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Plats och tid Rådhussalen, klockan 08:15—10:50, ajournering 09:35-09:55 

Beslutande Jan Bremberg Ordförande (S) 
Magnus Olsson 2:e vice ordf. (M) 
Mats Bondesson 1:e vice ordf. (C) 
Kennet Bengtsson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Gitte Ejdetjärn Ledamot (S) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Månsson (M)  Görgen Lennarthsson (SD)  
 

Närvarande 
ersättare 

Kerstin Linde 
Johan Wolgast 
Catarina Flod 
Ingvar Andersson 
Lennart Lindqvist 

(S) 
(MP) 
(M) 
(S) 
(S) 

 

Övriga Lena Jarl Hellgren 
Emmy Wallmark 
Janeth Gummesson 
Åse Gummesson 
Christina Svensson 

Planarkitekt  
Planarkitekt  
Teckentolk 
Teckentolk 
Sekreterare 

 

Paragrafer § 129  

Utses att justera Gitte Ejdetjärn (S) 

Justeringsdatum  2022-06-22 

   
Sekreterare Christina Svensson  
   
   
Ordförande Digitalt signerad  
 Jan Bremberg  
   
Justerande Digitalt signerad  
 

 Gitte Ejdetjärn 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2022-06-22 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-06-23 

Tillkännages t.o.m.: 2022-07-14 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 129 Detaljplan för Karlshamn 5:20 m.fl. (Saltsjöbaden) 2020/2179 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, 
daterat 2022-06-03, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 § 
plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att ett genomförande av detaljplanen bedöms få betydande miljöpåverkan i den mening 
som avses i plan- och bygglagen och att en MKB därför krävs 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för bebyggelse avsedd för bostäder, tillfällig 
vistelse och publika verksamheter. Bebyggelsen ska utformningsmässigt vara anpassad 
till Väggaparken. Detaljplanen syftar även till att utveckla platsens riksintressanta värden 
avseende kulturmiljön och områdets betydelse för rekreation och friluftsliv. 
 
Intentionen i planförslaget är att möjliggöra för nya bostäder, men också att stärka 
allmänhetens tillgång till området genom att möjliggöra för restaurang, café, konferens, 
samlingslokal och konstutställning. Genom att allmänhetens tillgång till publika ytor och 
strandpromenaden säkras, kan platsens värde som mötesplats väckas till liv, samtidigt 
som ett attraktivt boende tillskapas.  
 
Ett förslag till bebyggelse har, på uppdrag av JSB, tagits fram av Wingårdhs arkitekter. 
Förslaget ligger till grund för detaljplanens utformning. Totalt tillskapas 30-40 lägenheter, 
fördelade på fyra huskroppar. Byggnaderna, som ska samspela med natur och kontext, 
avses uppföras i trä och i 3-5 våningar.  
 
En naturvärdesinventering har genomförts. I den noterades ett flertal skyddsvärda träd, 
inom och utanför planområdet. För att ta ner skyddsvärda träd inom planområdet krävs 
marklov. 
 
En trafikutredning har tagits fram, som ger förslag på åtgärder som kan vidtas för att få 
trafiksäkra lösningar vid ett genomförande av detaljplanen. Sammantaget bedöms det 
möjligt ur trafiksynpunkt att bebygga planområdet enligt planförslaget. 
 
Planområdet ligger inom område som är av riksintresse för kulturmiljövården. 
Riksintresset omfattar park-, café- och hotellanläggningar i Väggaparken samt 
kvarvarande spår från gamla badanläggningar. Byggnadsnämndens ställningstagande 
är att ett genomförande av detaljplanen kan medföra risk för betydande miljöpåverkan, 
varför en strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
har upprättats. Inom ramen för miljöbedömningen har också en kulturmiljöutredning 
genomförts. Sammantaget bedöms planförslaget innebära måttliga till stora negativa 
konsekvenser för platsens kulturhistoriska värde. Vid utformningen av planförslaget har 
åtgärder vidtagits för att minska de negativa konsekvenserna.  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-03 
Plankarta med bestämmelser, skala 1:500, daterad 2022-06-03 
Planbeskrivning, daterad 2022-06-03 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2021-04-15, reviderad 2022-06-03 
Miljökonsekvensbeskrivning, WSP, daterad 2022-06-02 
Kulturmiljöanalys och konsekvensbeskrivning, WSP, daterad 2022-06-02 
Trafikutredning, WSP, daterad 2021-05-10 
Naturvärdesbedömning, WSP, daterad 2021-05-20 
Planprogram för Väggaområdet, daterat 2013-12-04 
Utredning Saltsjöbaden, daterad 2012-05-25 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande: JSB Construction AB, Odalvägen 12 374 52 Asarum  
Mark och exploateringsingenjör Liselott Skough 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 


