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§ 87 Ändring av detaljplan för del av Rävabygget 4:1 (Södra cell) - beslut om 

granskning 2021/2211 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 
2022-04-19 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterat 2022-04-19, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Den 20 juli 2021 inkom ansökan om planändring från Södra Cell Mörrum gällande 
ändring av detaljplan C56 (detaljplan för del av fastigheten Rävabygget 4:1 m.fl.). C56 
fick laga kraft 2019-06-19. Syftet med planändringen är att uppdatera plankartan för att 
möjliggöra fortsatt expansion av Södra Cells verksamhet. 
 
Från början var intentionen att genomföra planändringen med ett begränsat 
standardförfarande, vilket innebär att planförslaget kan antas direkt efter samrådet. 
Detta förfarande är endast möjligt om samtliga i samrådskretsen godkänner förslaget 
och inga ändringar sker efter samrådet. Eftersom det har gjorts ändringar i förslaget 
efter samrådet är ett sådant förfarande inte möjligt vilket är varför granskning nu 
behöver genomföras.  
 
Planändringsförslaget innebär följande ändringar i plankartan:  
 

 Borttagande av planbestämmelse "l" (luftledning) för delar av planområdet där 
ledningen redan har markförlagts. 

 Införandet av bestämmelse "l1" för delar där luftledningen planeras att 
markförläggas (nytt inför granskningen). 

 Ändring av utfartsförbud längs med Byggesvägen i enlighet med nytt 
trafikutformningsförslag (delvis nytt inför granskningen). 

 Justerad utbredning av användningen "VÄG" (Byggesvägen) i enlighet med nytt 

 trafikutformningsförslag. 

 Nytt "E-område" för transformatorstation (nytt inför granskningen). 

 Borttagande av skyddsbestämmelsen "n1" för en av bokarna i området. 

 Ändring av del av befintligt "u-område" på grund av ny sträckning 
fjärrvärmeledning. 

 
Utöver ovan ändringar har även plankartan setts över digitalt och justerats gällande 
dess digitala funktionalitet. Detta innebär att vissa av planbestämmelserna har andra 
beteckningar än i den ursprungliga detaljplanen. Detta innebär dock inga faktiska 
förändringar i planens byggrätter. 
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Följande ändringar har gjorts i plankartan sedan samrådet:  
 

 Komplettera med nytt E-område för transformatorstation i planområdets 
nordvästra del i enlighet med E.ON:s yttrande  

 Komplettering med bestämmelsen l1 för delar redovisade i E.ON:s yttrande  

 Justering av utfartsförbudet i planområdets sydvästra del i enlighet med 
Trafikverkets yttrande  

 
Ett genomförande av aktuell detaljplaneändring bedöms inte få någon betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 23 februari 2022, § 28 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 7 – 28 mars 2022. Totalt inkom 9 yttranden. 
Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad samrådsredogörelse.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-13  
Plankarta, daterad 2022-04-19  
Planbeskrivning, ursprunglig och kompletterande  
Samrådsredogörelse, daterad 2022-04-19 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2022-04-19 
Miljökonsekvensbeskrivning, ursprunglig och kompletterande 
Trafikprognos, Sweco, daterard 2021-09-14 
Utformningsförslag nya anslutningar, Sweco, daterad 2022-02-07 
Beslut från länsstyrelsen, medgivande av nedtagning av särskilt skyddsvärt träd, daterat 
2022-02-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Södra Cell Mörrum, XXX, 375 86 Mörrum 
Södra Cell Mörrum, XXX, 375 86 Mörrum 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
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§ 88 Yttrande rörande förslag till ny VA-plan för Karlshamns kommun 2022/1155 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta yttrandet nedan som sitt eget 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Jäv 
 
Görgen Lennarthsson (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Bakgrund 
 
Ett förslag till ny VA-plan för Karlshamns kommun har remitterats till byggnadsnämnden 
för yttrande, vilket ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 6 maj 2022. 
 
VA-planering är kommunens kontinuerliga förvaltningsövergripande arbete med att 
hantera behov och utmaningar i VA-anläggningen och är central bland annat för att 
möjliggöra en fortsatt utveckling i enlighet med kommunens inriktningsmål och 
översiktsplanering. 
 
Förslaget till ny VA-plan är en revidering av nuvarande VA-plan och ersätter den tidigare 
planen. Planen syftar till att vara ett styrdokument och verktyg för kommunens VA-
planering och riktar sig främst till politiker och tjänstepersoner i berörda verksamheter, 
men utgör även ett underlag för information till kommunens invånare och andra aktörer. 
 
VA-planeringen omfattar hela kommunens geografiska yta och avser såväl 
dricksvattenförsörjning som dag- och spillvattenhantering. VA-planen är framtagen med 
en tidshorisont på cirka 10 år. Gällande tillkommande bebyggelse omfattar VA-planen 
endast de områden som kommer att bebyggas de närmaste tre åren. 
 
Behovet av allmän VA-försörjning utanför befintliga verksamhetsområden regleras i 6§ 
lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Bestämmelsen anger att ett 
verksamhetsområde ska bestämmas och behovet snarast tillgodoses om det med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning 
eller avlopp i ett större sammanhang. VA-huvudmannen ska då ordna anläggningen och 
kommunfullmäktige ska fatta beslut om verksamhetsområde. 
 
Revideringen av VA-planen har genomförts i en förvaltningsövergripande projektgrupp 
med representanter från Karlshamn Energi Vatten AB (KEVAB, VA-huvudman), 
kommunstyrelseförvaltningen (mark- och exploatering, plan och miljö) samt 
Miljöförbundet Blekinge Väst (tillsynsmyndighet). VA-planen ska utvärderas vartannat år 
av VA-planens styrgrupp, samt revideras och aktualiseras en gång per mandatperiod. 
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Yttrande 
 
VA-försörjning är en förutsättning för kommunens samhällsbyggnadsutveckling och 
beröringspunkterna med byggnadsnämndens ansvarsområden är därmed många.  
VA-planen listar ett antal planerade åtgärder och fortsatt arbete för ökad samverkan och 
strategiskt arbete för hållbar VA-försörjning i Karlshamns kommun. Bland annat så 
nämns följande, som berör kommunens arbete med planläggning och andra ärenden 
enligt plan- och bygglagen, PBL. 
 

 Upprätta rutin för att markanvisningsavtal och exploateringsavtal ska följas av ett 
separat VA-avtal (inkl. dagvatten) mellan exploatör och KEVAB. 

 Upprätta rutin för beslut om verksamhetsområde samt anläggande och 
fakturering av anslutningsavgifter. 

 Upprätta rutin för att utöka dagvattenutredning i detaljplanearbetet till en VA-
försörjningsutredning som omfattar samtliga vattentjänster. 

 Strategiskt arbete med att formulera mål och åtgärder för att utveckla 
dagvattenhanteringen till hållbara flöden och god vattenkvalitet. 

 Avsätta/reservera ytor för öppen dagvattenhantering i bebyggd miljö i 
kommunens grönplan, klimatanpassningsplan, planeringstrategi enligt PBL samt 
i översiktsplanen. 

 
Ökad samverkan och strategiskt arbete kommer att kräva att resurser avsätts inom 
byggnadsnämndens verksamhetsområde. I sammanhanget vill byggnadsnämnden 
framhålla möjligheterna och vikten av att använda ytor mångfunktionellt. 
 
I VA-planen pekas fyra §6-områden ut jämte åtta områden för ny exploatering/ 
förtätning. Detaljplan är framtagen för sex av de åtta områdena för ny bebyggelse. För 
Etapp 1 Nya Stationsstaden Karlshamn och Duverydstomten Etapp Nord pågår 
planarbete som avses färdigställas under första halvåret 2023, vilket möjliggör VA-
utbyggnad enligt den i VA-planen redovisade tidplanen. 
 
De fyra §6-områden som finns med i VA-planen är benämnda Nabben, Stilleryds 
Sandvik, Nötabråne och Köpegårda. Ytterligare ett område, Drösebo, har identifierats 
som ett 6§-område, men med lägst prioritet för genomförande. Eftersom en anslutning 
ligger mer än 10 år fram i tiden är det inte med i utbyggnadsplanen. I behovsanalysen 
enligt 6§ konstaterades att tre bebyggelseområden inte i nuläget omfattas av ett 
kommunalt ansvar för VA-försörjning, men att förutsättningarna är sådana att en utökad 
bebyggelse kan förändra bedömningen. De tre områdena är Tostarp, Tararp samt Södra 
Hoka. Här kan ärenden om förhandsbesked och bygglov för nya enskilda bostadshus 
komma att påverka ansvaret för VA-försörjningen, vilket behöver framgå vid 
lokaliseringsprövningen. Frågan förutsätts bevakas av KEAB vid remiss i enskilda 
ärenden.  
 
Gällande detaljplan för Nabben är en byggnadsplan för fritidsområde från 1963 som 
reglerar att bostadshus får vara högst 50 m2 och den sammanlagda bebyggelsen per 
tomt inte får uppta större areal än 60 m2, vilket utökats till 80 m2 i ett beslut från 1977. 
För en enskild tomt i området finns en ändring av byggnadsplanen, fastställd 1969, som 
ändrat högsta tillåtna byggnadsyta till 120 m2.  
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Området Nabben är beläget med närhet till Mörrums Bruk och kommunens 
översiktsplan anger att denna verksamhet ska beaktas vid beslut om förändrad 
markanvändning i dess närhet, detta för att undvika utökade restriktioner på 
verksamheten. Mot bland annat denna bakgrund är möjligheterna till bebyggelse-
utveckling i området begränsade och gällande plan bör inte ersättas med en detaljplan 
som i högre grad möjliggör permanentboende i området.  
 
För området Stilleryds Sandvik finns idag ingen detaljplan. I översiktsplanen anges att 
hamnens intressen ska prioriteras i området. Verksamheter och ny och tillbyggnad av 
bostäder som riskerar att påverka riksintresset för kommunikationer och energi-
produktion negativt ska inte tillkomma. Detta innebär, precis som VA-planen anger, att 
kommunen i god tid före utbyggnad av VA-försörjningen behöver hantera områdets 
framtida nyttjande och utveckling, så att ansvaret för VA-försörjningen i befintlig 
bebyggelse hanteras utan att hamnens intressen äventyras. Ett planarbete behöver 
initieras senast under 2023 och syfta till att begränsa möjligheterna till permanent-
boende i området.  
 
En allmän VA-försörjning i Nötabråne bedöms inte föranleda något behov av 
planläggning. Översiktsplanen anger att ny bebyggelse får tillkomma i form av 
kompletteringar till befintlig bebyggelse, vilket är i linje med en allmän VA-försörjning. 
 
Kommunalt vatten och avlopp till Köpegårda är i enlighet med viljeinriktningarna i 
kommunens översiktsplan. Gällande detaljplan reglerar att den sammanlagda 
bebyggelsen per tomt inte får uppta större areal än 80 m2, av dessa får bostadshus 
utgöra 60 m2. För att möta den förväntade ökade efterfrågan på att bo permanent i 
området kommer sannolikt gällande detaljplan på sikt behöva ersättas med en ny som 
medger större byggrätter. Då utbyggnaden av allmän VA-försörjning till Köpegårda 
ligger nära i tiden bedöms inte utbyggnaden hinna föregås av något planarbete som 
möjliggör mer byggrätt. 
   
Som en följd av att Köpegårda förses med allmän VA-försörjning är det lämpligt att se 
över möjligheterna att förtäta och komplettera den befintliga bebyggelsen. Detta görs 
med fördel initialt i samband med ett programarbete för tätorten Åryd, Guövik och 
Köpegårda, i enlighet med översiktsplanens strategier.  
 
VA-planen för Karlshamns kommun medför att resurser behöver avsättas för att 
möjliggöra planläggning av området Stilleryds Sandvik och även på sikt troligtvis 
Köpegårda. Enligt plan- och bygglagen ska den som har nytta av detaljplanen eller 
områdesbestämmelserna stå för planavgiften. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-14 
Förslag till VA-plan för Karlshamns kommun, daterad 2022-04-05 
Bilaga 1, Förslag till VA-utbyggnadsplan för Karlshamns kommun, daterad 2022-04-05 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen, kommunstyrelsen@karlshamn.se 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovačić 
Daniel Nilsson, Utredningsingenjör Vatten, KEVAB 
Miljöstrateg Jesper Bergman 
Bygglovarkitekt Sofi Ridbäck 
Arkitekt Elisabeth Rydberg 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
Planarkitekt Fredrik Ingstorp 
Planarkitekt Emmy Wallmark 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 


