minska trafikbuller.  

 

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 planlägger. Miljökvalitetsnormer infördes med 
miljöbalken år 1999. Det finns idag miljökvalitetsnormer för luft, buller och vattenkvalitet. 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande påverkan på 
miljökvalitetsnormerna. Planområdet är delvis redan ianspråktaget för de ändamål som föreslås. 
Antalet boende i området kommer att öka och därmed förväntas persontrafiken också öka. 
Ökningen bedöms dock inte bli så betydande att miljökvalitetsnormerna påverkas negativt utan 
det anses bli en marginell skillnad mot tidigare. 

 

 

Bedömningen är att människors hälsa och säkerhet inte påverkas negativt av aktuell detaljplan. 
Planen föreslår därför inga särskilda åtgärder. 

 

Plan- och bygglagen och miljöbalken har samordnats när det gäller buller och bostäder. Från och 
med den 2 januari 2015 ska beräknade värden för omgivningsbuller redovisas i 
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planbeskrivningen. Detaljplanen ska uppfylla de riktlinjer för väg- och spårtrafik som anges i 
förordningen om trafikbuller (SFS 2015:216, med förordningsändring SFS 2017: 359, vilken 
trädde i kraft 1 juli 2017). Nedan följer en sammanfattning av riktvärdena: 
 
Enligt riktvärdena bör buller från vägar inte överskrida: 

 60 dBA ekvivalentnivå ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. 

 50 dBA ekvivalentnivå ljudnivå samt 70 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats om sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden.  

 65 dBA ekvivalentnivå ljudnivå vid fasad för bostad om högst 35 kvadratmeter, i 
kombination med uteplats om högst 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå. 

 
Om riktvärdena för ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör: 

 Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och 

 Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå 
inte överskrids nattetid (kl:22.00–06.00) vid fasaden. 

 
Om 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats ändå överskrids får den göra det högst fem gånger per 
timme under perioden kl. 06-22 och då med högst 10 dBA.  
 
Bullerberäkning har gjorts längs med Tingsfogdevägen samt i korsningen mellan 
Tingsfogdevägen och Bjäragårdsvägen 1 där det finns befintliga bostäder.  
 

Gata Ekvivalent 
ljudnivå 
inomhus 

Ekvivalent 
ljudnivå 
utomhus 

Maximal 
ljudnivå 
inomhus 

Maximal 
ljudnivå 
utomhus 

Bjäragårdsvägen 
1 

21 dBA 46 dBA 61 dBA 86 dBA 

Tingsfogdevägen, 
Stenbackaskolan 

21 dBA 46 dBA 54 dBA 79 dBA 

 

Enligt beräkningarna ovan ligger den ekvivalenta ljudnivån inomhus på 21 dBA och den 
ekvivalenta ljudnivån utomhus på 46 dBA vid Bjäragårdsvägen 1 vilket är klart under det angivna 
riktvärdet. Däremot överskrids den maximala ljudnivån vid Bjäragårdsvägen 1 utomhus. Enligt 
beräkningarna ovan ligger den ekvivalenta ljudnivån inomhus på 21 dBA och den ekvivalenta 
ljudnivån utomhus på 46 dBA vid Stenbackaskolan och Asarums Bangolf vilket är klart under det 
angivna riktvärdet. Däremot överskrids den maximala ljudnivån utomhus. 

 
Planförslaget medger ingen etablering av nya störande verksamheter. Bangolfen är en befintlig 
verksamhet som bekräftas och ges en viss möjlighet till expansion genom planen. I en 
trafikräkning från juni 2006 passerade 5285 fordon per årsmedeldygn vid Stenbackavägen. 
Tillkomsten av trafik från de planerade bostäderna bedöms som marginell. De nya bostäderna 
planeras i slutet av Tingsfogdevägen vilket gör att området ligger skyddat och på avstånd från 
Storgatan varför buller därifrån inte bedöms bli ett problem. Föreslagen förändring bedöms 
därför inte generera en ökning av buller.  

 

Planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ronneby flygplats. (För byggnadsverk 
högre än 20 meter ska en flyghinderanalys utföras. Flyghinderanalys är en lokaliseringsbedömning 
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som beställs hos Luftfartsverket (LFV). Före byggstart ska också en flyghinderanmälan 
(Luftfartsförordningen SFS 2010:770) skickas in till Försvarsmakten).  

MSA-zonen påverkas inte av aktuell detaljplan, då planförslaget inte tillåter bebyggelse som är 
högre än 20 meter över befintligt markplan.  

 

Inom planområdet finns en notering i länsstyrelsens inventering av potentiellt förorenade 
områden. Objekten är en nedlagd kommunal deponi samt en handelsträdgård/plantskola 
registrerad på fastigheten Asarum 3:2. Miljöförbundet har tillsynsansvar över båda objekten. Av 
en äldre detaljplan från 1963, (akt.nr.10-ASA-2245) framgår att växthus har funnits placerade på 
området som enligt planbeskrivningen ska bebyggas med bostäder. Växthusen syns även på 
historiska flygbilder tagna över området mellan år 1955-1967. Se flygbild från 1960 nedanför med 
växthusen markerade i rött. 
 

 

Planförslaget medger verksamheter i form av idrottsanläggning och bostäder. För aktuellt 
planområde har en miljöteknisk markundersökning genomförts av WSP. Fullständig rapport 
finns att läsa som separat bilaga. Nedan återges slutsatsen av genomförd undersökning: 
 
Provtagningen har utförts i enlighet med tillämpbara delar av SGF:s fälthandbok för 
undersökning av förorenade områden (SGF, 2013). Provtagningen har följt tidigare upprättad 
provtagningsplan (WSP, 2019), som har kommunicerats med tillsynsmyndigheten, 
Miljöförbundet Blekinge Väst.  
 
På den del av området som planläggs för idrottsändamål har provtagning i jorden gjorts på två 
sätt. På fastigheten Asarum 3:23 har provtagning i jord gjorts med skruvprovtagare på 
borrbandvagn i tre provpunkter. På fastigheterna Asarum 3:2, Asarum 3:31 och Asarum 3:32 har 
provtagning av jord gjorts med handborr i 10 provpunkter. 
 
På den del av området som planläggs för bostäder har provtagning utförts med hjälp av handborr 
i 12 provpunkter, som placerades med slumpmässigt systematiskt mönster. Delproverna slogs 
ihop till 3 samlingsprover representerande hela det berörda området. 
 
I utförd undersökning har totalt tio prov analyserats hos laboratorium. Sju av proverna har 
analyserats med avseende på metaller, alifater, aromater, BTEX och PAH. Tre ytliga prov har 
analyserats med avseende på PCB och sju ytliga prov har analyserats med avseende på 
bekämpningsmedel. I analyserade prov har inga halter över tillämpade jämförvärden, 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, påvisats. Jordarten har i samtliga 
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provpunkter bedömts vara naturlig. WSP har bedömt utifrån genomförd undersökning att det 
inte finns några hinder ur föroreningssynpunkt för att den planerade markanvändningen ska 
anses vara lämplig.  
 
Miljöförbundet framförde synpunkter på att proverna tagna på marken som planläggs för 
bostäder slagits ihop till 3 samlingsprover. Efter gemensam diskussion togs beslutet om att 
genomföra analys av samtliga prover tagna på marken som planläggs för bostäder men separat 
den här gången.  
 
I provpunkten 19W07 påvisades en halt av bly som överstiger riktvärdet för känslig 
markanvändning, i en halt om 63 mg/kg TS. I provpunkten 19W14 påvisas en halt av summa 
DDT i nivå med riktvärdet för känslig markanvändning, i en halt om 0,1 mg/kg TS. Inga övriga 
halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden har påvisats. WSP har utifrån ovanstående 
resultat bedömt att området kan användas för bostadsändamål. Att förorening över känslig 
markanvändning har påvisats i 1 av 12 provpunkter bedöms inte medföra några oacceptabla 
risker för människors hälsa eller miljön. 
 
Miljöförbundet delar WSP:s bedömning men framför att de påvisade halterna av bly och DDT 
inte är fri användning utanför området av eventuella överskottsmassor. I området avsett för 
bostäder på fastigheten Asarum 3:2 har det påvisats halter i ett antal punkter av bly, på djupet 0-
0,2 meter, överstigande riktvärde för mindre än ringa risk i Naturvårdshandbok 2010:1. Halter av 
DDT har i detta djup påvisats under och i nivå med Naturvårdsverkets generella riktvärde för 
känslig markanvändning. Påvisade halter innebär en begränsning av vidare återvinning för en del 
av massorna. Förväntas det uppkomma eller uppkommer överkottsmassor i anläggningsarbetet, 
som ska flyttas utanför området, så ska miljöförbundet kontaktas för samråd angående vidare 
hantering av massorna. 

 

Området är inte utpekat som område med risk för förhöjda markradonhalter i SGU:s (Statens 
Geologiska Undersökning) markradonöversikt. Planområdet ligger på ett värde mellan 1-2 på 
flygstrålningskartan för uran vilket är strax under medelvärdet. I den geotekniska utredningen 
som genomförts anges att, utifrån uppmätta värden kan marken klassificeras som 
normalradonmark, vilket i sand definieras som markradonhalter mellan 10 och 50 kBq/m3. Det 
innebär att nya byggnader ska utföras med radonskyddande åtgärder. 

 
 

Ansvaret för att utreda och bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga. Frågan om byggnaders utförande hanteras i 
samband med bygglovet och då i det tekniska samrådet inför startbeskedet. Radonfrågan regleras 
i Boverkets byggregler (avsnitt 6:23) och frågan bevakas i bygglovsskedet. 
 

Den globala uppvärmningen leder till ett varmare men även till ett generellt blötare klimat, vilket 
påverkar hela samhället. Konsekvenserna av klimatförändringar förväntas skapa ökade risker för 
extrema väderhändelser och naturolyckor. Ökad nederbörd i intensivare perioder och höjd 
havsnivå medför ökad risk för översvämningar, vilket kan resultera i ras, skred och erosion. 
Vattentillgång och vattenkvalitet kommer att påverkas av förändrade nederbördsmönster och 
ökad spridning av föroreningar med mera. Det varmare klimatet ger också risk för mer långvariga 
värmeböljor med högre temperaturer, vilket ger upphov till större behov av svalka och därmed 
högre förbrukning av energi. Samtidigt kan luftföroreningar komma att öka och bli mer 
långlivade då spridningen förändas.  
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Ett förändrat klimat riskerar att ge ökade mängder nederbörd vilket i sin tur kommer att öka 
kraven på att hantera dagvatten inom planområdet, på ett hållbart sätt. Hanteringen av dagvattnet 
behöver därför ses över i samband med all byggnation och hårdgörande av ytor. Grönytor ska i 
möjligaste mån bevaras för att ge möjlighet till naturlig infiltration av dagvatten. 
Dagvattenhantering behandlas ytterligare i den dagvattenutredning som utförts efter 
samrådsskedet. Genom att i så stor utsträckning som möjlighet behålla befintlig växtlighet och 
skogspartiet i området kan även effekter av värmeböljor och ökad nederbörd beroende på ett 
framtida förändrat klimat mildras. Närheten till skogsområdet direkt väster om aktuellt 
planområde kommer också kunna hjälpa till att motverka värmeböljor. Planområdet i stort är 
förskonat från lågpunkter eller lägre belägna områden där dagvatten kan ansamlas vid mycket stor 
nederbörd. 
 

Enligt SGU:s kartering finns viss risk för ras och skred inom östra planområdet vid 
bergssluttningen, ner mot tilltänk tomtmark.  

Efter genomfört samråd har en geoteknisk utredning genomförts på planområdet. För 
beskrivning av grundläggningsförhållande vänligen se avsnitt om Geotekniska förhållande för en 
sammanfattning. För en mer utförlig beskrivning vänligen se bilaga Översiktlig Geoteknisk utredning.  

 

Områdets norra del består av åkermark, skogsmark och naturmark. Skyddsvärda träd finns i 
området, men ej där marken avses bebyggas. På åkermarken växer gräset högt och norr om 
åkermarken ligger ett välbesökt utomhusgym. Marken sluttar något från nord till syd. En stenmur 
följer delvis Tingsfogdevägen och den kommer att bevaras genom planbestämmelse i plankartan. 
Den kommer att utgöra det nya bostadsområdets södra gräns, och ett skyddsavstånd till 
stenmuren på 2 meter skapas i plankartan.  
 
Planområdet vid Asarums bangolf består av en redan exploaterad yta, naturmark som mest 
används till att parkera bilar på och en markbit avsedd för två stycken tomter. Inga höga 
naturvärden bedöms finnas inom aktuellt område. 

 

Planens östra del ger möjlighet till byggande av gata och bostäder. Området ligger i förlängning 
till redan tätbebyggt område och detaljplanelagd mark.  
  
Fastigheterna Asarum 3:31 och 3:32 kommer genom planen istället planläggas för idrottsändamål 
för att tillgodose behovet av bangolfens expandering. 
 

Enligt SGU:s kartor består jordarten i området huvudsakligen av silt på tilltänkt tomtmark och 
berg öster och väster om detta. Bangolfområdet består till största del av sand. För planarbetet har 
en geoteknisk utredning genomförts. Utredningen visar att inom större delen av 
undersökningsområdet förekommer inte befintliga nivåskillnader som kan medföra risk för 
eventuella stabilitetsproblem under utförande eller efter färdigställande av byggnation. För 
utförligare beskrivning av markens förutsättningar hänvisas till den översiktliga geotekniska 
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undersökning som utförts. Nedan visas en övergripande bild av områdets förutsättningar 
avseende grundläggning. 

Planförslaget medger byggnation av bostäder i östra delen av planområdet och en utökning av 
befintlig bangolfverksamhet i västra delen. Den geotekniska utredningen medger att den 
planerade byggnationen inom södra och norra undersökningsområdet troligen kan grundläggas 
på konventionellt sätt utan förstärkningsåtgärder, efter utgrävning av all ytligt förekommande 
organisk jord. Hårdgjorda ytor och VA-ledningar kan troligen grundläggas på konventionellt sätt, 
utan förstärkningsåtgärder, efter urgrävning av all organisk jord. Där terassmaterialet utgörs av 
finsediment utläggs materialskiljande lager av geotextil innan fyllning påförs. 

 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 

Eventuella fynd i samband med anläggningsarbeten ska omgående anmälas till länsstyrelsen enligt 
bestämmelserna i kulturmiljölagen. 

 

Det finns en byggnad i södra planområdet som utgörs av Asarums Bangolfklubb. Det är en hall i 
ett plan, som är byggt för att utöva bangolf inomhus. Hallen innehåller en mindre kafeteria, 
toaletter och såklart banorna. Det finns även en mindre byggnad utmed Stenbackavägen, samt en 
yta för utomhusbangolf. Se bild på Bangolfklubben nedanför och gräsytan som avses bebyggas 
med bostäder. 
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Användningen för fastigheterna Asarum 3:23, Asarum 3:32 och Asarum 3:31 är bestämd till R1 på 
plankartan, vilket medger Idrottsändamål, bangolf. För tomten tillåts en maximal byggnadsarea 
på 30 % vilket blir cirka 2500 m2. Byggnader som tillkommer på Asarums bangolfs fastighet 
planeras att uppföras i en våning. Byggnadshöjden medges till 5 meter, samma förutsättningar 
som den befintliga hallen har. Byggnaden ska uppföras utan källare. Fasadmaterialet skall 
huvudsakligen vara i trä. Taket ska utformas som sadeltak med tillåten lutning på mellan 15 och 
38 grader. Marken närmast befintlig bebyggelse utgörs av plusmark i syfte att användas för 
utebanor med möjlighet till att uppföra mindre komplementbyggnader.   
  
Planförslagets norra del medger en utbyggnad av fler bostadshus i området och betecknas B på 
plankartan. Dessa kan uppföras i en till en och en halv våning. Avsikten är att byggnaderna inte 
ska dominera dalen och landskapsbilden allt för mycket. En maximal byggnadshöjd på 8 meter 
tillåts enligt detaljplanen. Husen ska uppföras utan källare vilket styrs i detaljplanen. Byggnad ska 
placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas i gemensam gräns. En fjärdedel 
av fastighetsarean får bebyggas. 
 
Planområdet har ett naturskönt läge i Asarum.  Detta medför att gestaltningen av byggnaderna 
inom planområdet är extra viktig. Stor omsorg bör även ägnas den yttre miljön. Detta kan 
exempelvis handla om val av markbehandling, träd, buskar, planteringar, möblering samt 
belysning. När utformning av kommande byggnader och utemiljö ska tas fram rekommenderas 
tidig dialog med bygglovsansvariga på Stadsbyggnadsavdelningen i Karlshamn.   

 

Det planerade området bedöms bli attraktivt för barnfamiljer och därför kan behovet av 
barnomsorg öka efterhand området byggs ut. I nära anslutning till planområdet ligger förskolor 
och grundskola. Grundskolan bedöms ha god kapacitet för nya elever medan förskolornas 
kapacitet bedöms som sämre. Annan offentlig service såsom vård och fritidslokaler finns i 
Asarum och Karlshamn. 
 
Asarums centrum, med utbud av kommersiell service, ligger nära planområdet och centralorten 
Karlshamn ca tre kilometer bort. En utökning av bostadsbeståndet kan eventuellt ge ett större 
kundunderlag för Asarums kommersiella service.  
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Det övergripande nationella målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Stadsplanering kan skapa förutsättningar för ett 
mer aktivt liv och därigenom en bättre folkhälsa. Den byggda miljöns struktur och utformning 
påverkar och styr människors vardagsliv och levnadsvanor. Den fysiska miljön bör utformas så 
att den stödjer hälsosamma val. Regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsa och välbefinnande 
samt har en sjukdomsförebyggande effekt.  

 

Aktuell detaljplan underlättar för människor att göra hälsosamma val genom: 

 Den byggda miljöns utformning.  
En tätare bebyggelse ger kortare resor då målpunkterna ligger närmare varandra vilket också 
gynnar promenader och cykling. 
 

 Parker och grönområden.  
Parker och grönområden är viktiga inslag i den byggda miljön ur ett folkhälsoperspektiv. 
Parkbaserade rekreationsaktiviteter minskar stress och främjar människors hälsa och välmående 
på lång sikt. Tillgänglighet till grönytor uppmuntrar fysisk aktivitet. Det finns ett samband mellan 
avstånd och antalet besök i parker och grönområden. Kortare avstånd innebär en högre 
användningsgrad. De flesta boende inom 200 meter från ett grönområde använder det 
regelbundet. I området finns god tillgång till naturområde med strövstigar, motionsslingor och ett 
utegym. 
 

 Sociala aspekter och trygghet. 
Människors upplevda känsla av trygghet i den fysiska miljön påverkar den fysiska aktiviteten. 
Kvinnors fysiska aktivitet påverkas mer än männens av den upplevda säkerheten. Personlig 
säkerhet, tillsammans med estetik, bekvämlighet och tillgänglighet ökar benägenheten att 
promenera till närliggande anläggningar. Genom att i den fysiska miljön verka för trygga och 
tillgängliga offentliga platser främjas social interaktion och möten. Området har goda 
förutsättningar för sådana möten då det finns ett utegym i anslutning till bostäder och flertalet 
motionsslingor.  

 

Mark som tas i anspråk för bebyggelse ska kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Vidare ska den allmänna platsmarken i anslutning till området utformas med 
hänsyn till möjligheterna för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda 
den. Inom planområdet finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten på både kvartersmark och 
allmän platsmark. 

Vid byggnation ska tillgängligheten prioriteras. Tillgänglighetsanpassade lösningar vid 
nybyggnation inom planområdet är av största vikt. Förutsättningarna för detta bevakas i 
projekterings/bygglovsskedet.  

 

Säkerhets- och hälsofrågor är extra viktiga för barn. I planområdets närhet finns en förskola och 
skolor varför särskild omsorg bör läggas vid utformning av utemiljön med tanke på barns 
säkerhet. 
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Bangolfanläggningen nås från Stenbackavägen och Tingsfogdevägen. Det finns ett väl utbyggt 
gång- och cykelvägnät runt hela planområdet.  

En ny 6 meter bred gata planeras som infart till bostäderna i norra planområdet. I slutet av den 
nya gatan planeras en vändplan med en diameter på 18 meter så att även stora fordon ska ha 
möjlighet att vända på ett enkelt och säkert sätt. Det blir en förlängning av Tingsfogdevägen. I en 
trafikräkning från juni 2006 passerade 5285 fordon per årsmedeldygn vid Stenbackavägen. 
Tillkomsten av trafik från de planerade 6 nya bostäderna bedöms som marginell. Området ligger 
skyddat och på avstånd från Storgatan varför buller därifrån inte bedöms bli ett problem.  

 

Besökare till Asarums Bangolfklubb parkerar idag på en öppen gräsyta intill anläggningen. När 
den ytan är full är övriga besökare hänvisade till parkeringsplatserna vid Stenbackaskolan, 
Pingstkyrkan och Stenbacka förskola. Gräsytan kan ha blivit förorenad av befintligt 
markutnyttjande. Kontakt bör tas med tillsynsmyndighet, som i det här fallet är Miljöförbundet 
Blekinge Väst, innan grävning och schaktning påbörjas. Idag råder det parkeringsförbud längs 
med Tingsfogdevägen. 

Parkering för besökare till Bangolfklubben ska lösas inom blivande fastighetsgräns för det 
vardagliga behovet. Vid tävlingar eller andra evenemang som lockar fler besökare bedöms dessa 
kunna parkera på parkeringarna tillhörande Stenbackaskolan, Pingstkyrkan och Stenbacka 
förskola. Boende i området har uppgett att det är problem idag med att besökare parkerar längs 
med Tingsfogdevägen när det är fullt på gräsytan. Det åligger Bangolfklubben att hänvisa sina 
besökare till parkeringarna runtomkring när deras egen är full. 
 
Parkeringsbehovet för de planerade bostäderna i östra delen av planområdet löses på den egna 
tomten. Se karta nedanför med tillgängliga parkeringsplatser markerade. 
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Bussförbindelser med Karlshamn, Mörrum, Sölvesborg och Svängsta finns från Asarum. 
Närmaste busshållplats i förhållande till planområdet finns vid Asarums kyrka. 

Planförslaget kan ge ett ökat underlag till kollektivtrafiken vilket anses vara positivt. 

 

Delar av aktuellt planområde omfattas av kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Vatten- och avloppsledningar finns i anslutning till Bangolfklubbens fastighet. 
Bostadsområdet söder om den planerade tomtmarken har anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp. Marken som planläggs för bostäder kommer behöva anslutning till vatten och avlopp. 

Asarums Bangolfklubb omfattas av kommunens verksamhetsområde och är därför inte i behov 
av en ny anslutning. Marken som planläggs för bostäder kommer behöva anslutning till vatten 
och avlopp.  
 
Om en privat exploatör ska bebygga området vill Karlshamns Energi och Vatten (KEVAB) 
upprätta exploateringsavtal för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar till de nya bostäderna. 
Riktlinjer i KEVABS ABVA ska följas vid anslutning till vatten- och avlopp. Spillvatten kommer 
gå till Stärnö reningsverk som är revaq certifierat. Det innebär att extra höga krav ställs på och att 
endast normalt hushållsspillvatten får släppas till spillvattnet. 

 

Dagvatten ingår i verksamhetsområde för avlopp. Delar av planområdet ansluter till ett 
ledningsnät som redan idag är hårt belastat och det krävs därför åtgärder för 
dagvattenhanteringen, för att säkerställa att det inte sker en översvämning. En 
dagvattenutredning har genomförts mellan samråd- och granskningskedet av WSP Sverige AB. 
Utifrån beräkningar av olika flöden föreslår dagvattenutredningen olika fördröjande åtgärder. Då 
planområdets olika områden har väldigt skild karaktär och skilda förutsättningar redovisas 
dagvattenberäkningar och åtgärdsförslag i två delar. För en detaljerad beskrivning se 
”Dagvattenutredning för detaljplan Asarum 3:23 m.fl.”.  

En dagvattenutredning har genomförts efter samrådet. Då föroreningsgraden efter exploatering 
fortfarande är låg, är den dimensionerade faktorn för dagvattenhanteringen det ökade flödet. Vid 
exploatering ska kontakt tas med Karlshamns kommuns VA-enhet för samråd inför utformning 
av dagvattenlösningar. 
 
Bangolfen har en servis till det befintliga dagvattensystemet som finns i anslutning till 
planområdet. Dock är det inte möjligt med ytterligare belastning på detta ledningssystem. För att 
undvika att dagvatten stängs inne på Bangolfklubbens västra del, kan ett avledande dike anläggas 
längs planområdets södra gräns. Detta dike kommer stå torrt bortsett vid intensiva regn. Ett 
annat alternativ för att undvika instängt dagvatten är att behålla befintlig servisanslutning för 
dagvatten och anlägga del av fördröjningsmagasinet i denna del. Ytterligare ett alternativ för att 
undvika instängt dagvatten på Bangolfklubbens fastighet kan vara att höjdsätta marken så att 
ytavrinning sker till en alternativ lösning med ett mindre utjämningsmagasin i planområdets 
västra del där den befintliga dagvattenservisen utnyttjas. Fastighetsägaren till Asarum 3:23 blir 
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ansvarig för dagvattendike på deras fastighet. VA-huvudmannen kan ta emot vattnet från de 
avskärande dikena i en anslutningspunkt. 
 
Dagvattenutredningen föreslår att det anläggs avgränsande diken mellan de kommande 
bostäderna och vegetationen. Detta för att undvika att ytavrinning från omgivningen svämmar 
över tomtmark. Utredningen rekommenderar även att behålla det befintliga diket längs 
planområdets östra gräns. För att se förslag på utformning av dike vänligen se bilaga 
Dagvattenutredning för detaljplan Asarum 3:23 m.fl. 

 

 
Avfallshanteringen i Karlshamns kommun sköts av det kommunala bolaget Västblekinge Miljö 
AB (VMAB). Del av planområdet ingår i hämtningsområde för hushållsavfall.  

Vid exploatering av området ska uppsamlingsutrymme för avfall anpassas och utrustas för 
källsortering och omhändertagande av avfall enligt kommunens råd och anvisningar. Eventuella 
miljöhus bör placeras i direkt anslutning till väg eller vändplats så att de är lättåtkomliga med 
sopbil.  

   

Fjärrvärmen är idag utbyggd för hela det befintliga bostadsområdet i Asarumsdalen. Vid en 
utökad byggnadsyta och anslutningsgrad kan fjärrvärmenätet behöva kompletteras.  
 
Energiförsörjningen sker med fördel på ett miljövänligt sätt och Karlshamns kommun ställer sig 
positiv till användning av förnybar energi, som solenergi. Enligt den solkarta, som finns på 
länsstyrelsens hemsida, utgör södervända gynnsamt läge för solenergi. Redan i projekteringen av 
nya byggnader bör hänsyn tas till placeringen av byggnaderna utifrån de mest gynnsamma 

förutsättningarna för solenergi. Optimal takvinkel för solceller ligger inom spannet 20‐50 grader. 
Då planområdet gränsar till grönområde med uppvuxna träd ska hänsyn tas till omgivande 
vegetation. Denna kan ha en skuggande inverkan på energianläggningen. Solpanelerna bör därför 
placeras så långt från träd i söderläge som möjligt. Transformatorstation finns vid Asarumsdalens 
förskola. 
 
Befintlig tele- och elanslutning finns till området. Vid en utökad byggnadsyta kan anslutningar 
behöva justeras och kompletteras. Byggnationen kan komma att påverka befintliga 
ledningsdragningar i området.  
 
Kommunen har sedan 2010 en bredbandsstrategi med visionen: ”fiber hela vägen hem”. 
Visionen innebär att det ska finnas ett heltäckande fiberbaserat öppet nät där kommuninvånare 
och företag kan välja bland operatörer och tjänster. Utvecklingen av nätet ska främst styras av 
samhällsnyttan. De största nätägarna i kommunen är Karlshamns Energi och Telia. Karlshamns 
Energi är ett kommunalt bolag. 

Vid exploatering av området kan fjärrvärmenätet behöva kompletteras för att de nya bostäderna 
ska kunna ansluta. Det samma gäller för tele- och elanslutningar. I de fall ledningar måste flyttas 
för att dess funktion ska kunna säkerställas till följd av exploatering ska exploatören stå för 
kostnaden, se även rubriken ”Ansvarsfördelning och huvudmannaskap” nedan. Bangolfens 
fastighet Asarum 3:23 har redan befintliga anslutningar. De nya bostäderna som kan komma att 
behöva nya anslutningar.  
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Fastigheten omfattas av detaljplan B79, laga kraft 2007-04-25. 
Nuvarande användning:  
Y1 – Idrott, bangolf med maximal byggnadsarea av 1000m2 

 
Begränsningar: 

 Högsta byggnadshöjd 5 meter. 

 I – Högst en våning  

 Maximal byggnadsarea 1000m2. 

 Prickad mark i fastighetsgränsen medför att ”Marken får inte bebyggas”. 

 U-område invid norra planområdesgränsen ger att ”Marken ska vara tillgänglig för 
allmänna underjordiska ledningar”. 

 

Användning: R1- Idrott, bangolf 
 
Begränsningar: 

 Högsta byggnadshöjd 5 meter. 

 e2- Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 30 % 

 + - Plusmark på fastigheten medför att ”Marken får endast förses med 
komplementbyggnad”. 

 f1 - Fasad ska utformas huvudsakligen i trä. 

 f1 - Tak ska utformas som sadeltak. 

 Takvinkeln får vara mellan 15 och 38 grader. 

 b1- Källare får inte finnas. 

 p3- Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns.  

 n3- endast 70 % av fastighetsarean får hårdgöras.    
 
Fastighetsrättsligt: 

 Mark omvandlas från allmän platsmark (Natur) till kvartersmark. Denna mark ska 
Asarums bangolf förvärva och ska läggas till fastigheten Asarum 3:23 genom 
fastighetsreglering, som bekostas av Asarums bangolf.  

 Mark omvandlas från kvartersmark med bostadsändamål till kvartersmark med 
idrottsändamål. Denna mark bör läggas till fastigheten Asarum 3:23 genom 
fastighetsreglering, som bekostas av Asarums bangolf. 

 

Fastigheterna omfattas av detaljplan B79, laga kraft 2007-04-25. 
Nuvarande användning:  
B – Bostadsändamål 
 
Begränsningar: 

 Högsta byggnadshöjd 5 m. 

 II – Högst två våningar.  

 b1 - Endast källarlösa hus.  

 b2- Byggnad skall uppföras i radonsäkert utförande. 
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 p1- Huvudbyggnad skall placeras minst 4 m och komplementbyggnad minst 1 m från 
fastighetsgräns mot granntomt. 

 e1 – Största totala byggnadsarea i procent av fastighetsarean. 

 Prickad mark i fastighetsgränsen medför att ”Marken får inte bebyggas”. 
 

Användning: R1- Idrott, bangolf 
 
Begränsningar: 

 Högsta byggnadshöjd 5 meter. 

 + - Plusmark på fastigheten medför att ”Marken får endast förses med 
komplementbyggnad”. 

 f1 - Fasad ska utformas huvudsakligen i trä. 

 b1 Källare får inte finnas. 

 

Fastigheterna omfattas av detaljplan B79, laga kraft 2007-04-25. 
Nuvarande användning:  
Allmän platsmark - Natur 
 
Begränsningar: 

 Gångväg 

 

Användning: R1- Idrott, bangolf 

 
Begränsningar: 

 Högsta byggnadshöjd 5 meter. 

 + - Plusmark på fastigheten medför att ”Marken får endast förses med 
komplementbyggnad”. 

 f1 - Fasad ska utformas huvudsakligen i trä. 

 b1 Källare får inte finnas. 

 

Icke planlagd mark med utegym och GC-vägar 

 

Användning i planförslag:  
B – Bostadsändamål 
Gata 
Gångväg 
 
Begränsningar: 

 Högsta byggnadshöjd är 8 meter. 

 e1- högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 25 %. 

 p1- Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas i 
gemensam gräns. 

 b1- källare får inte finnas.  

 n2- marken är avsedd för stenmur med skyddsavstånd. 
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 n1- endast 60 % av fastighetsarean får hårdgöras        
 

 

Genomförandetiden föreslås till 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen 
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens 
utgång fortsätter planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har 
rätt till ersättning för t.ex. förlorad byggrätt. 

 

Karlshamns kommun är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för 
utbyggnad och skötsel av dessa områden. 
 
Fastighetsägarna/exploatörerna ansvarar på motsvarande sätt för utbyggnad och skötsel inom 
kvartersmark. 

 

Då detaljplanen har vunnit laga kraft kan byggnation i enlighet med detaljplanen genomföras. 
Detaljplanen förväntas vinna laga kraft i oktober 2020 under förutsättning att detaljplanen inte 
överklagas.  

 

Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen i enlighet med tecknat planavtal med 
fastighetsägaren. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna gator, gång- och cykelvägar 
inom området samt skötsel av dessa. 
 
Kommunen ansvarar för allmänna vatten- och avloppsledningar och svarar för drift och 
underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. Kommunen ansvarar för tillhandahållande av 
anslutningspunkt för vatten- och avloppsledningar. Anslutningar bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören. Kontakt ska tas med VA-enheten i ett tidigt skede för att behov 
avseende ledningars kapacitet, servisanslutningar och förbindelsepunkter ska kunna utredas. Ifall 
de planerade bostäderna byggs av en privat exploatör ska ett exploateringsavtal upprättas mellan 
KEVAB och exploatören. Riktlinjer i KEVABS ABVA ska följas vid anslutning till vatten och 
avlopp. Spillvatten kommer gå till Stärnö reningsverk som är revaq certifierat. Det innebär att 
extra höga krav ställs på och att endast normalt hushållsspillvatten får släppas till spillvattnet.  
 
Utbyggnad av elnät åligger E.ON och eventuellt fjärrvärmenät Karlshamn Energi AB, liksom 
drift och underhåll av ledningar. Kostnader för detta kan komma att belasta området vid t ex 
försäljning. 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. Karlshamn Energi AB är huvudman för allmänna 
elledningar och fjärrvärmeledningar.  

 

Planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren. 
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Ett exploateringsavtal ska, innan detaljplanen antas, tecknas mellan Karlshamns kommun och 
fastighetsägaren som reglerar ansvaret samt kostnader för genomförandet av detaljplanen. 
Fastighetsägaren kan komma att bekosta utbyggnad på allmän plats som är nödvändig för 
projektets genomförande.  

 

För att planen ska kunna genomföras och bygglov ges krävs att fastigheterna överensstämmer 
med detaljplanen. För att detta ska bli möjligt behöver lantmäteriförrättning ske. Kommunen 
svarar för att fastighetsbildning i enlighet med att detaljplanens östra del genomförs. Avsikten är 
att Asarums Bangolfklubb, efter att planen vunnit laga kraft, ska köpa den mark som idag är 
naturmark och som tillhör fastigheterna Asarum 3:31, 3:32, samt ansöka och bekosta 
lantmäteriförrättningen. 
 

 
Asarum 3:2 – ägs av Karlshamns Kommun 
Fastigheten Asarum 3:2 är en stor fastighet som ägs av Karlshamns Kommun. Detaljplanen 
planlägger en liten del av fastigheten. Den del av platsen som utgörs av en öppen gräsyta 
planläggs för bostäder. Den del av fastigheten som har mer kuperad mark och mycket växtlighet 
planläggs som NATUR.  
 

 
 
Asarum 3:32 – ägs av Karlshamns Kommun 
Fastigheten ingår idag i detaljplanen B79 och är planlagd för bostäder. Genom det nya förslaget 
planläggs marken för idrottsändamål.  
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Asarum 3:31 – ägs av Karlshamns Kommun 
Fastigheten ingår idag i detaljplanen B79 och är planlagd för bostäder. Genom det nya förslaget 
planläggs marken för idrottsändamål.  
 

 
 
Asarum 3:23 – ägs av Asarums Bangolfklubb 
Fastigheten ingår idag i detaljplanen B79 och är planlagd för idrottsändamål med inriktning 
bangolf. Genom det nya förslaget till detaljplan bekräftas befintlig markanvändning.  
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Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas dels av fastighetsägaren för Asarum 3:23 och 
dels av kommunen och avses delvis täckas med intäkter från tomtförsäljning. Dessa kostnader 
regleras i ett upprättat planavtal mellan parterna.  

 

Kommunen ansvarar för anläggande, drift och skötsel av allmänplats inom planområdet.  
Kommunen kommer att reglera exploateringskostnaderna genom ett exploateringsavtal med 
exploatören. Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar inom 
kvartersmark bekostas av exploatören. Befintliga ledningar inom området avses flyttas, vilket ska 
bekostas av exploatören. Eventuell annan flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyn till 
åtgärd initierad av exploatören bekostas av densamme.  
 
Fastighetsbildning som innebär att ytterligare fastigheter bildas kan komma att föranleda 
anslutningskostnader för el och VA. För dessa kostnader ansvarar fastighetsägaren.  
 
Eventuella kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, förekomst av 
markföroreningar eller höga radonhalter kommer att belasta bygglovssökanden/den enskilde 
fastighetsägaren. 

 

Planbeskrivningen har upprättats av Nanny Strand, Karlshamns kommun -
stadsbyggnadsavdelningen, i samråd med övriga berörda kommunala tjänstemän. 
 
Karlshamn, den 4 augusti 2020 
 
 
Nanny Strand   Emina Kovacic 
Planarkitekt   Stadsarkitekt 

 
 


