
KARLSHAMNS KOMMUN KALLELSE l (l) 

Kommunfullmäktige 2014-02-20 

Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, måndagen den 3 mars 2014 k117.00 

Ärende KS § 

l Supervalåret 2014- valnämnden informerar 

2 Bolagsordningar och ägardirektiv- kommunjuristen informerar om ändringar 
i kommunallagen och lagen om offentlig upphandling 

3 26 

4 30 

5 31 

6 

7 
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Kommunstyrelsen 2014-02-18 

§ 26 2014/340 

Överlåtelse av camping- och turismanläggningarna i Kollevik och Långasjönäs 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att till anbudsgivare m 14, xxx, försälja Kolleviks Camping och stugby fOr en 
köpeskilling på totalt 6 200 tkr, varav 3 300 tia för mark och 2 900 tia fOr byggnader 
och inventarier. 

att till anbudsgivare m 3, xxx, med tomträtt fOr en årlig tomträttsavgäld av 95 000 kr 
upplåta Långasjönäs Camping och stugby och att till tomträttshavaren försälja 
byggnader och inventarier för en köpeskilling av l 200 tkr. 

att till anbudsgivare m 3, xxx, med tomträtt för en årlig tomträttsavgäld av 4 200 kr 
upplåta Semesterhemmet i Långas j ö näs och att till tomträttshavaren försälj a byggnader 
och inventarier för en köpeskilling av l 00 tkr. 

Reservation 

Jens Henningsson (V) anmäler reservation mot beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-21 § 129 att uppdra åt kommunlednings
förvaltningen att genomföra ett anbuds/auktionsförfarande för upplåtelse/överlåtelse av 
campingfastigheterna inom Långasjönäs och Kollevik med alternativen tomträtt eller 
äganderätt och att efter genomfört anbuds-/auktionsförfarande återkomma med förslag 
till upplåtelse/överlåtelse av campingfastigheterna. 

Vid anbudstidens slut hade 15 anbud inkommit. Anbuden har utvärderats av en 
tjänstemannagrupp under ledning av kommundirektören. I den slutliga bedömningen har 
en sammanvägning gjorts av ekonomisk status och möjlighet att genomföra förvärv och 
utveckling av anläggningarna, branschkunskap, utvecklings- och investeringsplaner, 
miljö- och hållbarhet, engagemang m m. 

Utvärderingsgruppen föreslår 

att Kolleviks Camping och stugby försäljs till anbudsgivare 14 för en köpeskilling på 
totalt 6 200 tia, varav 3 300 tkr för mark och 2 900 tkr för byggnader och inventarier 

att Långasjönäs Camping och stugby upplåts till anbudsgivare 3 för en årlig 
tomträttsavgäld av 95 000 kr och att till tomträttshavaren försälja byggnader och 
inventarier för en köpeskilling av l 200 tkr. 
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Kommunstyrelsen 2014-02-18 

att Semesterhemmet i Långasjönäs upplåts till anbudsgivare m 3 för en årlig 
tomträttsavgäld av 4 200 kr och att till tomträttshavaren försälja byggnader och 
inventarier för en köpeskilling av l 00 tkr. 

Beslutsunderlag 

• Slaivelse från turistchefen 2014-01-24 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2014-02-04 § 22. 

Yrkanden 

35 

Bärthil Ottosson (M), Paul Hedlund (FP), Marco Gustafsson (C), Laila Johansson (KD), 
Anders Englesson (MP), Magnus Gärdebring (M), Britt Kilsäter (M) och 
Tor Billing (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Jens Henningsson (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

Christel Friskopp (S) med instämmanden av Tobias Folkesson (S) och Kenneth Hake 
(S) yrkar avslag på den första att-satsen till förmån för tomträtt samt bifall till den andra 
och tredje att-satsen i arbetsutskottets förslag. 

Proposition I 

Ordföranden ställer först proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå den 
första att-satsen och finner att kommunstyrelsen har beslutat att avslå denna. 

Omröstning 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
Ja-röst för avslag på den första att-satsen. 
Nej-röst för bifall till den första att-satsen. 

Omröstningsresultat 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst 

Sven-Åke Svensson (S) x 
Christel Friskopp (Sl x 
Britt Kilsäter (M) 
J an B remberg (S) x 
Anders Englesson (MP) 
Tobias Folkesson (S) x 
Bärthil Ottosson (M) 
Viviaune Andersson (S) x 
Tor Billing (SD) 

Nej-röst avstår 

x 

x 

x 

x 
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Kommunstyrelsen 2014-02-18 

Kenneth Hake (S) x 
Paul Hedlund (FP) x 
Magnus Gärdebring (S) 
J ens Henningsson (V) x x 
Marco Gustafsson (C) x 
Laila Johansson (KD) x 

Med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutar kommunstyrelsen bifalla den första att-satsen. 

Proposition II 

Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå den 
andra att-satsen och finner att kommunstyrelsen har bifallit denna. 

Proposition III 

Ordföranden ställer slutligen proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå 
den tredje att-satsen och finner att kommunstyrelsen har bifallit denna. 



tztl! ltj3'1t2 
2014-01-24 Dnr 2012/17 

Kommunstyrelsen 

Överlåtelse av camping- och turismanläggningarna i Kollevik 
och Långasjönäs. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-21 § 129 att uppdra åt kommunledningsför
valtningen att genomföra ett anbuds/auktionsforfarande för upplåtelse/överlåtelse av 
campingfastigheterna inom Långasjönäs och Kollevik med alternativen tomträtt eller 
äganderätt och att efter genomfort anbuds/auktionsförfarande återkomma med for
slag till upplåtelse/överlåtelse av campingfastigheterna. 

Anbudsprocessen 
Efter kommunstyrelsens beslut om forsäljningsuppdraget upprättades ett prospekt 
över anläggningarna och ett antal olika marknadsföringsaktiviteter genomfördes. 
Sista anbudsdag aviserades till2013-11-30 och samtidigt bjöds intressenter in till 
visningar av de båda anläggningarna vid två olika tillfållen under högsäsong i juli 
månad. Vid dessa tillfållen deltog ungefår 25 intressenter. 

Under anbudsprocessen har 70 intressenter beställt informationsmaterial och ytterli
gare ca 25 visningar har skett under anbudstiden. Under dessa ytterligare visningar 
har intressenter har haft möjlighet till mer omfattande besiktningar och ta del av mer 
utförlig teknisk och ekonomisk dokumentation om anläggningarna. Medarbetare från 
samhällsbyggnadsförvaltningen har svarat för upplysningar om anläggningarnas tek
niska och driftsmässiga status och turistchefen har redovisat beläggningsstatistik, 
ekonomiska förutsättningar mm. 

Överväganden 
Vid anbudstidens slut hade 15 anbud inkommit. Anbuden varierar med hänsyn till 
såväl pris som verksamhetsideer och utvecklingsplaner. Anbuden har utvärderats av 
en tjänstemannagrupp under ledning av kommundirektören. 

Ett viktigt motiv för överlåtelse av anläggningarna har varit att stärka besöksnäringen 
i Karlshamn. Samtidigt kan konstateras att det for båda anläggningarna finns stora 
investeringsbehov men också en potential för rätt innehavare att genom samverkan 
med andra aktörer och på andra sätt utveckla verksamheten och stärka Karlshamn 
som besöksmåL 



Anbuden har utvärderats genom en metod som vägt samman anbudspris med be
dömning av affarsplan, realism i kalkyler och förmåga att genomföra. För de olika 
laiterierna har åsatts poäng i en skala 1-4. Medelvärden av bedömning har summe
rats och vägts samman vilket tillsammans med poäng för priset givit ett indikativt 
poängvärde, totalpoäng, för de olika anbudsgivarna som en utgångspunkt för vidare 
bedömning av anbuden. Alternativen äganderätt och tomträtt har utvärderats paral
lellt. Med dessa förutsättningar blev resultatet av utvärderingen enligt följande: 

För Kollevik: 
Poängsumma Köp 

Anbud# Markpris Poäng Pris byggn Poäng Pris 
' 

Anbud 4 
Anbud 8 
Anbud 9 
Anbud 10 
Anbud 14 

Tomträtt 
Anbud# 

Anbud 3 
Anbud 5 
Anbud 6 
Anbud 7 
Anbud 11 
Anbud 12 
Anbud 15 

1 700 000 
2 500 000 
3 000 000 
1100 000 
3 300 000 

För Långasjönäs: 
Köp 

Anbud# 

Tomträtt 
Anbud# 

Anbud 1 
Anbud 3 
Anbud 11 
Anbud 13 

För Semesterhemmet: 
Tomträtt 

Köp 

1,5 
2,3 
2,7 
1,0 
3,0 

2 500 000 2,6 4,1 
o 0,0 2,3 

500 000 0,5 3,3 
100 000 0,1 1,1 

2 900 000 3,0 6,0 

Poängsumma 
Pris byggn Poäng Pris 

' 
1 200 000 2,1 

350 000 0,6 
700 000 1,2 

3 500 000 6,0 
1700 000 2,9 
1000 000 1,7 
1650 000 2,8 

2,1 
0,6 
1,2 
6,0 
2,9 
1,7 
2,8 

Poängsumma 
Pris 

4,8 
3,0 

Poängsumma 
Pris byggn Poäng Pris 

' 
200 000 1,0 

1200 000 6,0 
1050 000 5,3 

1 0,0 

1,0 
6,0 
5,3 
0,0 

Poängsumma 
Pris 

3,0 
2,3 

Inga anbud på köp av Semesterhemmet har kommit in. 

Poängsumma 
Bedömning Totalpoäng 

1---7:!.,0::1 11, 1 
1---4.:!.,3"" 6,6 
1---4~,0~ 7,3 
1---7"', 7'-1 8,8 
L_ __ 9::c,3::.J 15,3 

Poängsumma 
Bedömning Totalpoäng 

11,0 
4,0 
7,7 
7,0 
3,3 
7,7 
7,7 

Poängsumma 
Bedömning 

4,01 
5,0 

Poängsumma 
Bedömning 

13,1 
4,6 
8,9 

13,0 
6,2 
9,4 

10,5 

~ 
~ 

Totalpoäng 

l-----,-:::!6,::j0 7 ,o 
i----=1::!.1'-'-10 17,0 
l---'0'3,::j3 8,6 
L__ __ ::!_3'c:J3 3,3 

Poängsumma 
Bedömning 

11,01 
7,7 
~ 
~ 

Genom det öppna anbudsförfarande som tillämpats har kommunen en fri prövnings
rätt av inkomna anbud och kan göra en sammanvägd bedömning av anbudsgivarna. 
Efter den inledande utvärderingen och poängsättningen enligt ovan har anbudspro
cessen fortsatt med att utvärderingsgruppen genomfört samtal med de intressenter 
som bedömdes som mest intressanta. Vid samtalen har utvecklingsplaner, ekono
miska förutsättningar, frågor om samverkan för turismutveckling mm diskuterats. 
Samtidigt med detta har genomförts referenstagningar och inhämtats laeditupplys
ningar om de aktuella företagen. 



Vid utvärderingen har stor vikt lagts vid att bedöma intressenternas kunskap och 
förmåga att långsiktigt utveckla anläggningarna. I den slutliga bedömningen har en 
sammanvägning gjorts av ekonomisk status och möjlighet att genomföra förvärv och 
utveckling av anläggningarna, branschkunskap, utvecklings- och investeringsplaner, 
miljö- och hållbarhet, engagemang mm. 

Utvärderingsgruppen är enig att de nu föreslagna köparna av anläggningarna har 
goda förutsättningar att åstadkomma en positiv utveckling av dessa. De föreslagna 
köparna är också de som fick högst poäng i den inledande utvärderingen. 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att till anbudsgivare nr 14, xxx, försälja Kolleviles Camping och stugby för en köpe
skilling på totalt 6 200 tkr, varav 3 300 tkr för mark och 2 900 tkr får byggnader och 
inventarier. 

att till anbudsgivare nr 3, xxx, med tomträtt för en årlig tomträttsavgäld av 95 000 kr 
upplåta Långasjönäs Camping och stugby och att till tomträttshavaren försälja bygg
nader och inventarier för en köpeskilling av l 200 tkr. 

att till anbudsgivare nr 3, xxx, med tomträtt för en årlig tomträttsavgäld av 4 200 kr 
upplåta Semesterhemmet i Långasjönäs och att till tomträttshavaren försälja byggna
der och inventarier för en köpeskilling av l 00 tia. 

Göran Persson 
Kommundirektör 

Bilagor 

Lena Axelsson 
Turistchef 

Bilaga l- Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2013-05-21 § 129 
Bilaga 2 - Prospekt 
Bilaga 3 -Köpekontrakt Kolleviles camping och stugby med bilagor 
Bilaga 4- Tomträttsavtal Långasjönäs camping och stugby med bilagor 
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Kommunstyrelsen 2013-05-21 

§ 129 2012/17 

Framtida driftsformer för kommunens camping- och turismanläggningar 

Kommunstyrelsens beslut 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att genomföra ett 
anbuds/auktionsförfarande för upplåtelse/överlåtelse av campingfastigheterna inom 
Långasjönäs och Ko lievik med alternativen tomträtt eller äganderätt 

att efter genomfort anbuds/auktionsförfarande återkomma med förslag till 
upplåtelse/överlåtelse av campingfastigheterna. 

Reservation 

Jens Henningsson (V) anmäler reservation mot beslutet. 

Sammanfattning 

En utredning som innebär översyn av driftformer och investeringsbehov för 
campinganläggningarna har genomförts av konsultföretaget PWC. I rapporten redovisas 
förutsättningar för anläggningarna och möjliga driftsformer. I rapporten redovisas också 
att en fortsatt drift av anläggningarna i egen regi genom förvaltning eller kommunalt 
bo lag sannolikt strider mot konkurrenslagstiftningen. 

Som en konsekvens av utredningens slutsatser kvarstår tre alternativ for framtida drift 
av anläggningarna, upplåtelse genom arrende eller tomträtt eller att anläggningarna säljs. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår att kommunledningsforvaltningen får i uppdrag 
att genomföra ett anbuds/auktionsförfarande för upplåtelse/överlåtelse av 
campingfastigheterna med alternativen tomträtt eller äganderätt. 

Beslutsunderlag 

o Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2013-04-14 
o Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2013-05-07 § 82. 

Yrkande 

Marco Paulsson (M) och Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till förslaget. 

J ens Henningsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
"att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att genomföra ett anbudsforfarande för att 
få fram arrendeavtal av campingplatserna inom Långasjönäs och Ko lievik 
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Kommunstyrelsen 2013-05-21 

Forts § 129 

att efter genomfört anbudsförfarande återkomma med förslag till upplåtelse av 
campingfastighetema". 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och 

149 

J ens Henningsson (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 

Protokollet ska skickas till 

Kommundirektören 
Turistchefen 



2013-04-14 

Kommunstyrelsen 

. ·- /j)/ a_; f 7--
Framtida driftsformer för kommunens camping- och 
turismanläggningar 

Sammanfattning 
Besöksnäringen växer snabbt i Sverige och har i Karlshamns kommun en stor potential for 
både tillväxt i näringen och att locka fler nöjda besökare till kommunen. För de av 
konununen ägda turismanläggningarna Långasjönäs, Kollevile och Tärnö har i flera år 
diskuterats och utretts investeringsbehov och framtida driftformer. Anläggningarna 
redovisar idag ökande ekonomiskt underskott och har stora framtida investeringsbehov om 
de skall komma att motsvara dagens krav på standard. 

En utredning som innebär översyn av driftformer och investeringsbehov for 
campinganläggningarna har genomforts av konsultf6retaget P WC. I rapporten redovisas 
fOrntsättningar for anläggningarna och möjliga driftsformer. I rapporten redovisas också att 
en fortsatt drift av anläggningarna i egen regi genom forvallning eller kommunalt bolag 
sannolikt strider mot konkurrenslagstiftningen. 

Som en konsekvens av utredningens slutsatser kvarstår tre alternativ for framtida drift av 
anläggningarna, upplåtelse genom arrende eller tomträtt eller att anläggningarna säljs. 

Bakgrund 
Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringsgrenar och ett av Karlshamns 
kommuns prioriterade utvecklingsområden. Ett mål for turistverksamheten i Karlshamn är 
ett ökat antal gästnätter och nöjda besökare. Karlshamns kommun har flera unika 
besöksmål och turismanläggningar och en stor potential for fortsatt näringslivsutveckling 
inom turism och besöksnäring. 

De av Karlshamns konunun ägda camping- och turismanläggningarna är en viktig del av 
möjligheterna att utveckla besöksnäringen och i flera år har framtida drift av dessa och 
behov av investeringar diskuterats. Genom detaljplaneläggning och utbyggnad av V A har 
åtgärder vidtagits for att i dessa avseenden säkerställa att anläggningarna skall kunna leva 
kvar. Utredningar har samtidigt påvisat mycket stora kommande investeringsbehov i 
samtliga anläggningar for att dessa skall kunna motsvara dagens standardkrav och därmed 
locka fler besökare till Karlshamns kommun. 

En centrala fråga är möjliga framtida driftfotmer for anläggningarna. Under 2013 kommer 
de tre aktuella anläggningarna Långasjönäs, Ko Ilevik och Tärnö att drivas i egen 
kommunal regi efter det att arrendatorn på Kollevile vid årsskiftet lämnat arrendet. 

Karlshanu1s Kommun • Kommunledningsf6rvaltningen • Kansli 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tfn 0454-811 00 • Fax 0454-810 40 
E-post: kommunkansli@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se 
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Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde 2012-01-24, § 15 i de1ma del att två 
altemativa förslag på framtida driftfonner skulle utredas: 

Eget ägande med nuvarande driftsform 
Bildande av ett kommunalt bolag med ansvar för driften av kommunens samtliga 
camping- och turismanläggningar, dvs. Långasjönäs, Kollevile samt Tärnö 

En tjänstemannagrupp har arbetat med utredningen och konsultföretaget PWC har anlitats 
för att utreda konsekvensema av de ovan nänmda förslagen och belysa möjliga framtida 
handlingsvägar. 

Nuläge 
Det framgår av styrande dokument samt tidigare utredningar att de berörda mmådena inte 
bara är viktiga för besöksnäringen, utan även utgör några av de viktigaste områdena i 
kommunen för rekreation och friluftsliv. 

Turismnäringen är en starkt växande näringsgren med stor inverkan på en kommuns 
attraktionskraft och varumärke. Kommunens anläggningar har stor potential att fungera 
som kommunens "gästrum", vilket ställer krav på att anläggniagama håller en så god 
standard att de skapar en goodwill för kommunen och lockar fler besökare. En målsättning 
att sträva efter är därför att få kommunens anläggningar att klassas som nivå 4 enligt 
Svensk Campingstandard. Ingen av anläggningarna når upp till detta idag. 

statusen på respektive anläggning kan sammanfattas enligt nedan: 

Långasjönäs camping och stugby består av 90 campingplatser, 50 stugor samt 
Semesterhemmet med 40 sängplatser (begränsat till 8 platser pga bristande brandsäkerhet) 
Hela anläggningen håller låg standard är i mycket stort behov av upprustning, även utan att 
kunna nå upp till nivå 4 enligt klassificeringen. Investering i VA-anslutning till 
servicebyggnad har beslutats och genomförs. En uppmstning av anläggningen dämtöver 
till en lägsta godtagbar nivå inklusive nytt VA-nät kräver en investering om ca 40 mkr. 

Ko lievik camping och stugby består av 130 campingplatser och ca 50 uthyrningssh1gor av 
varierande storlek. Anläggningen är i behov av upprustning fast inte av så omfattande mått 
som Långasjönäs. Servicebyggnaden är i stort behov av upprustning och renovering, 
altemativt rivning och nyproduktion, bedömd kostnad ca 5 mla. Ett investeringsbehov 
inom den närmaste tiden är också en omläggning av dräneringssystemet, kostnaden för 
detta är för närvarande inte kalkylerad. 

Anläggningen på Tärnö har en mycket enkel standard och liten kapacitet. Fyrstjärnig 
standard bedöms inte rimlig att eftersträva för anläggningen. Byggnadema på Tämö har 
varit föremål för en särskild utredning där tidplaner för uppmstningen och VA-dragningen 
antogs av kommunfullmäktige 2011-11-20 § 297. 

Utredningen 
Av utredningen från PWC avseende framtida driftsformer för anläggningama- egen drift i 
förvaltnings- eller bolagsform- framgår sammanfattningsvis följande. 

Anläggningarnas ekonomi uppvisar ökande underskott och det finns en tydlig nedåtgående 
kurva vad avser beläggnings graden. Samtidigt ökar besöksnäringen i landet. Det finns 
tydliga trender att efterfrågan på upplevelser och resor ökar och att turisterna blir mer och 
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mer krävande både vad gäller standard och serviceutbud. Kommunens anläggningar når 
inte upp till dessa ökade krav. 

Det fi1ms ett tydligt uttalat behov av uppställningsplatser för husbilar med tillgång till 
funktionella och fräscha serviceanläggningar. En möjlighet i anläggningarna kan vara 
rivning av en del av stugorna och att ersätta dessa med uppställningsplatser för husbil 
och/eller nyckelfårdiga nyproducerade stugor. 

Vid drift i egen regi- även med oförändrad standardnivå-krävs det stora insatser vad 
gäller underhåll, modemisering och uppmstning. Anläggningen måste kännas fräsch och 
trevligt för att inte ligga på för låg nivå i jämförelse med konkurrerande anläggningar. En 
fortsatt drift i egen regi utan nivåhöjning kommer fönnodligen resultera i ytterligare 
nedåtgående beläggningsgrad och dänned ytterligare sä1me ekonomiska förutsättningar. 

Driften av anläggningarna i bolagsfonn ger inga egentliga fördelar i förhållande till 
förvaltningsdrift. Möjligen kan resurser förflyttas mellan kommunens olika bolag. Några 
fördelar med detta är inte direkt uppenbara och är i sammanhanget endast marginella. 

Utredningen redovisar också kommunens fömtsättningar att alls driva turismanläggningar i 
egen regi. Gnmdprincipen för kommunal säljverksamhet är att den inte får begränsa 
konkurrensen. Tillägg i konkurrenslageh som infördes l januari 2010 betonar ytterligare 
detta. Ä ven kommunala bolag omfattas av bestämmelserna. Sammanfattningsvis 
konstateras att fortsatt drift i egen regi sannolikt strider mot konkurrenslagstiftningen. 

Överväganden 
Som framgår av ovan är frågan om drift i egen regi i förvaltningsfonn respektive 
bolagsform likvärdiga för kommunen. Oavsett driftform är det sannolikt att camping
stugby och turistanläggningsverksamhet i egen kmmnunal regi inte är förenligt med 
konkurrenslagstiftningen varför detta alternativ inte bör övervägas vidare. 

För Kollevile och Långasjönäs finns aktuella detaljplaner som syftar till att säkerställa både 
fortsatt camping- och stugbyverksamhet och allmänhetens tillträde genom att de områden 
som inte är avsedda för camping lagts ut som allmän plats, natur, med kommunalt 
huvudmarmaskap. Detta gäller exempelvis badplatsen i Långasjönäs och områdena närmast 
havet i Kollevik. I planbeskrivningen till detaljplanen för Långasjönäs anges också ett 
fortsatt kommunalt ägande av fastigheterna. 

Målet för kommunens campinganläggningar bör vara att stärka besöksnäringen med fler 
och nöjdare besökare till Karlshanm. Fler besökare gynnar även den övriga 
besöksnäringen, handel, restauranger och evenemang i Karlshamns kommun. 
Förutsättningen fcir en näringsidkare att framgångsrikt kunna driva anläggningarna är 
långsiktighet, inte minst med tanke på de omfattande investeringar som krävs för att uppnå 
en tillräckligt god standard. Det krävs också att den som driver anläggningen kan 
finansiera sin investering, bland annat genom möjlighet till säkerhet för krediter. 

Det är angeläget för kommunen att den som framöver kmmner att driva 
campinganläggningarna utvecklar dessa på ett sätt som gy1mar besöksnäringen i 
Karlshamn. En långsiktig upplåtelse/överlåtelse av anläggniagama innebär samtidigt alltid 
att anläggningarna inte på något enkelt sätt kan återgå till kommunen. 
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Den samlade bedömningen ger tre alternativa handlingsvägar med översiktliga 
fårutsättningar och konsekvenser enligt fåljande: 

Alt l. Kommunen äger fastighetema och upplåter arrende till näringsidkare att driva 
anläggningen/anläggningarna. Kommunen gör nödvändig upprustning och infrastrukturella 
investeringar (Boende, V A-ledningar, ny servicebyggnad, tillsammans uppskattningsvis 
minst ca 45 Mkr) och i arrendeavtalet regleras övriga villkor med sikte på att modernisera 
och msta upp anläggningen. Befintliga byggnader är tillbehör till fastigheten och ägs 
därigenom fortsatt av kommunen, nya byggnader kan ägas av arrendatorn. En arrendatoms 
möjligheter att finansiera investeringar i anläggningen beror på upplåtelsetidens längd. 
Sicall en arrendator investera i egna nya byggnader eller anläggningar måste 
upplåtelsetiden vara så lång att investeringen kan skrivas av under den säkerställda 
arrendetiden. Arrendator har besittningsskydd men arrendefårhållandet kan under särskilda 
fårutsättningar avbrytas. 

Alt 2. Kommunen äger fastighetema och upplåter dessa med tomträtt till näringsidkare. 
Innebär att hela anläggningen upplåts till tomträttshavaren med eller utan kommunala 
investeringar fcire upplåtelsen. Byggnaderna överlåtes och blir tomträttshavarens egendom 
med lösenskyldighet fcir kommunen vid tomträttens eventuella framtida upphörande. 
Tomträtt kan belånas, säljas och köpas på motsvarande sätt som en fastighet vilket ger 
tomträttshavaren möjlighet att finansiera investeringar. Kommunen kan inte i detalj styra 
och reglera verksamheten men gällande detaljplan im1ebär att området inte får används till 
annat än camping. Allmänhetens tillträdenuninom själva campingområdet kan 
säkerställas genom servitut och/eller nyttjanderätt. De mmåden som i detaljplanen lagts ut 
som allmän plats (naturområden, badplats mm) ägs fortsatt av kommunen. Tomträttsavtal 
får inte sägas upp av tomträttshavaren. 

Alt 3. Kommunen säljer fastigheterna. Hela anläggningen med mark och byggnader 
överlåts. Ägaren kan belånas, säljas och köpas vilket ger en ägare möjlighet att finansiera 
investeringar. Kommunen kan inte i detalj styra och reglera verksamheten men kan genom 
detaljplanen styra att området inte används till annat än camping. Allmänhetens tillträde 
mm inom själva campingområdet kan säkerställas genom servitut och/eller nyttjanderätt. 
De områden som i detaljplanen lagts ut som allmän plats (naturområden, badplats nnn) ägs 
fortsatt av kommunen. Alternativet kan kräva ändring/fortydligande av detaljplanen fcir 
Långasjönäs vad gäller skrivningen om kommunalt ägande. 

F ömtsättningen fcir campinganläggningarna är av flera skäl att de åtminstone inte skall 
generera ett underskott får kommunen. Mot denna bakgrund synes en kommunal 
investering i campinganläggningarna enligt ovan av storleksordningen minst 45 mkr inte 
vara realistisk att genomfåra. Bedömningen är att en näringsidkare har större möjligheter 
att bedöma och genomföra de investeringar som krävs över tid, och rusta upp 
anläggningarna till en standardnivå som genererar ökat besökstaL Vill kommunen inte 
genomfåra investering bortfaller alternativet arrendeupplåtelse enligt ovan. Vill kommunen 
behålla ett ägande till marken gäller tomträttsupplåtelse, annars överlåtelse genom 
fårsäljning. Kommunens intresse av fortsatt ägande har motiverats av att marken inte 
används till annat ändamål än camping samt att säkra allmänhetens tillgång till områdena. 
Markanvändning och allmänhetens tillträde har nu säkerställts genom detaljplaner. 

En närmare jämfcirelse av alternativen tomträtt och fcirsäljning kan göras enligt fciljande. I 
båda fallen bildas fastigheter fcir campingändamål av de områden som enligt detaljplanerna 
får Långasjönäs respektive Kollevile skall utgöra camping. Campingfastigheterna kan då 
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antingen upplåtas med tomträtt, i praktiken försäljning av tomträtten till fastigheten, 
inklusive byggnader och anläggningar på dessa, eller fårsäljning äganderätten till 
fastigheterna. Tomträtten är en upplåtelse får obestämd tid, dock att kommunen under 
fårutsättning att det är av betydelse får kommunen att använda marken får annat ändamål 
(än i detta fall camping) kan få tomträtten att upphöra, dock tidigast 20 år efter upplåtelsen 
och då med skyldighet att lösa in byggnader och anläggningar. Den årliga 
tomträttsavgälden till kommunen skall beräknas utifrån en långsiktig realränta, får 
närvarande ca 3 procent på markvärdet. I båda fallen skall fastigheter får campingändamål 
bildas enligt gällande detaljplaner. 

De fastigheter som bildas och upplåtes/överlåtes kan illustreras genom nedanstående utsnitt 
ur aktuella detaljplaner där det mörkare gröna, betecknat N l är campingområdet medan det 
ljusare gröna NATUR kvarstår i kommunens ägo. Exempelvis kvarstår strandzonen och 
badplatserna både i Långasjönäs och Kollevik i ko1mnunens ägo. Hela plankartor får 
Långasjönäs och Kollevik bifogas ärendet. 

Utdrag ur detaljplan får Långasjönäs Utdrag ur detaljplan får Kollevik 

Ä ven om kommunen vid en tomträttsupplåtelse kvarstår som ägare till marken ger detta i 
praktiken inga utökade möjligheter att löpande påverka anläggningarna än om de överlåtes 
med äganderätt. Tomträtten ger en årlig tomträttsavgäld till kommunen men 
upplåtelsen/fårsäljningen av tomträtten ger en lägre intäkt vid upplåtelsetillfåll et. Omvänt 
innebär en fårsäljning av äganderätten en högre intäkt får kommunen och samtidigt krav 
på högre kapitalinsats får en köpare. Det kan därfår vara rimligt att pröva båda allemaliven 
mot marknaden och mot bakgnmd av redovisade förutsättningar fareslås efter en 
sammanvägd bedönming att upplåtelse/överlåtelse av campinganläggningama prövas får 
al temaliven tomträtt och äganderätt. 

Vid en upplåtelse/överlåtelse av campinganläggningarna är Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) inte tillämplig. Kommunen har därigenom fri prövningsrätt att bedöma 
och avgöra till vem man vill upplåta/överlåta anläggningarna. Detta måste dock ske till 
marknadsmässigt pris, i annat fall kan EU :s statsstödsregler bli tillämpliga. 

Upplåtelse/överlåtelse av anläggningarna bedöms efter samråd med kmmnunens 
upphandlingschefbäst genomfåras genom ett anbuds-/auktionsfårfarande som är väl 
offentliggjort får marknadens aktörer. Som underlag får detta tas fram ett prospekt som 
beskriver anläggningama. I ett sådant fårfarande kvarstår att kommunen har fri 
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prövningsrätt av köpare och att en upplåtelse/överlåtelse inte får ske till ett pris som 
understiger marknadsvärdet. 

F örslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt lcommunledningsfårvaltningen 

att genomfåra ett anbuds-/auktionsfårfarande får upplåtelse/överlåtelse av 
campingfastigheterna inom Långasjönäs och Kollevile med alternativen tomträtt eller 
äganderätt 

att efter genomfårt anbuds-/ auktionsfårfarande återkomma med fårslag till 
upplåtelse/överlåtelse av campingfastigheterna 

Göran Persson 
Kommundirektör 

Bilaga: 
Översyn av driftsformer och investeringsbehov får camping- och stuganläggningar, 
Karlshamns kommun. PWC februari 2013 
Plankarta till detaljplan får Långasjönäs camping och stugby 
Plankarta till detaljplan får Kolleviles camping och sh1gby 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 40 

Kommunstyrelsen 2014-02-18 

§ 30 2014/316 

Antagande av detaljplan för del av fastigheterna Karlshamn 3:3 och 3:4 m fl
Nyemöllevägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta förslaget till detaljplan för del av Karlshamn 3:3 och 3:4 m fl enligt 5 kap. 27 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 

Reservation 

Anders Englesson (MP) lämnar en skriftlig reservation, se bilaga. 

Sammanfattning 

Syftet med aktuell planläggning är att skapa en bättre trafiksituation på Nyemöllevägen 
med stängning för utfart sydost om MeDonaids (den befintliga anslutningen 
Nyemöllevägen/Sölvesborgsvägen) och istället öppna upp en ny anslutning mellan 
Nyemållevägen och Strömmarondellen. Anslutningsvägen hamnar på parkmark i 
gällande detaljplan varför en ändring av detaljplanen krävs. 

I planområdet ingår förutom kommunen fem privata fastighetsägare. De deltar i 
planläggningen för att bekräfta befintliga förhållanden i detaljplanen samt for att få 
utrymme för önskemål omblandarmat utökad byggrätt och fler parkeringsplatser och 
därmed genom planen ge möjlighet till framtida utveckling av verksamheterna. 

Byggnadsnämnden har 2014-01-22 § 3 gjort en revidering av granskningsutlåtandet 

Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens protokoll2013-12-04 § 262 
• Byggnadsnämndens protokoll 2014-01-22 § 3 
• Planhandlingar. 

Yrkanden 

Anders Englesson (MP) yrkar återremiss av ärendet för att cykelsäkerheten inte beaktats 
i planslaget, i andra hand avslag. 

Jens Henningsson (V) instämmer i förslaget om återremiss. 

Jan Bremberg (S) yrkar bifall till byggnadsnämndens förslag att anta detaljplanen. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 41 

Kommunstyrelsen 2014-02-18 

Proposition I 

Ordföranden ställer först proposition om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet vid 
dagens sammanträde eller återremittera det och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

Proposition II 

Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå 
byggnadsnämndens förslag att anta detaljplanen och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 



Reservation 
mot förslaget till detaljplan gällande fastigheterna Karlshamn 3:3, 3:4 mfl 

I planhandlingarna står det klart angivet att planens syfte är att skapa en bättre 
trafiksituation på Nyemöllevägen. Trots detta finns i planförslaget inte ett enda ord 
om fårbättringar av cykel och gångtrafiken. 

Utmed Nymöllevägen har ett undermåligt planarbete tidigare gjort att cykeltrafiken 
utsätts för stora faror i planområdet Inte mindre än sju vägkorsningar finns på den 
relativt korta cykelbana som ryms inom planområdet vilket ger upphov till flera 
incidenter dagligen. Det måste vara något av ett rekord i nonchalans. 
Ett rekord som endast överträffas av den nu aktuella planen som syftar till "att skapa 
en bättre trafiksituation på Nymöllevägen" utan att ta upp den farliga situationen får 
cykeltrafiken. I texten konstateras bara helt torrt " i detaljplanen föreslås inga 
förändringar av gem-vägnätet". 

Detta måste ses som ett resultat av att kommunen saknar en miljöpolicy och en 
vision om ett fossilfritt samhälle. Hur ska tjänstemännen på plankontoret kunna 
upprätta en plan gällande trafik som ser armat än bilismens aktuella behov om de inte 
vägleds av miljöpolitiska visioner och tankar hos dom som styr? 

Det är inte obefogat att förmoda att biltrafiken i området kommer att öka i och med 
denna detaljplan och det kommer i sin tur att innebära att situationen för de cyklande 
trafikanterna kommer att förvärras. Detaljplanen lever alltså inte upp till sitt syfte att 
fårbättra trafiksituationen såvida man inte räknar bort cykeltrafiken helt och hållet 
från begreppet trafik. 
Den signal som planförslaget ger är att i Karlshamn sätts bilismen främst medan 
cyklismen inte räknas alls. 
Detta kan vi i Miljöpartiet inte acceptera och reserverar oss härmed mot det 
föreliggande förslaget till detaljplan. 

Anders Brrglesson 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5 

Byggnadsnämnden 2014-01-22 

§3 2011/1482.214 

Detaljplan för del av Karlshamn 3:3 och 3:4 m.fl.- rättelse av 
granskningsutlåtande 

Byggnadsnämndens beslut 

att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat granskningsutlåtande efter 
rättelse, daterat 2013-12-04 reviderat 2014-01-22 

att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma 
till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Sammanfattning 

Det har uppdagats att det i granskningsutlåtandet har skett en förväxling mellan de 
personer som inkommit med synpunkter i samrådsskedet De som lämnat in ett 
yttrande med synpunkter som inte blivit tillgodosedda finns därmed inte omnämnda 
bland de som har besvärsrätt. Gransirningsutlåtandet har därför reviderats. 

Beslutsunderlag 

• Granskningsutlåtande, daterat 2013-12-04 reviderat 2014-01-22 
• Tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-10 

Protokollet ska skickas till 

Karlshamn 

Frostentorp Förvaltning AB, Nyemöllevägen 12, 374 32 Karlshamn 
Svenska MeDonaids AB, 127 85 Skärholmen 
Hermanssonbolagen, Nyemöllevägen 4, 374 32 Karlshamn 

Fa~;tigl1ets AB Hjelmberg, Box 114, 374 22 Karlshamn 
Netcomp Förvaltning AB, Sölvesborgsvägen 37, 374 32 

stadsarkitekt, Emina Kovacic 
Landskapsarkitekt, Anna Terning 
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Byggnadsnämnden 2013-12-04 

§ 262 2011/1482.214 

Detaljplan fOr del av Karlshamn 3:3 och 3:4 m.fl.- beslut om antagande 

Byggnadsnämndens beslut 

att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2013-12-04 

att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterad 2013-12-04 

att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar 
detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 
27 §plan- och bygglagen (2010:900). 

Sammanfattning 

Trafiksituationen i T -korsningen Sölvesborgsvägen l Nyemöllevägen är idag 
problematisk och orsakar tidvis långa köer. Telmiska nämnden har ansökt om 
upprättande av detaljplan med syfte att möjliggöra en ny anslutningsväg från 
Nyemöllevägen mot Strömmarondellen. Byggnadsnämnden ställde sig 2012-01-
25 positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. 

I planområdet ingår förutom kommunen fem privata fastighetsägare. De deltar i 
planläggningen för att bekräfta befintliga förhållanden i detaljplanen samt för att 
få utrymme för önskemål om bland annat utökad byggrätt och fler 
parkeringsplatser och därmed genom planen ge möjlighet till framtida utveckling 
av verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

• Antagandehandlingar, daterade 2013-12-04 (sedan tidigare beslutade 
handlingar så som MKB-checklista skickas inte ut men finns att tillgå på 
stadsmiljöavdelningen) 

• Tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-08 

Protokollet ska skickas till 

Jonas Persson, Frostentorp Förvaltning AB, Nyemöllevägen 12, 374 32 
Karlshamn 
Kjell-Arne Forsberg, Svenska MeDonaids AB, 127 85 Skärholmen 
Fredrik Hermansson, Hermanssonbolagen, Nyemöllevägen 4, 374 32 Karlshanm 
Bengt Olsson, Fastighets AB Hjelmberg, Box 114, 374 22 Karlshamn 
Magnus Söderberg, Netcomp Förvaltning AB, Sölvesborgsvägen 37, 374 32 
Karlshamn 
stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Yvonne Egner 



Reservation 
mot förslaget till detaljplan gällande fastigheterna Karlshamn 3:3, 3:4 mfl 

I planhandlingarna står det klart angivet att planens syfte är att skapa en bättre 
trafiksituation på Nyemöllevägen. Trots detta finns i planförslaget inte ett enda ord 
om förbättringar av cykel och gångtrafiken. 

Utmed Nymöllevägen har ett undermåligt planarbete tidigare gjort att cykeltrafiken 
utsätts för stora faror i planområdet Inte mindre än sju vägkorsningar finns på den 
relativt korta cykelbana som ryms inom planområdet vilket ger upphov till flera 
incidenter dagligen. Det måste vara något av ett rekord i nonchalans. 
Ett rekord som endast överträffas av den nu aktuella planen som syftar till "att skapa 
en bättre trafiksituation på Nymöllevägen" utan att ta upp den farliga situationen för 
cykeltrafiken. I texten konstateras bara helt torrt " i detaljplanen föreslås inga 
förändringar av gem-vägnätet". 

Detta måste ses som ett resultat av att kommunen saknar en miljöpolicy och en 
vision om ett fossilfritt samhälle. Hur ska tjänstemännen på plankontoret kunna 
upprätta en plan gällande trafik som ser annat än bilismens aktuella behov om de inte 
vägleds av miljöpolitiska visioner och tankar hos dom som styr? 

Det är inte obefogat att förmoda att biltrafiken i området kommer att öka i och med 
derrna detaljplan och det kommer i sin tur att innebära att situationen för de cyklande 
trafikanterna kommer att förvärras. Detaljplanen lever alltså inte upp till sitt syfte att 
förbättra trafiksituationen såvida man inte räknar bort cykeltrafiken helt och hållet 
från begreppet trafik. 
Den signal som planförslaget ger är att i Karlshamn sätts bilismen främst medan 
cyklismen inte räknas alls. 
Detta kan vi i Miljöpartiet inte acceptera och reserverar oss härmed mot det 
föreliggande förslaget till detaljplan. 

Anders Englesson 
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Detaljplan för del av Karlshamn 3:3 och 3:4 m fl, 
Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län 

GRANSKNINGSUTLATANDE 

Granskningsförfarandet 

Detaljplaneförslaget har varit föremål för granskning från och med den 7 oktober till och med den l 
november 2013. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning i Samhällsbyggnadsförvaltningens 
lokaler i Rådhuset i Karlshamn samt på biblioteket i Karlshamn. Delar av granskningsmaterialet har 
även presenterats på Karlshanms kommuns hemsida, under adressen: www.karlshamn.se/planer. 

Kungörelse om granskning anslogs på kommunens anslagstavla måndagen den 30 september 2013 och 
infördes i ortstidningarna lördagen den 5 oktober 2013. Underrättelse om granskningen, dvs 
kungörelsen, sändes fredagen den 4 oktober 2013 till kända sakägare enligt fastighetsförteckning 
daterad den 2 september 2013 och andra som bedömts ha ett väsentligt intresse av p1anförs1aget. Före 
granskningen sändes kopia på handlingar hörande till planförslaget till Länsstyrelsen i Blekinge län 
samt övriga enligt sändlista. 

Synpunkter före granskningen 

Yttranden inkomna i samband med samrådet finns refererade och kommenterade i av 
byggnadsnämnden godkänd sanuådsredogörelse, daterad den 2 oktober 2013. 

Inkomna yttranden under granskningstiden 

I samband med granskningen inkom totalt 14 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och kommentarer 
ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på Stadsmiljöavdelningen. Länsstyrelsens yttranden 
bilägges i sin helhet, bilaga l. 

Myndigheter och organisationer 
l. Länsstyrelsen i Blekinge län 
2. Lantmäteriet 
3. Trafikverket 
4. Kommunstyrelsen 
5. Tekniska nämnden 
6. Fritidsnämnden 
7. Socialnämnden 
8. Försvarsmakten Högkvarteret 
9. Karlshamn Energi 
l O. E. ON Elnät Sverige AB 

synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
inget att erinra 
inget att erinra 
inget att erinra 
synpunkter 
inget att erinra 
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11. Skanova 
12. VMAB- Västblekinge Miljö AB 
13. Polismyndigheten 

Enskilda 
14. Gemensamt yttrande med 20 namnunderskrifter: 

Hans och Madeleine Olofsson 
Magnus och Caroline Olofsson 
Lena och Nils-Olof Smedå 
Sven-OlofKroon 
Lars-Erik Hallengren 
Berthold Gustavsson 
Bengt-Åke Karlsson och Lotta Hartmanu 
Sven-Erik Svensson 
Gunilla och Ingemar Gyllström 
Mats Ericsson 
Paul och Susanne Wilson 
Agneta Gustafsson 
Håkan Skoog 
Magdalena Sewall 

Antagandehandling • Normalt förfarande 

synpunkter 
inget att erinra 
inget att erinra 

synpunkter 

Yttranden från myndigheter och organisationer 

1. Länsstyrelsen i Blekinge län (yttrande inkom den 5 november 2013) 
Yttrandet biläggs i sin helhet detta utlåtande. 

Länsstyrelsens synpunkter och råd 
Med hänsyn till de trafikproblem som råder i området är länsstyrelsen positiv till de planerade åtgärderna 
för att förbättra trafiksäkerhet och framkomligheten i området. 
Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig över planförslaget och lämnat synpunkter. Kommunen har till stor del 
beaktat länsstyrelsens synpunkter bl a har frågan om huvudmannaskap förtydligats på plankartan och där 
strandskyddet avses upphävas redovisas planbestämmelse på plankartan (a) och en administrativ 
bestämmelse är införd som villkorar bygglov. Kommunen har även infört en planbestämmelse kring 
geoteknisk undersökning inför nybyggnad eller ombyggnad. 

Kommentarer: Noteras. 

I planbeskrivningen redovisas att stigande havsnivåer leder till att högvattenståndet kan höjas till ca 2,8 m 
(RH2000) år 2100. Kommunen vidhåller dock en lägsta grundläggningshöjd på +2,5 m i höjdsystem 
RHOO (motsvarar 2,6 m i RH2000). Det är därför viktigt att kommunen redovisar alternativa 
skyddsåtgärder för att ldara en eventuell översvämning i framtiden. Länsstyrelsen vill informera 
kommunen om att länsstyrelsen har påbörjat ett arbete med att ta fram riktlinjer för anpassning till 
förändrat klimat vid exploatering av låglänta områden. Riktlinjerna kan resultera i att byggnation under en 
viss marknivå inte kommer att tillåtas. 

I övrigt anser länsstyrelsen att kommunen hanterat de risker som finns inom planområdet på ett bra sätt 
men att det är viktigt att frågorna följs upp vid genomförandet av detaljplanen. 

Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras. 

Riksintresse 
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Planområdet omfattar väg E22 som är av riksintresse för konnnunikation enligt 3 kap 8 § MB. Planen bör 
kunna förenas med riksintresset konnnunen bör dock beakta Trafikverkets yttrande som vill att konnnunen 
förtydligar att den nya utformningen inte medför någon ökad risk för köbildning på E 22. 

Kommentarer: Se kommentaren under punkt 3, Trafikverkets yttrande. 

Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 § PBL 
Planförslaget bör inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt plan- och bygglagen 11 
kap 10 § (PBL 2010:900) mellankonnnunala frågor, miljökvalitetsnormer eller risken för olyckor eller 
erosion dock bör tydligare redogörelse för åtgärder inom planområdet redovisas när det gäller 
översvämningsrisken samt riksintresset för konnnunikation enligt 3 kap 8 § milj ö balken, enligt ovan. 

Kommentarer: Noteras. 

2. Lantmäteriet (yttrande inkom den 1 november 2013) 
Asarum s:2 bör nämnas i konsekvensbeskrivningen tillsannnans med övriga fastigheter. I övrigt har 
lantmäteriet inga synpunkter på planförslaget 

Kommentarer: Fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras. 

3. Trafikverket (yttrande inkom den 30 oktober 2013) 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna i rubricerat ärende. I samrådsredogörelsen har 
Karlshamns konnnun bemött Trafikverkets tidigare synpunkter. Några synpunkter kvarstår dock, där 
Trafikverket önskar förtydliganden från konnnunen. 
I samrådsskedet påvisade Trafikverket följ ande: 
"På- och avfart tillifrån E22 i västlig riktning ansluter till cirkulationsplatsen. Trqfikverkets 
bedömning är att ökad trafik ochfler in- och uifarter i cirkulationsplatsen kan påverka trafikbildenför 
på- och avfartenför E22. Uiförligare analyser bör uiföras for att belysa plariforslagets effekter för E22 
med på- och avfartsramper i anslutning till cirkulationsplatsen. Detaljplanen reglerar inte trafi/iföringen, 
t. ex. enkelriktad trafik, i området vaiför analysen bör belysa alla alternativa trafikeringssituationer och 
även ta höjd for en framtida prognosliserad ökning av trafikflödet. " 
Konnnunens svar: "Microsimuleringar (baserade på dubbelriktad trafik) har genomförts. 
Dessa påvisar ingaframkomlighetsproblem i cirkulationsplatsen pga köbildning på ramperna. " 

Trafikverket menar i sin tidigare skrivning att konnnunen ska utreda och beskriva att eventuella köer på 
ramperna (på gruud av nya anslutningar till cirkulationsplatsen) inte påverkar trafiken på E22. 

Kommentarer: För attfortydliga den tidigare kommentaren vill kommunenfraniföra att 
trafiksimuleringar har tagits fram som visar att Irqfiksituationen på E22 inte påverkas av den nya 
anslutningen. Simuleringarna baseras på beräknade trafikflöden år 2030 och har uiförts för värsta 
scenario, dvs trafik i båda riktningarna på den nya anslutningen. Simuleringen visar att vid 
köbildning under högtrafik blir det som mestfem köande bilar på ramperna. 

Generellt använd uttrycket "T -korsning" i planbeskrivningen. En T -korsning kan detinieras som en 
trevägskorsning, där en av vägarna ansluter vinkelrätt mot de andra två och ovanifrån sett bildar ett 
mönster likt bokstaven "T". I planbeskrivningen avses ibland korsningen mellan Sölvesborgsgatan och 
dess koppling till Nyemöllevägen, ibland korsningen mellan Nyemöllevägen och dess koppling till 
Sölvesborgsgatan och ibland syftar uttrycket endast till själva kopplingen mellan de båda vägarna. En T
korsning kan följaktligen inte vara en sträcka eller en tyrvägskorsning. Användandet av "T -korsningen" 
bör därför ses över i hela planbeskrivningen för att göra handlingarna mer lättförståeliga. 

Kommentarer: När hänvisning görs till T-korsningen avses T-korsningen mot Nyemöllevägen 
(anslutningen mot Sölvesborgsvägen är enfyrvägskorsning). Förtydliganden om detta görs i 
planbeskrivningen 
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4. Kommunstyrelsen (yttrande inkom den 5 november 2013) 
Att cykelsäkerheten i området beaktas men har i övrigt ingen erinran mot planförslaget. 

Kommentarer: Cykelsäkerheten i området påverkas inte negativt av denna detaljplan. Eventuella 
säkerhetshöjande åtgärder på gång- och cykelbanan är inte en planfråga och regleras inte i 
detaljplan. 

5. Tekniska nämnden (yttrande inkom den 1 november 2013) 
Trafikenheten, gatuenheten, driftenheten och fastighetsenheten har inget att erinra mot förslaget. 

VA-enheten: 
Enligt tidigare yttrande i ärendet framfördes från V A-enheten problematiken med att planerad 
anslutningsväg kommer i konflikt med befintlig huvudledning för spillvatten. Detta bör förtydligas under 
tekniska frågor då arbetet/förändringen kräver speciell teknisk lösning. 

Vidare ligger längs hela planområdets östra gräns (öster om Sölvesborgsvägen) samt genom rondellen 
huvudvattenledningar för dricksvatten. Av vad som kan utläsas ur planen berörs inte denna del av några 
fysiska arbeten i nuläget. Ledningarna är dock av sådan storlek och betydelse för Karlshanms 
vattenförsäljning att dessa särskilt måste beaktas vid allt arbete. 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med denna iriformation. 

6. Fritidsnämnden (yttrande inkom den 29 oktober 2013) 
Fritidsnänmden har inget att erinra mot förslaget. 

7. Socialnämnden (yttrande inkom den 8 november 2013) 
Fritidsnänmden avstår från att yttra sig. 

8. Försvarsmakten Högkvarteret (yttrande inkom den 22 oktober 2013) 
Försvarsmakten har inget att erinra mot förslaget. 

9. Karlshamn Energi AB (yttrande inkom den 4 november 2013) 
Vi förutsätter att Karlshanms Energi ABs synpunkter för elnät och fjärrvärme beaktas enligt er 
granskningshandling Dnr: 2011/1482.214, dat 2013-10-02. Ny lokalisering av nätstation innebär en ny 
nätstation som placeras på det nya E-området, kablarna flyttas över från den befmtliga stationen och sen 
kan den befintliga stationen tas bort. Vi emotser gärna ett särskilt möte för lämplig förläggning av ny 
fjärrvärmeledning och bästa placering av ny nätstation. 

Kommentar: Platsenför nätstationen (Teknisk anläggning E) har flyttats närmare Nyemö/levägen 
för enklare angöring, i enlighet med projektörens förslag. 

10. E. ON (yttrande inkom den 28 oktober 2013) 
E. ON har inga ledningar inom planområdet och har därför inget att erinra mot förslaget. 

11.Skanova (yttrande inkom den 14 oktober 2013) 
Skanova har ett ganska nylagt rör över fastigheterna Krokodilen l och 3, som vi önskar ha kvar i 
oförändrat läge. Enligt plankartan kan kommunen tänka sig byggnation över detta rör. Vi önskar därför att 
det läggs in ett u-område i rörets sträckning. I övrigt berörs/påverkas inte Sicanavas 
teleanläggningar/rättigheter av rubricerat förslag. 

Kommentar: På plankartan finns redan ett u-område med prickmark över hela Skanovas ledning 
PE50. 
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12.VMAB Västblekinge miljö AB (yttrande inkom den 28 oktober 2013) 
VMAB har inget att erinra mot förslaget. 

13.Polismyndigheten (yttrande inkom den 23 oktober 2013) 
Polismyndigheten har inget att erinra mot förslaget. 

Yttranden från enskilda 

14. Gemensamt yttrande med 20 namnunderskrifter (inkom den 1 november 2013) 
Hans och Madeleine Olofsson Sternövägen 17 
Magnus och Careline Olofsson Snedgatan 2 
Lena och Nils-Olof Smed å Sternövägen 15 
Sven-Olof Kroon Sternövägen 11 
Lars-Erik Hallengren Sternövägen 9 
Berthold Gustavsson Sternövägen 19 
Bengt-Åke Karlsson och Lotta Hartmann Sternövägen 22 
Sven-Erik Svensson Sternövägen 21 
Gunilla och Ingemar Gyllström Formvägen 4 
Mats Ericsson Formvägen 6 
Paul och Susanne Wilson Sternövägen 13 
Ag n e ta Gustafsson Sternövägen 16 
Håkan Skoog Norra Fogdelycksgatan 1 
Magdalena Sewall Sternövägen 20 

Efter att ha tagit del av de upprättade handlingarna och reportage i Sydöstran vill vi anföra följande. 
Ombyggnaden av den norra infarten i böljan av 90-talet medförde att Prinsgatans anslutning till 
Sternövägen stängdes av, med en markant ökning av genomfartstrafiken på Sternövägen som följ d. De 
boende påtalade problemen med buller och nedsmutsning i Sternövägens södra del, kommunen 
konstaterade att höga hastigheter var huvudorsaken till problemen. Bullermätning utfördes som 
verifierade de påtalade problemen. 

1997 beslöts att Sternövägens södra del, mellan Formvägen och Sternöskolan, skulle byggas om till en 
miljöanpassad gata, Dnr 229.96.371. Efter genomförandet upplevdes förbättringarna av de påtalade 
problemen som marginella. Ytterligare skrivelser och förslag lämnades då in till Kommunen, fick till 
stånd en avsmalning av gatan med pollare, Dnr 1286/2004.511. Denna för att dämpa hastigheterna och 
därmed buller och nedsmutsning. I protokollet redovisades även resultaten från utförda hastighets och 
trafikmätningar. I samband med asfaltering av gatan 2009, försvann pollarna, men de skulle sättas upp 
igen enligt besked från dåvarande trafikingenjör. Då detta inte skett kontaktades den nuvarande 
trafikingenjören och av honom fick vi svaret att "uppsättande! av polare var ett påhitt av enskild 
tjänsteman och de skall inte sättas upp igen". Fastigheterna inom 30 zonen har sina utfarter mot 
Sternövägen till skillnad mot de som har Borrvägen som utfarts gata. Avsaknaden av hinder i gatan har 
medfört högre hastigheter än skyltat. Farligt när man kör ut. NTF:s mätning mars 2012, där var 
hastighetsöverträdelserna 78%. Kommunen mäter nu av någon anledning på en annan plats där 
hastigheterna blir som lägst. Resultaten redovisas sedan som underlag för beslut!! 

När bron till Tubba torg byggdes 2007, lades det plötsligt till en väganslutning mellan Lid! och den nya 
bron. Medförde en trafikökning på Sternövägen som nu är snabbfilen in till centrum. Avsaknaden av 
trafikljus och låg efterlevnad av skyltade regler har medfört en ökning av de tidigare påtalade problemen, 
buller, vibrationer och nedsmutsning. Genomfartsförbudet respekteras inte heller. Vi har påtalat detta 
flera gånger till kommunen och nu utreder Miljöförbundet bullerproblematiken. 

Vidare är ju Sternövägen i Kommunens långtidsutredning 2030, rödmarkerad vilket innebär att 
bullerproblemen är stora. 

Granskningsutlåtande • Detaljplan för del av Karlshamn 3:3 och 3:4 m fl, Karlshamns kommun 5 



2013-12-04 rev 2014-01-22 Antagandehandling • Normalt förfarande 

Om den nya anslutningen i Strömmarondellen blir dubbelriktad, kräver vi att kommunen vidtar åtgärder 
som förhindrar att genomfartstrafiken ökar på Stemövägen. Ingen hänsyn har tidigare tagits till de 
uppkomna trafikökningarna och problemen för de boende. Med hänvisning till Kommunens ambitioner 
om att ta miljöhänsyn är detta ett bra tillfålle att leda trafikflödena där de stör minst. Exemplen ovan visar 
hur kommunen har löst ett trafikproblem men ökat trycket på ett befintligt. Varför inte använda passagen 
Stemövägen-Prinsgatan, skulle ge mindre trafikflöde på Stemövägen med minskade utsläpp, mindre 
buller, vibrationer och nedsmutsning som resultat. Järnvägstunneln och Stemövägen där vi bor har båda 
vägbredd 5,7 m. Miljövinstema blir stora. 

Kommentarer: Kommunen har under de senaste åren genomfört flera trafikmätningar på 
Sternövägen. Trafikenheten bedömer inte att planen kommer generera någon märkbar trafikökning 
på Sternövägen men om trafiken upplevs öka efter planens genomförande kan nya trafikmätningar 
göras. 

Tillgodosedda synpunkter och planändringar efter 
granskning 
För att tillmötesgå inkomna synpunkter i granskningsskedet har planhandlingarna ändrats enligt nedan. 

Plankarta och planbestämmelser 
• Område för nätstation (teknisk anläggning E) har flyttats närmare Nyemöllevägen 

Plan beskrivningen 
• Kompletterande text om tekniska lösningar vid byggnation på mark lägre än 2,8 m 

• Kompletterande med gemensamhetsanläggningen Asarum s:2 i fastighetskonsek
vensbeskrivningen 

• Kompletterande information om V A-ledningar 

Ej tillgodosedda synpunkter 
Under samråd och granskning har följande framfört synpunkter som stadsmiljöavdelningen bedömer 
inte fullt ut beaktats i detaljplanen: 

Länsstyrelsen- sätta 2,8 meter som lägsta grundläggningsnivå. 

Naturskyddsföreningen- förbättring och säkerhetshöjning av den befintliga GCM-vägen 

Fastighets AB Hjelmberg och AB Karlshamns Autoverkstad- Flytta cykeltrafiken 

Besvärsrätt 
Naturskyddsföreningen, Fastighets AB Hjelmberg och AB Karlshamns Aulaverkstad har framfört 
synpunkter under samrådet vilka inte blivit tillgodosedda varför de bedöms ha besvärsrätt och kommer att 
bli meddelade enligt 5 kap 30 § plan- och bygglagen, PBL, efter ett antagande av planförslaget 

Övriga som framfört synpunkter under samråd och granskning och som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda bedöms ej vara sakägare och saknar därför besvärsrätt. 
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Samlad bedömning 
Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt föreslår stadsmiljöavdelningen att detaljplanen 
godkänns av byggnadsnänmden och överlänmas till kommunfullmäktige med anhållan om antagande. 
Antagande bedöms tidigast kunna ske på kommunfullmäktiges sammanträde den 3 mars 2014. 

Endast redaktionella ändringar görs inför antagandet. 

Medverkande tjänstemän 
Utlåtandet har sammanställts av planarldtekt Yvonne Egner på stadsmiljöavdelningen, 
Sarnhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshanms kommun, i samråd med berörda kommunala tjänstemän. 

Karlshanm, den4 december 2013, reviderad2014-0l-22 

Yvonne Egner 
Planeringsarldtekt 

Bilaga 
Länsstyrelsens yttrande i granskningsskedeL 

Emina Kovacic 
stadsarkitekt 
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2013-10-02 
Granskningshandling 

Detaljplan för del av Karlshamn 3:3 och 3:4 m fl, 
Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Sam rådsförfarandet 
Byggnadsnämnden beslutade den 22 maj 2013, § l JO, att samråd skulle genomföras kring 
förslag till detaljplan för rubricerat ärende. Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd 
enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen (20 l 0:900), PBL. 

Kungörelse om samråd, plankarta med bestärmnelser, planbeskrivning, illustrationskarta, 
beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 
samt svarsblankett har den 31 maj 2013 sänts tilllänsstyrelsen (vilka också fått del av övriga 
smmådshandlingar enligt nedan), lantmäterimyndigheten, kommunala organ, sakägare enligt 
fastighetsförteckning daterad den 13 maj 2013 och till övriga myndigheter, sammanslutningar 
och enskilda som bedömts ha väsentligt intresse av förslaget. 

Kungörelse om samråd och samrådshandlingarna, som bestått av grundkarta, 
fastighetsförteckning, plankarta med bestärmnelser, illustrationskarta, planbeskrivning och 
beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 
har funnits tillgängligt på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset i Karlshamn, vardagar kL 
08.00-12.00 och 13.00-16.00 och på biblioteket i Karlshanm, under ordinarie öppettider. Del av 
samrådsmaterialet har även funnits tillgängligt på Karlshanros kommuns hemsida: 
www .karlshanm. se/planer. 

Samrådet kungjordes i ortstidningarna den l juni 2013. Angiven samrådstid varade från och 
med den 3 juni 2013 till och med den 8 juli 2013. Kungörelsen om samrådet anslogs på 
kommunens anslagstavla den 27 maj 2013. 

Samråd om behovet av MKB 
ED-direktivet om miljöbedömning av planer och program är infört i svensk lagstiftning och 
innebär bland annat att kommunens bedömning och ställningstagande om behovet av en 
miljökonsekvensbeskrivning ska göras tidigt i planprocessen. Innan kommunen tar ställning tiJI 
om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så ska den eller de länsstyrelser, kommuner och 
andra myndigheter som berörs av planen eller programmet, ges tiJ!fälle att yttra sig. 

Inkomna yttranden 

I samband med samrådet inkom totalt 19 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och 
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på Stadsmiljöavdelningen. 
Länsstyrelsens yttranden bilägges i sin helhet, bilaga l. 
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Myndigheter och organisationer 
l . Läns styrelsen i B lekinge län 
2. Lantmäteriet 
3. Trafikverket 
4. Region Blekinge 
5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap- MSB 
6. Kommunstyrelsen 
7. Tekniska nämnden 
8. Fritidsnämnden 
9. Socialnämnden 
10. E. ON Birrät Sverige AB 
11. skanova 
12. Svenska Stadsnät Karlshamn AB 
13, Svenska Kraftnät 
14. Räddningstjänsten 
15. Naturskyddsföreningen 
16. Företagarna Karlshamn 

Enskilda 
17. Frostentorp Förvaltning AB 
18. Fastighets AB Hjelmberg och AB Karlshamns Antaverkstad 
19. Svenska MeDonaids AB 

synpunkter 
inget att erinra 
synpunkter 
inget att erinra 
inget att erinra 
inget att erinra 
synpunkter 
synpunkter 
inget att erinra 
inget att erinra 
synpunkter 
synpunkter 
inget att erinra 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 

synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 

Yttranden från myndigheter och organisationer 

1. Länsstyrelsen i Blekinge län (yttrande inkom den 9 juli 2013) 
Yttrandet biläggs i sin helhet denna samrådsredogörelse. 

Länsstyrelsens synpunkter och råd 
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att planförslaget är förenligt med gällande 
översiktsplan. Länsstyrelsen är också positiv till att åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet, 
framkomlighet mm i området. Nedanstående bör beaktas i fortsatt planering. 

Behovsbedömning 
Länsstyrelsen instämmer kommunens bedömning. Samråd om behovsbedömningen har 
härmed genomförts. 

Kommentarer: Noteras. 

Kommunikationer och infrastruktur 
Med hänsyn till de trafikproblem som råder i mmådet är länsstyrelsen positiv till de planerade 
åtgärderna. Följande bör dock beaktas. Planområdet omfattar väg E22 som är av riksintresse för 
kommunikation enligt 3 kap 8 § MB, Planen bör kunna förenas med riksintresset men 
kommunen bör beakta vad Trafikverket anger i sitt yttrande bl a vad gäller schaktdjup för den 
nya vägen (under bron) och ytterligare analys kring planförslagets effekter för väg E22. 
Länsstyrelsen instämmer också i Trafikverkets uppfattning att man bör studera hur detaljplanen 
ökar tillgängligheten till kollektivtrafik och hur trafiksäkerhet och tillgänglighet för gång- och 
cykeltrafiken påverkas av förslaget. 

Kommentarer: Se kommentarer till Trafikverkets yttrande. 
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Strandskydd 
Stora delar av planområdet ingår redan idag i detaljplanelagt område och omfattas inte av 
strandskydd. Fastigheten Frostenstorp 5:15 och intilliggande öppna yta på Karlshamn 3:4 
omfattas dock av skyddet. Kommunen avser att upphäva strandskyddet inom kvartersmarken 
samt inom allmän plats, lokalgata och gem-väg. Enligt strandskyddslagstiftningen (SFS 
2009:532) är det kommunen som är beslutsmyndighet för upphävande av strandskyddet i de 
berörda delarna. Kommunen har också markerat området på karta och fört in planbestämmelse 
om upphävande. På allmän platsmark (natur) kvarstår strandskyddet. Kommunen åberopar 
särskilda skäl enligt p l, 2 och 5 enligt 7 kap 18 c § §. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att det bör vara möjligt att upphäva strandskyddet med stöd av 
de skäl som anges. Gränsen för området där strandskyddet avses upphävas kan dock gärna 
redovisas på själva plankartan och en planbestämmelse "a" införas. 

Kommentarer: Noteras. Det upphävda strandskyddet redovisas på en separat karta på 
plankartan. 

Hälsa och säkerhet 
Som anges i handlingarna finns ett potentiellt förorenat område inom planområdet (på 
fastigheten Krokodilen 3). Av handlingarna framgår att ev. markarbeten väster om byggnaden 
på fastigheten behöver föregås av markundersökning. Länsstyrelsen anser att det är bra att 
markundersökning avses ske. Med hänsyn till att detaljplanen medger att verksamheter såsom 
småskalig vård är det dock lämpligt att man också inför bestämmelse om att lov för en åtgärd 
som innebär en väsentlig ändring av markens användning endast får ges under förutsättning att 
markens lämplighet för bebyggelse har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts 
eller att en skyddsåtgärd har vidtagits. 

Det berörda området ligger i anslutning till väg som rekommenderas för farligt gods samt väg 
där viss transport av farligt gods får ske. Kommunen har därför infört prickmark (mark som 
inte får bebyggas) vid området närmast Sölvesborgsvägen. Detta innebär att man får ett 
avstånd på ca lO m mellan byggrätt/byggnad och väg här. Generellt sett rekommenderar 
länsstyrelsen att man tillämpar ett byggnadsfritt avstånd på ca 25 m närmast transportleder 
med farligt gods (i enlighet med Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport "Riskhänsyn vid ny 
bebyggelse"). I tättbebyggda områden eller i befintliga bebyggelsemiljöer är det dock inte 
alltid möjligt eller lämpligt med sådana avstånd eftersom det skulle leda till en oönskad 
bebyggelsestruktur och omfattande impedimentytor. Länsstyrelsen anser att kommunen har 
hanterat riskerna på ett acceptabelt sätt men att det är viktigt att frågan följs upp vid 
genomförandet av detaljplanen. 

Länsstyrelsens översiktliga klimat- och sårbarhetsanalys visar att området har sådana 
egenskaper att det kan finnas risk för ras och skred. Av planbeskrivningen framgår dock att de 
delar som berörs utgörs av vägbankar och stödmurar. Kommunen har också infört en 
bestämmelse om att "nybyggnad eller ombyggnad där kunskap om gällande grundförhållanden 
krävs skall föregås av geoteknisk undersökning". Länsstyrelsen är positiv till förslaget men 
anser att bestämmelsen med fördel kan förtydligas, eller förklaras i planbeshivningen (är det 
t ex i vissa delar av området där sådan undersökning ska ske eller avses vissa typer av 
byggnationer?). 

Det är bra att kommunen har uppmärksammat översvämningsriskerna i detaljplanen. Man bör 
dock överväga att revidera planbestämmelsen om lägsta tillåtna grundläggningshöjd på +2,5 m i 
höjdsystem RHOO (motsvarar ca 2,6 m i RH2000) med hänsyn till ett framtida högvattenstånd 
på 2,8 m (RH2000). Riktlinjen för grundläggningsnivå måste även ta hänsyn till en situation där 
högt vattenstånd i havet inträffar samtidigt som det är hög vattenföring i Mieån. Högt 
vattenstånd i havet leder till dämning av vattendrag och ökar därmed risken för översvämning. 
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Klimatförändringarna väntas leda till att högvattenföringen i Mieån ökar. Enligt SMHI:s 
scenarier kan JOO-årsflödet för Mieån öka med uppemot 30 o/o till år 2100 (Länsstyrelsens 
rapport 2012:1). 
(OBS: Det behöver framgå att höjdnivåerna som anges i samrådshandlingarna avser olika 
höjdsystem; EN-beslutet anger lägsta grundläggningsnivå i kommunens höjdsystem RHOO, 
medanframtida högvattenstånd anges i det nationella höjdsystem RH2000. För att kunna 
jämföra nivåerna måste de anges i samma höjdsystem.) Man bör överväga behovet av att lägga 
fast höjdnivåer för gatorna i området. 

Kommentarer: En planbestämmelse införs om att bygglov för en åtgärd som innebär en 
väsentlig ändring av markens användning endast får ges under förutsättning att markens 
lämplighet för bebyggelse har säkerställts genom att eventuella mariiförareningar har 
avhjälpts eller att en skyddsåtgärd har vidtagits. 

Planbeskrivningen kompletteras med information om att det är viktigt att närheten till väg 
för farligt gods följs upp i genomförandeskedet. 

Karlshamns kommun tillämpar sedan 2008-01-01 riktlinjer för lägsta grundläggningsnivå 
med hänsyn till havsnivåförändringar. Riktlinjen innebär en lägsta tillåtna 
grundläggningshöjd på+ 2,50 meter i kommunens koordinatsystemför höjd (RH 00). För 
en ny riktlinje krävs beslut i byggnadsnämnden. Planbeskrivningen kompletteras med 
information om skillnaden mellan RHOO och RH2000. 

Övrigt 
Frågan om huvudmannaskap kan förtydligas på plankartan (om kommunen inte ska vara 
huvudman för en eller flera a v de allmänna platserna inom planområdet ska detta framgå av 
detaljplanen). 

Kommentarer: Plankartan kompletteras angående huvudmannaskap 

Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 § PBL 
Ovan angivna synpunkter om hälsa och säkerhet och riksintresset bör beaktas. Planförslaget bör 
inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt plan- och bygglagen Il kap 10 § 
(PBL 2010:900) vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer eller 
risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Kommentarer: Noteras. 

2. Lantmäteriet (yttrande inkom 14 juni 2013) 
Mycket tydligt beskrivet kring fastighetsregleringar med illustrationskartor. I övrigt har 
lantmäteriet inga synpunkter på förslaget. 

Kommentarer: Noteras. 

3. Trafikverket (yttrande inkom 14 juni 2013) 
Trafikverket har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. Detaljplanens syfte är att skapa 
en bättre trafiksituation på Nyemöllevägen bl a genom en ny anslutning mellan Nyemöllevägen 
och cirkulationsplatsen Strömma. Vid korsningen Sölvesborgsvägen/Nyemöllevägen föreslås 
enbart infart tillåtas för att förbättra trafiksituationen. 
Inom kvartersmark möjliggör detaljplanen för handel, kontor, småskalig vård och fordonsservice. 

Trafikverket är väghållare för E22 som löper på bro genom planområdet samt för samtliga 
av- och påfarter mot Sölvesborgsvägen/Johannebergsvägen. Cirkulationsplatsen och övriga 
anslutningar/vägar är kommunala. E22 utgör riksintresse för kommunikationer, vilket innebär 
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att anläggningen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet. I detaljplanen anges att E22 inte berörs av några förändringar. Trafikverket vill 
ändå påtala följande: 

Vid byggnation av väg under bron får lägsta schaktdjup inte understiga bottenplattan för 
brons grundläggning. Om detta sker kan brons bärighet äventyras. I projekteringsskedet 
ska samråd ske med Trafikverkets projektledare för brounderhåll, Fredrik Hasselström, 
te!. 010-123 92 96. 

Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras och frågan vidarebefordras till 
kommunens trafikingenjör. 

På- och avfart tillifrån E22 i östlig riktning ansluter till korsningen mellan Sölvesborgsvägen 
och Nyemöllevägen i planområdets mellersta delar. Trafikverkets bedömning är att förslaget om 
en enkelriktad infart till Nyemöllevägen, vilket minskar risken för köbildning på 
Sölvesborgsvägen, även kan ge positiva effekter för E22:s på- och avfarter. 

Kommentarer: Noteras. 

På- och avfart tillifrån E22 i västlig riktning ansluter till cirkulationsplatsen. Trafikverkets 
bedömning är att ökad trafik och fler in- och utfarter i cirkulationsplatsen kan påverka 
trafikbilden för på- och avfarten för E22. Utförligare analyser bör utföras för att belysa 
planförslagets effekter för E22 med på- och avfartsramper i anslutning till cirkulationsplatsen. 
Detaljplanen reglerar inte trafikföringen, t. ex. enkelriktad trafik, i området varför analysen bör 
belysa alla alteruativa trafikeringssituationer och även ta höjd för en framtida prognosliserad 
ökning av trafikflödet. 

Kommentarer: Microsimuleringar (baserade på dubbelriktad trafik) har genomförts. 
Dessa påvisar ingaframkomlighetsproblem i cirkulationsplatsen pga köbildning på 
ramperna. 

Trafikverket är även väghållare för cykelvägen i Nyemöllevägens förlängning i planområdets 
norra del. Den del som ägs och förvaltas av Trafikverket berörs inte av planförslaget 

Kommentarer: Kommunen är väghållare för samtliga gång- och cykelbanor inom 
planområde t, även gem-vägen i Nyemöllevägens förlängning. 

Trafikverket ser positivt på planförslaget som kan bidra till ökad trafiksäkerhet, bättre 
framkomlighet och utveckling av området. Av handlingama framgår att planområdet är 
beläget i nära anslutuing till kollektivtrafikförbindelser. Trafikverket anser att beskrivningen 
av hur de kollektiva förbindelserna ser ut och hur detaljplanen ökar tillgängligheten till 
hållplatser etc kan belysas mer utförligt. Detaljplanen bör även belysa hur trafiksäkerhet och 
tillgänglighet för gång- och cykeltrafiken påverkas av förslaget. Vid planeriug av området är det 
viktigt att säkerställa att gällande riktvärden för trafikbuller inte överskrids. 

Trafikverket har i övrigt inget att erinra mot planförslaget 

Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras med närmare information om 
kollektivtrafikförbindelser etc. Gång- och cykelbanan påverkas inte av förslaget. 

4. Region Blekinge (yttrande inkom 7 juni 2013) 
Region Blekinge har, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, tagit del av ovan 
rubricerad handling. 
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Såvida busstrafiken på Sölvesborgsvägen inte berörs, bedömer Region Blekinge inte att 
detaljplaneändringen medför förändringar för kollektivtrafiken och har därför inget att erinra 
mot planförslaget 

Kommentarer: Noteras. 

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap- MSB (yttrande 
inkom 1 O juni 2013) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig i ärendet 

6. Kommunstyrelsen (yttrande inkom den 26 juni 2013) 
Kommunstyrelsen har inget att erinra. 

7. Tekniska nämnden (yttrande inkom den 2 juli 2013) 
Trafikenheten, gatuenheten, driftenheten och fastighetsenheten har inget att erinra mot förslaget 

VA-enheten: 
För planområdets försörjning finns ledningar för spill, vatten och dagvatten vilka till största 
delen är lokaliserade i Nyemöllevägen. Genom planDinrådet går dessutom en 
överföringsledning för spillvatten i vilken allt spillvatten från Asarum och Svängsta avleds. 
Huvudledningen följer cykelbanan och efter passage av Mieån ligger denna uppe i slänten på 
Nyemöllevägens östra sida. Ledningen kommer således i konflikt med den nya 
anslutningsvägen upp mot rondellen. 

Ledningen är en självfallsledning vilket innebär att vid en eventuell omläggning måste 
ledningens höjdläge bibehållas. Detta medför i sin tur att en flytt ut i Nyemöllevägen i dagsläget 
inte låter sig göras då vägen har en ordentlig svacka precis här. Teknisk lösning behöver tas 
fram för att säkerställa att ledningen skyddas samt att framtida åtkomst och underhåll ej hindras. 

Kommentar: Noteras. Enligt uppgiftfrån trafikingenjören kan ledningens självfall 
behållas genom att förlägga den i nivå med stödmuren. 

8. Fritidsnämnden (yttrande inkom den 11 juni 2013) 
Fritidsenheten har inget att erinra mot förslaget. 

Parkenheten: 
Området som fastighetsregleras från Karlshamn 3:4 till Frostenstorp 5:15 finns med i 
kommunens grönstrukturplan under område N a 20. Det är bra om även det beskrivs under 
rubriken Mark- och vegetation, vilket gjorts med övriga områden som berörs. 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras. 

Det nämns att alleträden (3 st skogslindar, Tilia eardata 'Greenspire') inte kommer att påverkas 
av genomförandet av detaljplanen. För att ytterligare säkerställa detta, då träden ligger på 
allmän plats Lokalgata där parkering får anläggas, är det bra om träden ritas in tydligare på 
plankartan och kompletteras med text om att träden ska bevaras. Det saknas dessutom ett träd i 
allen, som med fördel planteras i samband med att anslutningsvägen till rondellen byggs. 

Kommentar: Plankartan kompletteras med skyddsbestämmelse för alleträden. 

Vid den nya påfarten till rondellen föreslås gräsytor enligt illustrationskarta. Dessa gräsytor får 
ha en maximallutning på 18 %, annar-s måste stödmurar göras. Ytorna måste dessutom ha en 
bredd på minst 3 m för att kunna skötas som gräs ytor. Detta bör om möjligt förtydligas i planens 
genomförandefrågor. 
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Kommentar: I anläggandel av vägen ingår en längre stödmur i det branta partiet, vilket 
innebär att det inte blir några lutningar över 18 %. De smala partierna kommer att 
hårdgöras. Synpunkterna har vidarebefordrats till trafikenheten. 

9. Socialnämnden (yttrande inkom den 4 juli 2013} 
Socialnämnden avstår att yttra sig. 

10.E.ON (yttrande inkom den 3 juli 2013} 
Inget att erinra. 

11.Skanova (yttrande inkom den 7 juni 2013) 
Skanova har ett ganska nylagt rör över fastigheterna Krokodilen l och 3, som vi önskar ha kvar 
i oförändrat läge. Enligt plankartan kan kommunen tänka sig byggnation över detta rör. Vi 
önskar därför att det läggs in ett u-område i rörets sträckning. I övrigt berörs/påverkas inte 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter av rubricerat förslag. 

Kommentar: Ett u-område läggs över Sicanavas ledning PV50. 

12.Svenska stadsnät Karlshamn AB (yttrande inkom den 31 maj 2013) 
Svenska Stadsnät Karlshamn AB har idag fiber och kanalisation i det aktuella området. Om 
genomförandet av plan förorsakar kostnader för Svenska Stadsnät Karlshamn AB (flyttning) så 
förutsätter Svenska Stadsnät Laholm AB att kommun eller byggherre står för samtliga 
uppkonrna kostnader. Annars har vi inget att erinra mot planförslaget. 

Kommentar: Kommunen kommer att stå för kostnader vid eventuell flytt av fiber och 
kanalisation. 

13. Svenska Kraftnät (yttrande inkom den 8 juli 2013) 
Inget att erinra. 

14. Räddningstjänsten (yttrande inkom den 8 juli 2013) 
Räddningstjänsten har tagit del av förslag till detaljplan för del av fastigheterna Karlshamn 3:3 
och 3:4. Precis som det står skrivet under rubriken "Förslag och konsekvenser" bör närheten till 
bensinstationen samt drivmedelstransporter till denna beaktas i planarbetet I övrigt har 
räddnings~änsten inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. Planområdet närmast drivmedelsstationen är prickmarkerad, vilket 
innebär att inga nya byggnader kan placeras närmare drivmedelsstationen än Netcomps 
befintliga byggnad. 

15. Naturskyddsföreningen (yttrande inkom den 8 juli 2013) 
Naturskyddsföreningen Karlshamn har i princip inget att anföra mot planen för ny 
väganslutning av Nyemöllevägen till Strömmarondellen. Däremot anser vi att behovet av 
förbättring och säkerhetshöjning av den befintliga GCM-vägen genom området bör göras och 
ingå i planarbetet 

Uppskattningsvis åtlyder endast ca 50 o/o av biltrafikanterna stopplikten vid utfarterna från 
verksamheterna och handeln (egen erfarenhet under > 10 års cykelpendlande genom området 
dagligen). Vidare uppkommer farliga situationer dagligen när fordon skall svänga höger in på 
parkeringen till Lid! och Netto, och inte observerar cyklister som kommer från sannna håll samt 
fordon som svänger vänster in på nänmda parkering vid köbildning. Dock har situationen vad 
gäller vänstersvängande fordon blivit bättre sedan utfarten vid MeDonaids stängdes då 
köbildningen har minskat. 
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Vi föreslår som en lösning på ovanstående problem att i första hand en upphöjning av GeM
passagerna vid infarterna till parkeringarna görs, alternativt att upphöjningen görs genom hela 
området och i andra hand att GCM-vägen i nuvarande skick målas i avvikande färg (röd eller 
blå förekommande på andra platser) för att öka uppmärksamheten för passagen. 

Kommentar: Synpunkterna har meddelats trafikenheten Kommunen är medveten om 
problemet med bilister som inte följer väjningsplikten vid cykelbanan och inte 
uppmärksammar cyklister. Detta är dock ett generellt problem och en sådan åtgärd bör 
ingå vid en genomgång av säkerheten på hela gång- och cykelvägnätet i kommunen. I detta 
projekt planeras inga nya passager över ge-banan och anläggandel av den nya 
anslutningsvägen påverkar inte gång- och cykelbanan. Atgärder på ge-vägen ingår inte i 
projektbudgeten. 

16. Företagarna Karlshamn (yttrande inkom den 24 juni 2013) 
Förslaget till detaljplan för del av Karlshamn 3:3 och 3:4 har vi inga synpunkter på mer än att 
det bör övervägas att göra Nyemöllevägen dubbelriktad för att förenkla för trafiken från Möllan 
och Frostenstorp 5:15 söderöver. 

Vidare så kan det skapa problem med trafiken norrifrån Sölvesborgsvägen in mot området när 
fordonen skall välja den vänstra filen söderöver. Då tvärar de över tre filer. 

Kommentar: Se kommentar nedan, punkt 17. 

Yttranden från enskilda 

17.Jonas Persson, Evornatic AB, Frostenstorp 5:15 
Arbetssituationen för Evornatic AB blir kraftigt försämrad om man enkelriktar delar av 
Nyemöllevägen som den är i översänt förslag. Det borde räcka att ha anslutningsvägarna 
enkelriktade. Evornatic har lager l maskinbyggnation på Tubba torg och är beroende av en bra 
förbindelse mellan dessa platser. Det stora flödet till MeDonaids och övriga affärer ändras inte. 
Användningen av fastigheten blir kraftigt försämrad om man inte kan ansluta till den på ett 
enkelt sätt. 

Kommentarer: Frågan om vägar ska vara enkel- eller dubbelriktade regleras inte i 
detaljplanen. I planen redovisas möjligheten att eventuellt enkelrikta Nyemöllevägen, och 
en illustration över detta visas, men det är ingen planfråga och styrs därmed inte i 
detaljplanen. Frågan kommer att hanteras i ett senare skede av kommunens trafikenhet. 

18. Fastighets AB Hjelmberg och AB Karlshamns Autoverkstad, Möllan 1 
Cykel- och gångvägens nuvarande sträckning är kvar enligt samrådshandlingarna. Det är en 
farlig cykelväg med tanke på alla in- och utfarter som korsar denna. En tanke vore att hänvisa 
cyklister till gång- och cykelbanan öster om Sölvesborgsvägen och Jannebergsvägen. Den gång
och cykelbanan är försedd med både tunnlar och trafiksignaler för gång- och cykeltrafikanter. 
En alternativ sträckning längs natursköna Mieån skulle kunna vara ett säkert och vackert inslag. 
Denna förändring skulle underlätta trafiksituationen för hela sträckan. 

Kommentarer: Atgärder på g/c-vägen ingår inte i denna projektbudget ochfrågan om en 
eventuellframtida g/c-väg längs Mieån kan inte hanteras i detta skede. Se även 
kommentarer ovan, punkt 15. 

Vi ifrågasätter även att Nyemöllevägen sknlle bli enkelriktad. 
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Kommentarer: Se kommentar ovan, punkt 17. 

Vill påpeka att in- och ntfarten till Aulaverkstaden inte bör ligga närmare fastigheten än idag. 

Kommentarer: Illustrationen av den nya anslutningsvägen utgår från de svängradier som 
Vectura beräknat. Hela ytan öster om Möllan l är dock betecknad som LOKALGATA på 
plankartan vilket möjliggör in- och utfart vid den befintliga in-/utfarten. Illustrationskartan 
förtydligas. 

19.Svenska MeDonaids AB, Mjölnaren 1 
Jag har en fråga vad gäller trafikföringen in till vår fastighet. Det finns två infarter markerade 
med svart. Det finns dock ingen markerad utfart förutom utfarten från vår Drive-Thru. J ag tar 
för givet att de markerade infarterna också kommer att tillåtas för utfarter. Behöver inte det 
markeras eller förklaras i sarnrådshandlingen? 

Kommentarer: Frågan om in- och utfarter till er fastighet regleras inte i planen, men 
illustrationerna korrigeras så att det blir tydligt att även utfart avses. 

Kvarstående synpunkter 

stadsmiljöavdelningen bedömer att följande synpunkter kvarstår från samrådet: 

Länsstyrelsen- sätta 2,8 meter som lägsta grundläggningsnivå. 

Naturskyddsföreningen- förbättring och säkerhetshöjning av den befintliga GCM-vägen 

Jonas Persson, Evomatic, Frostenstorp 5:15- Flytta cykeltrafiken 

Fortsatt planarbete 
När erforderliga ändringar, kompletteringar och utredningar nu tagits fram och inarbetats i 
planen kan byggnadsnänmden fatta besluta om att ställa ut planen för granskning. Avsikten är 
att byggnadsnänmden ska godkänna samrådsredogörelsen på sitt sammanträde den 2 oktober 
2013. 

Medverkande tjänstemän 
Samrådsredogörelsen har sammanställts av planarkitekt Yvonne Egner på 
stadsmiljöavdelningen, Sambällsbyggnadsförvaltningen, Karlshanros kommun. i samråd med 
berörda kommunala tjänstemän. 

Karlshanm, den 2 oktober 2013 

Yvonne Egner 
Planeringsarkitekt 

Bilaga 
Länsstyrelsens yttrande i samrådsskedet 

Emina Kovacic 
stadsarkitekt 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 

Kommunstyrelsen 2014-02-18 

§ 31 2014/316 

Antagande av detaljplan för del av Sandvik 1:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta förslaget till detaljplan för del av Sandvik l: l enligt 5 kap. 27 § plan- och 
bygglagen (201 0:900). 

Reservation 

Anders Englesson (MP) lämnar en skriftlig reservation, se bilaga. 

Sammanfattning 

Planläggningens syfte är att utreda möjligheterna för avstyckning av tomtmark för 
befintliga stugor (idag utarrenderade) samt se över möjligheten att förtäta med 
ytterligare bostäder i området. Planen innebär att strandskydd inom planområdet 
upphävs. 

Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens protokoll2014-0l-22 § 5 
• Planhandlingar. 

Yrkanden 

Anders Englesson (MP) yrkar återremiss av planförslaget-i andra hand avslag. 

42 

Jan Bremberg (S), med instämmanden av Magnus Gärdebring (M) och Kenneth Hake 
(S) yrkar bifall till byggnadsnämndens förslag att anta detaljplanen. 

Proposition I 

Ordföranden ställer först proposition om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet vid 
dagens sammanträde eller återremittera det och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

Proposition II 

Ordföranden ställer därefter proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå 
byggnadsnämndens förslag att anta detaljplanen och filllier att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 



Reservation mot detaljplanen för Sandvik 1:1 

Undertecknad anser att kommunen inte lyckats formulera bärande argument för att strunta i länsstyrelsens 
yttrande: 
"Länsstyrelsen anser attföreslagen utvidgning av bebyggelseområdet medfyra 
tomter mot nordost är olämplig på grund av att tomterna är lokaliserade inom strandskyddat 
område samt att särskilda skäl för upphävande av områdets strandskyddsbestämmelser inte 
kan anses föreligga. " 
Dessutom ger kommunen som argument för att upphäva strandskyddet att en allmän väg går mellan havet 
och tomtmarken. Men Vettekullavägen kommer enligt de beräkningar som gjorts att läggas under vatten och 
stranden flyttas längre upp. Det argumentet är alltså värdelöst mot bakgrund av de fakta vi har att ta hänsyn 
till gällande stigande vattennivåer. 
Överhuvud taget har planen inte tagit hänsyn till en höjningen av havsnivån med 2,8 m som är den gällande 
siffran. Istället räknar man med 2,5 m och då endast som mått på grundens höjd över havet. 

Anders Englesson 
Miljöpartiet 
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Byggnadsnämnden 2014-01-22 

§5 2011/762.214 

Detaljplan för del av Sandvik 1:1- beslut om au tagande 

Byggnadsnämndens beslut 

att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 2014-
01-22 

att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterad 2014-01-22 

att byggnadsnämnden godkänner fårslaget till detaljplan och överlämnar detsamma 
till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Sammanfattning 

Planens syfte är att utreda möjligheterna för avstyckningar av tomtmark får befintliga 
stugor (idag utarrenderade) samt se över möjligheten att förtäta med ytterligare 
bostäder i området. Planen innebär att strandskydd inom planområdet upphävs. 
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande. Planen var 
fåremål får granskning enligt 5 kap. 18 §plan- och bygglagen (2010:900) under 
tiden 27 maj - 28 juni 2013 och ett granskningsutlåtande har upprättats. 

Beslutsunderlag 

• Plankarta, daterad 2014-01-22 
• Illustration, daterad 2014-01-22 
• Planbeskrivning, daterad 2014-01-22 
• Granskningsutlåtande, daterat 2014-01-22 
• Sedan tidigare beslutade handlingar och utredningar skickas inte ut men finns att 

tillgå på stadsmiljöavdelningen ex. Beslutsunderlag för 
behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2012-
08-15 

• Tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-13 

Protokollet ska skickas till 

stadsarkitekt Emina Kovacic 
Landskapsarkitekt Anna Terning 
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Antag a n d e h a n d! i n g 

Detaljplan för del av fastigheten Sandvik 1:1, Karls
hamn, Karlshamns kommun, Blekinge län 

GRANSKNINGSUTLATANDE 

Granskningsförfarandet 

Detaljplaneförslaget har varit föremål för granskning från och med den 27 maj till och med 
28 juni 2013. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning i Samhällsbyggnadsförvalt
ningens lokaler i Rådhuset i Karlshamn samt på stadsbiblioteket i Karlshamn. Delar av 
granskningsmaterialet har även presenterats på Karlshamns kommuns hemsida, under adres
sen: www.karlshamn.se/planer. 

Kungörelse om granskning anslogs på kommunens anslagstavla måndagen den 27 maj 2013 
och infördes i ortstidningarna lördagen den 25 maj 2013. Underrättelse om granskningen, 
d v s kungörelsen, sändes fredagen den 24 maj 2013 till kända sakägare enligt fastighetsför
teckning daterad den 14 maj 2013 och andra som bedömts ha ett väsentligt intresse av plan
förslaget. Före granskningen sändes kopia på handlingar hörande till planförslaget till Läns
styrelsen i Blekinge län samt övriga enligt sändlista. 

Synpunkter före granskningen 

Yttranden inkomna i samband med samrådet finns refererade och kommenterade i av bygg
nadsnämnden godkänd samrådsredogörelse, daterad den 12 december 2012. 

Inkomna yttranden under granskningstiden 

I samband med granskningen inkom totalt 27 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och 
kommentarer ges med kursiv text. Yttranden finns tillgängliga på stadsmiljöavdelningen. 

Myndigheter och organisationer 
l. Länsstyrelsen i Blekinge län 
2. Kommunstyrelsen 
3. Tekniska nämnden 
4. Trafikverket 

synpunkter 
inget att erinra 
synpunkter 
inget att erinra 
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5. Blekinge museum 
6. Region Blekinge 
7. Fritidsnänmden 
8. Karlshanm Energi AB 
9. Lantmäteriet 
10. Polismyndigheten i Blekinge län 
11. Hyresgästföreningen 
12. skogsstyrelsen 
13. E. ON, 2 yttranden 
14. Västblekinge Miljö AB 
15. Svenska Kraftnät 
16. Socialnämnden 
17. Räddningstjänsten 

Enskilda 

Antaga n d e ha n dl i ng 

inget att erinra 
inget att erinra 
inget att erinra 
synpunkter 
synpunkter 
inget att erinra 
inget att erinra 
inget att erinra 
synpunkter 
synpunkter 
inget att erinra 
inget att erinra 
synpunkter 

18. Asa-Britt Bergqvist Bradshaw och Nigel Bradshaw synpunkter 
19. Rolf & Gunnn Larsson, Vettekullavägen 97-3 synpunkter 
20. Lars Örum-Pedersen och Inge Gad, Vettekullavägen 97-13 synpunkter 
21. Ulrika Hansson, Vettekullavägen 97-9 synpunkter 
22. Jon Larusson & Gunnvor Larusson, Vettekullavägen 97-10 synpunkter 
23. Fredrik Haraldson & M ärta Holgersson, 

Vettekullavägen 93-10 
24. Kerstin Persson, Vettekullavägen 93-15 
25. Stefan Ringsö & Bo Ringsö, Vettekullavägen 93-17 

Maj-Britt Olsson, Vettekullavägen 97-8 26. 
27. Anna Svantesson, Vettekullavägen 93-20 

synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar och 
företag 

1. Länsstyrelsen i Blekinge län (yttrande inkom den 23 juni 2013) 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen kan konstatera att detaljplanens föreslagna bebyggelseutveckling inte föränd
rats eller korrigerats sedan samrådsskedet och att länsstyrelsens avrådan i samrådsyttrande 
2012-11-06 avseende utvidgad bebyggelse inom strandskyddat område längs Sandviksbäcken 
inte hörsammats av Karlshanms kommun. 

Länsstyrelsen ställer sig positiv till att befintligt bebyggelseområde på ett förtjänstfullt sätt 
förtätas med god anpassning till områdets topografiska förutsättningar, men länsstyrelsen 
anser att föreslagen utvidgning av bebyggelseområdet med fyra tomter mot nordost är olämp
lig på grund av tomternas lokalisering inom strandskyddat område. Länsstyrelsen anser inte 
heller att särskilda skäl föreligger för ett upphävande av områdets strandskydds bestämmelser. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap l O § PBL 
(2010:900) och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen kommer att prövas av 
länsstyrelsen. Länsstyrelsen anser att föreslagen utvidgning av bebyggelseområdet med fyra 
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tomter mot nordost är olämplig på grund av att tomterna är lokaliserade inom strandskyddat 
område samt att särskilda skäl för upphävande av områdets strandskyddsbestämmelser inte 
kan anses föreligga. 

Kommentarer: Kommunen avser gå vidare med planen. För vidare kommentarer angå
ende strandskydd se nedan. 

Länsstyrelsens synpnnkter 
Strandskydd 
Längs kuststräckan öster om centrum har en tät fritids- och bostadsbebyggelse kommit att utveck
las. Bebyggelsen forsvårar allmänhetens tillgänglighet till omfattande strandområden. Med anled
ning av detta anser länsstyrelsen att allmänhetens tillgänglighet till aktuellt naturskogsområde är 
av alldeles särsldlt stor betydelse och behöver skyddas mot ytterligare exploateringar. Området 
har gynnsam närhet till centralortens stadsldirna och utgör ovärderlig resurs för rekreation, aktu
ellt naturskogsområde är av alldeles särsldlt stor betydelse och behöver skyddas mot ytterligare 
exploateringar. Området har gynnsam närhet till centralortens stadskärna och utgör ovärderlig 
resurs for rekreation- och friluftsliv samt för strandskyddets syften. 

Kommentarer: Inom nu aktuellt planområde ligger bebyggelsen avskild från stranden av 
Vettekullavägen Befintlig bebyggelse ochföreslagenförtätning hindrar därmed inte all
mänhetens tillgång till stranden i detta läge. Befintlig bebyggelse i planområdet avgränsar 
redan idag skogen från stranden medan befintliga vägar gör det möjligt att ta sig in i om
rådet och vidare ut i skogen. Detta kommer ett genomforande av plariförslaget inte att för
ändra. 

Föreslagen exploatering har reducerats ordentligt från de tidigare utvecklingsskisser som 
tagitsframför området under årens lopp. Planområdetfinns bland annat utpekat som ut
vecklingsområde i planprogrammetför Vettekulla-Matvik, antaget av byggnadsnämnden 
2003-06-25. Det påpekas i planprogrammet att hela området bör detaljplaneläggas inom 
en snar framtid I riktlinjerna för området framgår att tillgängligheten till stranden bör be
varas och att ny eller utökad bebyggelse intefår medföra att kontakten med havetförsvåras 
eller omöjliggörs. I gällande översiktsplanfrån 2007 har hela området Vettekulla-Matvik 
utpekats som område för bostäder. I kommentarerna till detta område kan läsas att: "Ex
ploateringen är till stora delar en komplettering av befintlig bebyggelse. Mångafritidsbo
städer håller på att omvandlas till permanentboende. Inga nya strandtomter kommer att 
tillåtas. Det område som berörs av strandskyddsbestämmelser föreslås upphävas vid prov
ningen av detaljplanen. ". Utvecklingen av området är således ett starkt kommunalt in
tresse, som har diskuterats och varit aktuelltför planläggning sedan länge. Kommunens 
VA-nät har dragitsfram och verksamhetsområdeför VA har pekats ut med hänsyn till att 
kommunens huvudmkliga utvecklingsområde för bostäder ligger öster om Karlshamn. 

I och med att viss teknisk infrastruktur som avloppsledningar och en ny vägsträckning 
krävs i området då fritidsbebyggelsen i allt högre grad permanentas ges möjlighet till att 
utveckla området med nya bostadstomter. Området är, som påpekas av länsstyrelsen, at
traktivt med hänsyn till omgivande natur- och landskapsvärden och har ett bra läge strax 
öster om Karlshamns stad Det är viktigt för kommunen att skapa möjligheter for nya bo
städer och i översiktsplanen (både den gällande från 2007 samt i den kommande 2030) 
anges att dessa främst ska lokaliseras österut från Karlshamn. Naturen runt Lindeborgs
sjön är av stortrekreativt värde för Karlshamns stad men det i Grönstrukturplanen utpe
kade området berör inte den östra delen av sjön och inte heller landskapet öster därom. 

Aktuell detaljplan för Sandvik 1: l föreslår förtätningar inom befintligt bebyggelseområde samt 
utvidgningar med tomter för nya bostäder. Länsstyrelsen ställer sig positiv till att befintligt be-
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byggelseområde på ett förtjänstfullt sätt förtätas med god anpassning till områdets topografiska 
förutsättningar. Däremot anser länsstyrelsen att föreslagen utvidgning av bebyggelseområdet med 
fyra tomter mot nordost är olämplig på grund av tomtemas lokalisering inom strandskyddat om
råde. Länsstyrelsen anser inte heller att särskilda skäl föreligger för ett upphävande av områdets 
strandskydds bestämmelser. 

Kommentarer: Strandskyddsområdet, inom vilket de fYra forestagna tomterna i östra delen 
av planområdet ligger, utgår från det smala, halvt igenvuxna vattendrag somfinns öster 
om planområde t. Mindre vattendrag är viktiga att värna då de utgör värdejUl/a resurser i 
landskapet, framförallt för djurlivet, men bör sättas i perspektiv till påverkan på samhälls
utvecklingen. De fYra föreslagna tomterna i den nordöstra delen av planområdet ligger av
skilda från vattendraget av brukad mark, vall, och en mindre enskild väg, Vettekullavägen 
111, som leder till Sandviks gård och flera bostadshus nordost om planområdet, se foton 
nedan. Tomterna ligger i nordsydlig riktning och avskärmar därmed inte möjligheten att 
röra sig mellan hav och skog. Den södra gränsen för dessa tomter ligger dessutom ca l 00 
meter från strandlinjen vid havet och därmed ulariför strandskyddsområdet från strandlin
jen vid havet. De fYra tomterna tar i anspråk ett område som är 120m långt och 40 m 
brett, vilket kan järnforas med de två befintliga bostadsfastigheterna, Sandvik l: 19 och l: 4, 
direkt söder om de nu föreslagna tomterna som tar i anspråk totalt 90x33 meter längs med 
vägen. På båda dessafastigheter har nyligen bostadshus uppförts och på Sandvik 1:4 på
går byggnation fortfarande. 

Den planerade vägsträcka som, strax söder om dejöres/agnafYra tomterna ansluter till 
Vettekullavägen 111, kommer att underlätta tillgängligheten till skogsområdet kring Lin
deborgssjön. Detta då området för de fYra planerade tomterna i dagsläget inte inbjuder till 
vistelse på grund av befintlig vegetation, ung ekskog närmast vägen med tät, planterad 
granskog bakom, och områdets topografiska förutsättningar med en nivåstegring på 5-6 
meter inom området avsett för bostäder plus sju meter väster om tomterna. 

I vidare kontakt med länsstyrelsen är det främst värdet av Lindeborgssjön och naturskogs
området runt denna som lyfts som betydande för närrekreation till Karlshamn. De fYra 
planerade tomterna ligger drygt 400 meter från Lindenborgssjön och berörs därmed inte 
även om strandskyddsområdet runt sjön utökas till 300 meter. Den västra delen av området 
för de planerade fYra tomterna utgörs dessutom av planterad gran, vilket inte är känt för 
att vara varken naturligt eller rekreativt. 

Anpassning till förändrat klimat 
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Länsstyrelsen rekonnnenderar generellt att grundläggningsnivån inte ska understiga 2,8 meter i 
höjdsystem RH2000, i enlighet med länsstyrelsens rapport 2012: 11 "Framtida högvatten". Plan
bestännnelsen om lägsta tillåtna grundläggningshöjd på +2,5 m i höjdsystem RHOO, motsvarande 
ca 2,6 m i höjdsystem RH2000, kan inte anses vara tillräcklig i jämförelse med ett framtida hög
vattenstånd på 2,8 m i höjdsystem RH2000. Länsstyrelsen anser att Karlshanros konnnun bör 
överväga behovet av att uppdatera sin policy om lägsta grundläggningsnivå. Det är väsentligt att 
tekniska lösningar för vatten och avlopp, dagvattenhantering m.m. utformas med hänsyn till över
svämningsrisker och risk för ökad nederbörd. Detta bör redovisas i detaljplanens handlingar. 

Kommentarer: Karlshamns kommun tillämpar sedan 2008-01-01 riktlinjer för lägsta 
grundläggningsnivå med hänsyn till havsnivåförändringar. Riktlinjen innebär en lägsta 
tillåtna grundläggningshöjd på+ 2,50 meter i kommunens koordinatsystemför höjd (RH 
00). För en ny riktlillje krävs beslut i byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden anser att läns
styrelsen bör ta fram länsövergripande riktlinjer som kan tillämpas i alla planarbeten 
Planbeskrivningen kompletteras med information om skillnaden mellan RHOO och RH2000. 

2. Kommunstyrelsen (yttrande inkom den 26 juni 2013) 
Ingen eriman mot planförslaget 

Kommentarer: Noteras 

3. Tekniska nämnden (yttrande inkom den 2 juli 2013) 
Driftsenheten, Trafikenheten och fastighetsenheten har inget ytterligare att erinra. 

Gatuenheten kan inte ta på sig driftsansvaret för gatunätet om inte ställda villkor i samråd
syttrandet uppfylls. 

Kommentarer: Det är svårt att planera ett befintligt bostadsområde efter samma regler 
somför helt nya bostadsområden. I dettafall är det i princip omöjligt. Kommunen har 
därför valt att försöka hitta en medelväg och förbättra gatumi/jön men ser ingen möj
lighet att uppnå högsta standard på vägnätet. I planbeskrivningenframgår att skötseln 
av vägarna bör skötas av en gemensamhetsanläggning. 

V A-enheten vill endast förtydliga att för att uppnå kommunal standard på ledningsnätet så är 
sprängningsarbete oundvikligt. 

Kommentarer: Noteras, detta finns beskrivet i planbeskrivningen och är kommunicerat 
med exploatören. 

4. Trafikverket (yttrande inkom 19 juni 2013) 
Hänvisar till tidigare inlämnat yttrande i samrådsskedet 

Kommentarer: Noteras. Det tidigare yttrandet finns återgivet i samrådsredogörelsen 
daterad 2012-12-12. 

Granskningsutlåtande • Detaljplan för del av fastigheten Sandvik 1:1, Karlshamn 5 



2014-01-22 

5. Blekinge museum (yttrande inkom den 24 maj 2013) 
Har inte något att erinra mot förslaget. 

Kommentarer: Noteras 

6. Region Blekinge (yttrande inkom den 3 juni 2013) 

Antaga n d ehandl i ng 

Har inte något att erinra mot förslaget då de bedömer att planförslaget inte medför föränd
ringar i behovet av kollektivtrafik. 

Kommentarer: Noteras 

7. Fritidsnämnden (yttrande inkom den 7 juni 2013) 
Eftersom kommunen inte blir huvudman för allmän plats NATUR så har fritidsnänmden inga 
synpunkter på detaljplaneförslaget 

Kommentarer: Noteras 

8. Karlshamn energi AB (yttrande inkom den 11 juni 2013) 
Kanalisation för bredband kommer att förläggas i den nya gång- och cykelbanan som byggs 
längs V ettelcullavägen. I övrigt inget att erinra. 

Kommentarer: Noteras 

9. Lantmäteriet (yttrande inkom den 14 juni 2013) 
Någon fullständig genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit 
inriktad på genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande 
frågeställningar. 

Ligger det kommunala vatten- och avloppsledningar i kvartersmart bör där kompletteras med 
ett u-område. 

Kommentarer: De kommunala ledningar som ligger i kvartersmark har belagts med u
område i planen. 

Inom något område där byggnadsplanen är begränsad till 15 % ser det ut som befintliga 
byggnader utgör mer än 15 % av tänkt fastighet enligt illustrationen. Har en genomgång av 
byggnadsarealer gjorts mot de tänkta tomtgränserna. Det vore olyckligt om illustrationen 
avviker mot vad som kan göras med hänsyn till planbestämmelserna. 
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Kommentarer: Genomgång av byggnadsarealerna kontra tomtstorlekarna har utförts i 
planarbetet. 
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Vem sköter Vettekulla vägen? Är det så att det kommer krävas ett bildande av gemensambets
anläggning för skötseln även här är det bra att nämna i detaljplanen även om den ej ingår i 
planarbetet 

Kommentarer: Vettekullavägen utanför planområdet sköts av Karlshamns kommun 
men ägs av ett antal olika fastighetsägare. 

I planhandlingarna på sidan 22 finns en rubrik fastighetsplan men texten handlar om ledning
ar. 

Kommentarer: Rubriken tas bort i planbeskrivningen. 

10. Polismyndigheten i Blekinge län (yttrande inkom den 20 juni 2013) 
Inga synpunkter på rubricerat ärende. 

Kommentarer: Noteras. 

11. Hyresgästföreningen (yttrande inkom den 24juni 2013) 
Inga synpunkter på rubricerat ärende. 

Kommentarer: Noteras. 

12. skogsstyrelsen (yttrande inkom den 24juni 2013) 
Inga ytterligare synpunkter utöver vad som framkommit av tidigare yttranden. 

Kommentarer: Noteras. Det tidigare yttrandet finns återgivet i samrådsredogörelsen 
daterad 2012-12-12. 

13. E.ON (yttrande inkom den 26 juni 2013), (kompletterande yttrande 
inkom 18 juli), endast det senast daterade yttrandet återges. 

I vårt tidigare yttrande i ärendet skrev vi att överenskommelse/avtal måste träffas med mark
ägaren innan planen antas. 

Vi vill här med meddela att överenskommelse/avtal har träffats gällande att kablifiera hög
spänningsluftledningen samt ta bort stalpstationen och sätta en ny transformatorstation. 

Men så länge högspänningsluftledningen och stalpstationen finns i sitt nuvarande läge så är 
det av stor vikt att bygglov inte beviljas innan anläggningarna har flyttats. 

Kommentarer: Bestämmelse som reglerar bygglov inom det område som berör ovan 
nämnda ledning införs på plankartan. Bestämmelsen gäller tills dess att ledningen 
kabl!fierats och stalpstationen tagits bort. Inom 15 meter från stalpstationen finns be
fintliga hus. För de hus som endast delvis ligger inom skyddsområdet har gränsen ju
sterats till att gälla till husfasad, enligt bild på nästa sida. De tomter som berörs av 
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skyddsområdet är 97-8, 97-9, 97-13 och 103 samtföreslagen ny tomt väster om 97-13. 
Observera att denna bestämmelse upphör att gälla då ledningen grävts ner och stolp
stationen tagits bort. 

o NATUF 

Den röda cirkeln markerar befintlig stolpstation. De röda linjerna markerar det skyddsområde 

som gäller runt stalpstationen så länge denfinns kvar. 

Inom planområdet har E. ON Elnät lågspänningsluftledningar och dessa kommer att bibehållas 
i oförändrat läge. Kraftledningarna är underkastade Elsäkerhetsvcrkcts starkströmsföreskrif
ter, ELSÄK-FS 2008:1 samt 2010:1. En luftledning för lågspänning får enligt 6 kap. 5 §EL
SÄK-FS 2008: l vara framdragen över eller invid byggnad under förutsättning att den endast 
med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak. 

Arbete med skrymmande föremål i närheten av kraftledning kan medföra att arbetet måste 
utföras enligt någon avElsäkerhetsanvisningarna (ESA) utgiven metod. Vilket beställs hos 
E. ON s kundservice på tfn 020-22 24 24. 

F ör övrigt gäller det tidigare yttrandet där vi skrev att "Vi noterar att man kan behöva gräva 
ner nya dagvattenledningar och då kan sprängning bli nödvändigt. Vid sprängning skall 
största försiktighetsmått vidtas på ett sådant sätt att vibrationer eller sprickbildningar inte 
kan fortplantas så att de hotar kraftledningens säkerhet. E. ON El nät tillåter ingen spräng
ning vid våra kraftledningar. 

E. ON El nät noterar även att E-områden för den nya transformatorstationen har lagts ut på 
plankartan. Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en starkströmsanlägg
ning vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat innebär att den ska 
vara utförd enligt svensk standard. 

Av svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 438, utgåva 2, framgår 
att minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel 
eller brännbart upplag är 5 meter. SS-EN 61936-1 föreskriver också att nätstationer ska pla
ceras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att tillräckligt utrymme för normal 
drift och underhåll ska säkerställas. 
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Denna markanvändningsbegränsning bör framgå av planen. Vi föreslår att det i planbe
stämmelserna anges att "Minst 5 m avstånd mellan transformatorstation och brännbar bygg
nad eller upplag. ". 

För övrigt förutsätter E. ON Elnät att ovan restriktioner och föreskrifter efterlevs samt att de
taljplanen inte orsakar så att E. ON Elnäts anläggningar inte uppfyller starkströmsföreskrifter
na. 

Under förutsättning att våra anläggningar även efter detaljplanens genomförande uppfyller 
starkströmsföreskrifterna samt att man ta hänsyn till ovan restriktioner och tidigare yttrande 
så har vi inget ytterligare att erinra mot planförslaget 

Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras avseende avstånd mellan transforma
torstation och brännbar byggnad eller upplag samt att sprängning ska utföras på så
dant sätt att de inte hotar kraftledningens säkerhet. 

14. VMAB (yttrande inkom den 17 juni 2013) 
VMAB har följ ande synpunkter angående vägarna i planförslaget 

• Ä ven efter en ombyggnad av Vettekullavägen 93- kommer vägen att vara mycket brant, 
det är inte möjligt för renhållningsfordon med standardmått att ta sig förbi branten vid 
93-9 och 93-10. 

• Av samrådshandlingarna framkommer att vändplanerna används som parkeringsplats 
för boende, om vändplanerna är blockerade så att renhållningsfordonen inte kan vända 
där kan fordonen tvingas att backa långa sträckor på de branta vägarna vilket är en stor 
risk trafiksäkerhetsmässigt 

• Den nya vägen mellan Vettekullavägen 93- och 97- kommer troligtvis att möjliggöra 
tönming för fastigheterna i områdets övre del. 

• Den nya vägen mellan Sandvik l: 19 och den övre vändplanen på Vettekullavägen 93-
borde öka tillgängligheten för renhållningsfordon, den översta delen av vägen är dock i 
starkt kuperad terräng och då det saknas lutningsberäkningar för vägen kan VMAB inte 
garantera att det går att köra upp för den med renhållningsfordon. 

• Då det inte finns någon vändplan vid Vettekullavägen 93-20 och 93-22 kommer dessa 
hushåll att få ställa fram sina kärl till vändplanen. 

• Vettekullavägen 81- och 97- bedöms som framkomliga för renhållningsfordon. 
• Vid vinterväglag förutsätts att vägarna snöröjs och sandas för att tönmingskall vara 

möjligt. 

VMAB har följande synpunkter angående sophuset i planförslaget 

Om vägarna fram till fastigheterna inte är farbara är det fastighetsägarnas skyldighet att 
transportera avfallet till en plats där avfallet kan hämtas med renhållningsfordon. Detta löses 
normalt med att fastighetsägarna ställer sina kärl vid farbar väg alternativt rullar fram sina 
kärl vid tönmingsdagen. Eftersom området är mycket kuperat är det ett väldigt tungt arbete 
att rulla kärlen fram och tillbaka. För att underlätta för de boende i området kan de boende 
bilda en gemensamhetsförening som har ett något större kärl stående vid farbar väg. VMAB 
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ställer inga krav på att kärlen skall stå i en byggnad, de kan även stå helt öppet eller omgär
das av ett staket eller häck med buskar. 
Följande är dock viktigt att beakta: 

• Det behöver finnas en förening med en ansvarig styrelse som ansvarar för skötseln av 
uppställningsplatsen. 

• Kärlen behöver stå på en yta som tillåter att de rullas under alla väglag, plattor eller as
falt rekommenderas. 

• Kärlen bör stå på en plats där de boende lätt kan komma till och kasta sitt avfall, erfa
renheter visar att avsides uppställningsplatser inte nyttjas utan avfallet hamnar någon 
annanstans. Dessutom inbjuder avsides platser till nedskräpning från utomstående som 
inte är medlemmar. 

Kommentarer: Genom att föreslagen väg norr om stugbyn byggs anses nyttan med 
kopplingen mellan väg 2 och 3 inte vara sådan att den överväger de negativa konse
kvensernaför berörda tomtinnehavare. Denna tas därför bort ur planförs laget. Vägen 
norr om stugbyn ger tillgång till stugorna längs med Vettekullavägen 95- i norra delen 
av planområdet. De boende längs med Vettekullavägen 97- kan dock endast nåsfrån 
söder. Lutningen på denna väg är dock inte sådan att den hindrar framkomst. 

15. Svenska kraftnät (yttrande inkom den 4juli 2013) 
Inget att erinra mot planförslaget 

Kontmentarer: Noteras. 

16. Socialnämnden (yttrande inkom den 4 juli 2013) 
Avstår från att avge synpunkter på planförslaget 

Kommentarer: Noteras. 

17. Räddningstjänsten (yttrande inkom den 8 juli 2013) 
I den tekniska utredningen beskrivs de befintliga infarterna till stugområdet. Vägarna är idag 
smala, krokiga och längslutningen är stor. Lutningen anges vara upp till 20 % vilket är brant 
då det gäller framförande av tyngre räddningsfordon. Maximal rekommenderad lutning för 
dessa fordon, vilket beskrevs i föregående yttrande, är 8 %. 

Alla åtgärder som kan utföras för att minska lutningen samt öka framkomligheten och mö j
ligheten till uppställning är viktiga åtgärder. Förslaget med att bygga kopplingar mellan väg 2 
och 3 samt väg 2 och 4 anses vara mycket bra. Inte bara för att lutningen kan undvikas utan 
för att det möjliggör åtkomlighet från två olika håll. Ä ven om vägen breddas till tre meter 
kommer det inte att vara möjligt att passera ett räddningsfordon. Med kopplingar mellan 
vägarna erhålls en alternativ väg vilken medför att andra fordon fortfarande kan ta sig till och 
från området. 

Kommentarer: Se kommentar till VMAB punkt 14. 
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Yttranden från enskilda 

18.Nigel Bradshaw och Asa-Britt Bergqvist Bradshaw, Vettekullavägen 
93-3 (yttrande inkom den 11 juni 2013) 

Vi tycker att planförslaget är bra. Problemet med väg 2 kan bäst avhjälpas genom en ny väg
sträcka i norr. Visserligen en längre sträcka, men med all sannolikhet det bästa sättet att fort
skrida. Om detta inte är möjligt är det alternativa förslaget från Vectura sidan 9: "Andra möj
ligheter är att från väg 3 i ett läge längre norrut eller vägen i öster". Vi har önskemål om att 
en kabel för telefon och bredband dras ut. Kan man inte samordna det med kabeldragningen 
till Tegelbmksviken? 

Kommentarer: Föreslagen vägsträcka norr om stugbyn ligger kvar i antagandeförs la
get. Om kabel för telefoni och bredband kan samordnas med utbyggnad av Tegelbruks
viken är tyvärr inte något som regleras i plan, men vore positivt för området. Se ytt
rande från Karlshamns energi AB, punkt 8. 

19.Rolf och Gunn Larsson, Vettekullavägen 93-6 (yttrande inkom den 14 
juni 2013) 

Vi har följande synpunkter: 
Vår åsikt är att den föreslagna vägen som går från Vettekullavägen 111 bakom slugområdet 
är den enda tänkbara lösningen för att nybyggnationen skal bli lättillgänglig. Då ni förmodar 
att många stugor kommer att omvandlas till permanentboende så behöver även dessa en 
framkomlig väg. 

Vi bor på Vettekullavägen 97-3 och har redan 3 vägar runt oss. Med ett av era vägförslag 
(väg 5) genom två befintliga arrenden sedan 50-talet skulle vi få den nya vägen ca 30 m 
bakom oss. Detta förslag anser vi vara helt förkastligt inte bara för de två slugägarna utan 
även för oss då vi skulle få trafiken från och till all nybyggnation samt övrig trafik från och 
till 18 hushåll utmed vår in- och utfart. Även planerade gång- och cykelbanan skulle besväras 
a v trafiken. 

Kommentarer: En ny väg norr om slugområdet avlastar de befintliga vägarna i områ
det och den ovan nämnda vägsträckningen (väg 5) i norr kan tas bort. Det åligger ex
ploatören att gatumarken i ordningsställs på det sätt som detaljplanen visar. Enligt 
planbeskrivningen bör vägarnaframöver skötas av en gemensamhetsanläggning. 

Vi säger bestämt nej till försvaret om en väg mellan 97 och 93 (väg 5). Då Vettekullavägen 
93 med all säkerhet aldrig kan bli en bra fungerande väg för trafiken, uppe i området så före
slår vi att göra om backen på 93-an till en gångstig. Med förslaget att göra en helt ny väg 
bakom så behövs heller inte det kritiserade sophuset. Sop- och räddningsfordon samt all övrig 
bygg- och boendetrafik i området skulle fungera väldigt bra ifall denna väg blir verklighet. Ju 
förr den byggs ju fortare kan byggnationen komma igång och vi kan köpa in våra arrendetom
ter. 

Kommentarer: Hela Vettekullavägen 93- kommer att ligga kvar som lokalgata i plan
förslaget. Vettekullavägen 93- tillsammans medföreslagen vägsträckning norr om 
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stugbyn möjliggör åtkomst till tomterna längs denna väg från två håll, vilket är positivt 
bland annat för räddningstjänsten. 

Gatorna i planområdet har så långt möjligt utformats med hänsyn till framkomligheten 
för renhållningsfordon. Yta har anvisats för gemensamhetsanläggning för sophantering 
på plankartan. Aven om renhållningsfordon, genom föreslagen väg norr om stugbyn, 
ges tillräckligframkomlighet i området utifrån dagens krav, kan dessa komma att änd
ras i framtiden och det är då bra om det finnsframförhållningför detta i planen. Som 
det står i planbeskrivningen, sidan 19, är det inte något krav att sophus/anläggning 

·byggs. Ytan möjliggör för anläggning om det krävs och om den motpart som ingår i 
gemensamhetsanläggningen önskar så. 

20.Lars Örum-Pedersen och Inge Gad, Vettekullavägen 97-13 (yttrande 
inkom den 26 juni 2013) 

Vi är positiva till initiativet från fastighetsägaren om detaljplan och värdesätter möjligheten 
att i framtiden få köpa marken. 

Vi har fått ta del av den föreslagna detaljplanen för området. Vi tycker att man förvarar sina 
sopkärl på egna tomten och tar med sig annat avfall till återvinningsstation. 

Kommentar: Se kommentar till Rolf och Gunn Larsson, punkt 19. 

Vi är chockerade över förslaget att anlägga ny väg (5) på den mark, som vi idag arrenderar. 
Det är för oss obegripligt, att allmänbeten kan lägga fram detta som ett seriöst förslag, med 
tanke på all fri mark, som finns att tillgå öster och norr om vårt hus/tomt. Förslaget har så 
många negativa konsekvenser för närmast boende och den berörda delen av området. 

12 

l. På kartan, som vi har tagit del av, är avstånden mellan husen ca 20 m. I verkligheten 
är den bara 17 m. River man inte grannens uthus kommer vägen att ligga ca 3-4 m 
från värt hus. (Huvudbyggnader skall placeras minst 4,5 m från grarmtomt och gata 
enligt planen) 

2. Vi förlorar en stor del av trädgården, som är en viktig del av miljön i området. Buller 
och damm. Full insyn i hus, terrass och trädgård, från all trafik som passerar. Den 
föreslagna vägen ligger halva sträckan högre än huset och 10-15 m direkt i 
trädgården. 

3. Den väg, som vi själva har anlagt 2007, ingår som del av den nya föreslagna väg 5. 
Vägen anlades och bekostades av oss själva för, att grannen nedanför, inte skulle 
störas av trafik till vårt hus (tidigare gick vägen genom deras tomt) och för att på ett 
naturligt sätt kunna avgränsa tomten, med tanke på framtida utbyggnad av området. 
Vi hade gärna sett ett förslag från allmänbeten med samma typ av omtanke. 

4. Berget, som ligger mitt på den planerade vägen (brantaste stället på tomten), är en 
viktig del av området/tomten ur natur- och miljöaspekt (som man vill värna om enligt 
planen). Detta måste sprängas bort, mindre än 3 m från huset, om man ska hålla sina 
angivna%. 

5. Värdeminskningen på huset, på grund av ovanstående, kommer att vara betydande. 
6. Mentalt är detta förslag en katastrof för oss, som inte kan räknas i pengar och som 

redan har skapat stor oro, vid att det överhuvudtaget har uppkommit. 
7. Grannen nedanför förlorar en stor del av sin nuvarande tomt. Får trafik mindre än 5 m 

från huset och mindre än 1-2 m från uthuset. Full insyn i hus och tomt från vägen. 
Buller och damm. Värdeminskning på huset. 
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8. Den ökande trafiken får negativa konsekvenser, för de lägre liggande fastigheterna 
utmed väg 3. 

Är det verkligen rimligt/nödvändigt, att på ett så ensidigt sätt försämra för flera fasigheter 
inom området för att man har problem med väg 2? Vi är av naturliga och rimliga skäl emot 
förslaget till väg 5 (Enligt skiss från Teknisk utredning Sandvik 1:1 Karlshamn 113997, sidan 
9.) Vi tycker att man i första hand bör anlägga den nya vägen bakom oss, med infart från 
vägen strax norr om 1:19. (Enligt skiss från Teknisk utredning Sandvik 1:1 Karlshamn 
113997, sidan 9.) Är detta inte möjligt, bör man diskutera de andra alternativa förslagen (En
ligt skiss från Teknisk utredning Sandvik l: l Karlshamn 113997, sidan 9.). Vi medverkar 
gärna till detta. Vi vinner alla på att få bra vägar, ett långsiktigt miljötänkande och att man 
tar hänsyn till varandra. 

Kommentarer: Genom den föreslagna vägsträckningen norr om stugbyn avlastas de 
befintliga vägarna i tillräcklig gradför att denföreslagna väg 5 kan tas bort. Detta 
ändras till antagande handlingarna. 

21. Ulrika Hansson med familj, Vettekullavägen 97-9 (yttrande inkom den 
20 juni 2013) 

När det gäller det eventuella gemensamma soprummet och dess placering anser jag platsen 
för denna inte är optimal, med anledning av att föreningen och slugägare använder denna 
plats för fritidsändamål och möten. 

Det strandnära läget skulle inte främjas av en sådan byggnad ochjag tror att det kan finnas 
stor risk att även förbipasserande lockas av att slänga sitt avfall på platsen. 

Jag hoppas att våra sopor även i framtiden kan hämtas vid våra egna fastigheter. 

Kommentarer: Enligt VMAB:s yttrande bör gemensamma sopkärl stå på en plats där 
de boende lätt kan komma till och kasta sitt avfall. Avsides uppställningsplatser nyttjas 
inte men inbjuder till nedskräpningfrån utomstående som inte är medlemmar. VMAB 
kräver inte att någon byggnad uppförsför kärlen. Se vidare VMAB:s yttrande punkt 14. 

Dock den absolut viktigaste frågan för oss: Angående den planerade nya vägen i nära anslut
ning till vår stuga motsätter vi oss STARKT. 

V år fastighet är en mindre, äldre stuga på pålar och används enbart som sommarbostad. Oron 
för eventuella sprängningar och de skador som kan uppstå är oroande. Vi har dessutom två 
små barn och får ytterligare en väg ansluten begränsar vår rörelsefrihet samt olycksrisken 
avsevärt! 

Det blir den vägen de tyngre fordonen kommer att passera. Nya fastigheter och ny väg inne
bär ökad trafik. 

Vi föredrar absolut att ha en trafikfri zon mellan vår stuga och grannens. 
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Kommentarer: Väg 5 tas bort i antagande handlingarna, se även tidigare kommentarer 
till VMAB, punkt 14, Rolfoch Gunn Larsson, punkt 19 samt Lars Örum-Pedersen och 
Inge Gad, punkt 20. 

22.Jon Larusson och Gunnvor Larusson, Vettekullavägen 97-10 (yttrande 
inkom den 20 juni 2013) 

Jag vill gärna komma med ytterligare synpunkter på hur framtida byggnation på de planerade 
tomterna kan te sig eller snarare helst inte te sig. 

J ag har, med flera andra, påpekat att det vore orättvist att ha helt olika byggrätter på de olika 
tomterna. Givetvis så kan ju tomtens storlek sätta begränsningar, men förslagets intention bör 
vara att så långt möjligt tillmötesgå kravet på en någotsånär rättvis fördelad byggrätt Däre
rnot yrkar jag kraftigt på att det skall finnas begränsningar av framtida byggnationers höjd. 
Det är ingen konst att totalt bygga bort hela utsikten för någon som bor bakom en tomt som 
skall exploateras och nybebyggas. Det bör finnas restriktioner mot att t ex bygga 2 våningar 
framför befintliga byggnader. I Göteborg finns ett område nära hamninloppet, Långedrag, 
som på det mest groteska sätt bebyggts med "villor" som är både 3 och 3 och en halv våning. 
Här har all form av stadsplanering kastat in handduken och de strakare som investerat i dyra 
tornter med havsutsikt har fått se sina panoramor övergå till skuggiga fasader och grannens 
bakgård. I detaljplanen över området bör därför fastslås att endast enplanshus får byggas nytt. 

Kommentarer: I ett befintligt område där det tidigare inte funnits särskilda regleringar 
skiljer sig bebyggelsen åt och det är i princip omöjligt att få lika byggrättför alla. 
Detta har förklarats i samrådsredogörelsen och planbeskrivningen 

I förslaget finns planbestämmelser som reglerar byggnadernas höjd. Bestämmelserna 
är en kombination av byggnadshöj d, takvinkel och våningsantal, vilket ska ge byggna
der i högst ett och ett halvt plan eller en normal våning och en våning i sutteräng. I ett 
så kuperat och bergigt område som planområdet är det inte önskvärt att endast tillåta 
envåningshus då de har en tendens att växa på bredden för att få tillräckligt stor boen
deyta. Detta medför mycket sprängningar och därmed stora ingrepp i naturen. 

23.Fredrik Haraidsson & Märta Holgersson, Vettekullavägen 93-10 (ytt-
rande inkom den 26 juni 2013) 

Angående vägalternativen anser vi att det endast finns en lösning och det är att stänga av 
Vettekullavägen 93 från vår infart (93-1 O) och uppåt och istället skapa en ny väg som sträck
er sig längre bak i skogen som ni ritat upp på kartan. Vettekullavägen 93 är i väldigt dåligt 
skick och är väldigt brant och är därför inte lönt att göra i ordning. Möjligen att man kan 
skrapa av den och reparera den tillfälligt tills det finns en alternativ väg i bruk. Så små
ningom bör vägen stängas av med exempelvis en sten mitt i vägen och låta gräs växa fritt och 
då få en mysig promenadväg upp till stugorna även för besökare. Det är bättre att bygga en 
väg bak i skogen som inte är störande eller brant som går att anknyta till alla hus på höj den. 
Det är kanske en dyrare väg att bygga men på lång sikt är det värt det med tanke på utökade 
tornter och ökad trafik. När man nu ska se över området och vägar så är det bra att göra det 
riktigt från början så att alla blir nöjda, då är det värt kostnaden med vägen i skogen i norr. 
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Förslaget att göra väg 5 är inte ett bra alternativ eftersom det blir många små vägar mellan 
husen och den lummiga småslugskaraktären försvinner. Vi hoppas inte att det blir något tradi
tionellt villaområde med tanke på ny bebyggelse. Vi tycker inte att det är en bra ide att knyta 
ihop nuvarande vägar till massa små vägar eftersom det blir en bullrig miljö och trafiken är 
inte uppskattad när vi har småbarn som leker i området. Vi menar alltså vägförbindelser mel
lan väg 2, 3 och 5. Då är den bakre skogsvägen ett bättre alternativ, då kan sopbilar och bilar 
köra ostört på bakre delen av bebyggelsen med vändplatser. Denna sommar är vägen 93 så 
pass nerkörd att mail har skickats ut om hur man ska köra upp för backen och det hade varit 
bra om nya lösningar kunde genomföras så snart som möjligt. 

Om det hade funnits ett fungerande vägnät så skulle problemen med sophämtningen försvinna 
och något sophus hade inte behövts byggas eftersom sophuset uppenbarligen inte är önskat av 
någon i området. 

Kommentarer: Se tidigare kommentarer om vägarna och sophus i området till Rolf och 
Gunn Larsson, punkt 19 samt Lars Örum-Pedersen och Inge Gad, punkt 20. Se även 
VMAB:s yttrande punkt 14. 

24. Kerstin Persson, Vettekullavägen 93-15 (yttrande inkom den 28 juni 
2013) 

Tomtplats 93-15 
Inför planarbete efterlyste planförfattaren gällande tomtgränser. Vi redovisade då att vår 
tomtplats är markerad på marken medjärnstänger nedborrade i berget och att vi gärna visade 
gränserna så kommunen kunde mäta in dem. Vårt bostadsarrende gäller alltså denna marke
rade tomt. 

Vi kontaktades aldrig och i samrådet kunde vi konstatera att våra gränser tydligen aldrig 
mätts in eftersom delar av vår tomt var utlagd som allmän plats. I samrådsredogörelsen skri
ver kommunen att "Plankartan ... kommer att redigeras" men vi ser nu att inget har ändrats, 
kartan är samma som tidigare. 

Vårt bostadsarrende innebär besittningsrätt till tomten. En framtida avstyckning styrs helt av 
planen där delar av vår tomt fortfarande lagts ut som allmän plats. Vi förutsätter att planen 
anpassas till vår tomt eller annan gränsdragning vi kan acceptera, annars måste vi naturligtvis 
överklaga ett antagandebeslut. 

Kommentarer: Alla arrendatorer inom området har fått lämna in önskemål och syn
punkter på sina tom/avgränsningar. Vid flertalet ställen har flera arrendatorer ansett 
att samma markbit tillhör just deras tom/avgränsning. Då vi fått in synpunkter om att 
plankartan fortfarande inte stämmer med verkligheten har kommunens mätningsingen
jör inför antagandeskedet varit ute på plats tillsammans med markägaren och mätt ut 
gränserna. Plankartan har ändrats i enlighet med denna inmätning. 

2. Byggrätt 
Vidhåller tidigare synpunkter. Samma byggrätt i hela området, mer flexibel byggnadsregle
ring och istället tydlig anpassningsbestämmelse för prövning av bygglov så att ny- och till
byggnader i området anpassas på bästa sätt till befintligt bebyggelse. Byggnadshöjd är myck-
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et svårtolkat i starkt kuperat område och varierad bebyggelse. På vissa tomter kan liten bygg
nadsarea och två hela våningar vara mest lämpligt medan på andra tomter är enplansbyggnad 
med större byggnadsarea mycket lämpligare. 

Kommentarer: Se kommentar till Jon och Gunnvor Larusson, punkt 22. 

3. Plangenomförande 
Fortfarande oklart redovisat. Under ansvarsfördelning står: "Exploatören ansvarar för 
att gatumarken iordningställs på det sätt som detaljplanen redovisar". Vad innebär det? 
Vilken teknisk standard skall exploatören bygga ut gatorna till? När skall de nya gatorna 
i norra delen vara fårdigställda? Är utbyggda gator villkor för nya bygglov? V ad gäller för 
naturmarken, skall ev. framtida GA bara omfatta gator och inte övrig allmän plats, och i så 
fall varför? Genomförandefrågorna har stor ekonomisk betydelse och måste förtydligas innan 
planen kan antas. 

Kommentarer: I planbeskrivningen beskrivs att vägarna bör vara minst tre meter 
bredaför att skapa bättre tillgänglighet. Det är markägaren/exploatören som ska se till 
att detta blir gjort. Utbyggda gator är inte villkor för att bygglov ska ges, men däremot 
för att renhållningsfordon ska fortsätta trafikera området. 

Det är enskilt huvudmannaskap för vägarna och naturmarken inom området. Enligt 
planbeskrivningen bör vägarna skötas via en gemensamhetsanläggning. Denna gemen
samhetsanläggning kan också sköta naturmarken om de så önskar. I annat fall ska den 
skötas av markägaren. 

25.Stefan Ringsö & Bo Ringsö, Vettekullavägen 93-17 (yttrande inkom 
den 28 juni 2013) 

Vi undertecknade hade synpunkter på den placering av den nya tomten intill 93: 17,enligt 
planbeskrivningen, vilket INTE beaktades av er. 

Vi har den 24/6-13 varit i kontakt med markägaren Per Johansson och han hade absolut 
INGET emot att den nya tomten placeras enligt det förslag vi angivit (se karta). 

Kommentarer: Kontakt har tagits med markägaren som hävdar att en ny placering av 
tomten inte var vad han syftade på vid nämnda samtal. Han menar att diskussionen 
rörde sig om byggnadens placering på den nämnda tomten. 

Översyn av området har gjorts på plats tillsammans med markägaren. Att flytta före
slagen tomt till norr om Vettekullavägen 93- skulle medföra inskränkningar på natur
området söder om tomten vid Vettekullavägen 93-23. Det, av Stefan och Bo Ringsö, fö
reslagna läget har även, av Miljöförbundet Blekinge Väst, bedömts som mer bevaran
devärt än det läge som föreslås i planhandlingarna. 

Vi har även synpunkt på Kerstin Perssons skrivelse angående tomtgräns. Den gräns som 
drogs, och de "järnstänger" som nedborrades, gjordes 1960 eller 1961, på eget bevåg av den 
dåvarande fastighetsägaren. Denna gräns förkastades redan då av den dåvarande markägaren. 
Erik Johansson, och de nedborrade järnstängerna fick tas bort. 
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Vid samtalet med Per Johansson säger han att tomtgräns skall dras ungefår 
mitt emellan fastigheterna 93:15 och 93:17. 

Kommentarer: Se kommentar till Kerstin Persson punkt 24. 

2014-01-22 

26.Maj-Britt Olsson, Vettekullavägen 97-8 (yttrande inkom den 27 juni 
2013) 

Den föreslagna vägen från Vettekullavägen 97 till 93, alltså mellan två befintliga stugor be
strider jag på det bestämdaste. Tänk er själva vilka följder det skulle innebära för dessa båda 
familjer. Till exempellekande små barn och uteplats och altan alldeles intill vägen med mera. 
Det enda vägförslaget som kan tänkas vara bra för alla parter är någon från Vettekullavägen 
111 bakom området. Varfor ska vi på 97-an ha all denna trafik runt oss fcir att 93-an är fcir 
brant, när det finns bättre lösningar. Som sagt detta förslag med vägen mellan 97 och 93 kan 
jag med bästa vilja i världen absolut inte acceptera. Dessutom har ju vi slugägare alltid be
kostat väGunnderhållet i alla år, och j ag har bott där i över fyrtio år. 

Kommentarer: Se tidigare kommentarer om vägarna i området till VMAB, punkt 14, 
Rolf och Gunn Larsson, punkt 19 samt Lars Örum-Pedersen och Inge Gad, punkt 20. 

27.Anna Svantesson, Vettekullavägen 93-20 (yttrande inkom efter sam-
rådstidens slut, den 8 juli 2013) 

Vägen i norr (ev. ny) inget vägnummer i utredningen, vad blir lutningen på den? Jag hittar 
inga uppgifter om det. Den måste bli läng och därmed dyr att anlägga, känns inte som något 
bra alternativ, dessutom ligger ju vatten och avloppsledningarna nergrävda i det området. Väg 
nummer 5 känns som det enda alternativet. 

Vägen blir ju inte så nära något hus om man jämför med väg 2, där det är som brantast där är 
det knappast frågan om någon meter till boningshuset. 

Kommentarer: Någon närmare detaljstudie har inte gjorts på den nya vägen i norr. 
Det är en längre vägsträcka, som inte direkt berör några tomter och i och med det kan 
höjdskillnaderna jämnas ut. Se även tidigare kommentarer om vägarna i området till 
VMAB, punkt 14, Rolfoch Gunn Larsson, punkt 19 samt Lars Örum-Pedersen och Inge 
Gad, punkt 20. 

Det är stor skillnad på att planera in en ny väg i ett befintligt bostadsområde och där
med påverka befintlig boendemiljö (väg 5), jämfört med att bygga hus bredvid en exi
sterande väg där förutsättningarna är kända (hej hus längs med väg 2). 

I Vecturas utredning står att det kommunala vattnet, spillvattenanslutningen har enkel stan
dard och klen dimension på ledningarna. Tål det fler hus, och om alla hus skulle vinterbonas 
och bebos äret om vad händer med trycket på vattnet och avloppet? 

Kommentarer: Åtgärder på befintligt VA-system krävs då det endast är sommarstan
dard på befintliga vattenledningar. För att åstadkomma kommunal standard på led-
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ningsnätet kan sprängning komma att bli nödvändigt. Dettaframgår av planbeskriv
ningen och är kommunicerat med exploatören. 

Tillgodosedda synpunkter och planändringar efter 
granskning 
För att tillmötesgå inkomna synpunkter i granskningsskedet har planhandlingarna ändrats 
enligt nedan. 

Plankartan: 
• Bestämmelse som reglerar bygglov inom det område som berör ovan nämnda ledning 

införs på plankartan och gäller tills dess att ledningen kablifierats och stalpstationen 
tagits bort. 

• Föreslagen väg 5 tas bort. 
• Gränserna för tomterna på Vettekullavägen 93-17, 93-15 samt 93-9 justeras. 

Förutom ovan nämnda justeringar av plankartan och dess bestämmelser görs motsvarande 
justeringar av planbeskrivningen så att dessa blir samstämmiga. I övrigt görs endast redakt
ionella ändringar i planhandlingarna inför antagandet. Ändringarna är av mindre betydelse för 
allmänheten och föranleder inte att planen ställs ut för ny granskning. 

Ej tillgodosedda synpunkter 
Under samråd och granskning har följande framfört synpunkter som stadsmiljöavdelningen 
bedömer inte fullt ut beaktats i detaljplanen: 

• Länsstyrelsen, föreslagen ny byggnation (fyra tomter) inom strandskyddat område i 
nordöstra delen av planområdet ligger kvar. 

• Tekniska nämnden, gator med lutning överstigande l O %bör förses med alternativa 
vägval. 

• Stefan Ringsö och Bo Ringsö, Vettekullavägen 93-17, vill inte ha något nytt hus bred
vid deras då avskildheten minskas. 

• Andreas Ottosson, Vettekullavägen 93-16, ny tomt framför söder om huset förstör ut
sikt och sänker värdet. 

• Jon och Gunnvor Larusson, Vettekullavägen 97-10, alla ska ha samma byggrätt, end
ast enplanshus. 

• Monica Turesson, Vettekullavägen 93-9, vill inte ha sophus, vill ha ny sträckning på 
Vettekullavägen 93. 

• Kerstin Persson, Vettekullavägen 93-15, anser detaljplan vara onödigt då kommunen 
kan stycka av ändå och bevilja bygglov utifrån de bygglovsbeslut kommunen redan har ta
git. Vill ha samma byggrätt inom hela området och anpassningsbestämmelse för prövning 
av bygglov. 
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• Rolf och Gunnn Larsson, Vettekullavägen 93-6, vill göra Vettekullavägen 93- till 
gångstig, vill inte ha något sophus 

o Maj Britt Olsson, Vettekullavägen 97-8, lika byggrätter för alla, accepterar inte före
slaget område för sophus. 

o Fredrik Haraldson och Märla Holgersson, Vettekullavägen 93-10, vill inte ha något 
sophus, ökad byggrätt på komplementbyggnader för att kunna bygga dubbelgarage. Vill 
stänga av Vettekullavägen 93-. 

o Christer Karlsson, Vettekullavägen 97-4, lika byggrätt för alla, plats för sophus är inte 
acceptabelt. 

• Anna Svantesson, Vettekullavägen 93-20, anser inte att ny väg norr om stugbyn är be
hövlig, vill ha väg 5. 

o Mona Lilja, Vettekullavägen 93-13, sophusets placering är dålig lösning, inverkan av 
parkering på friluftslivet. 

o Lena och Lars-Erik Willander, Vettekullavägen 81-11, accepterar inte sophus på grill
platsen. 

• Lars Örnm-Pedersen och Inge Gad, Vettekullavägen 97-13, vill inte ha något sophus. 

o Ulrika Hansson, Vettekullavägen 97-9, vill inte ha ett sophus på föreslagen plats. 

Besvärsrätt 
Av de som framfört synpunkter under samråd och granskning och som inte fått dessa tillgo
dosedda så bedörns följ ande ha besvärsrätt och kornmer att bli meddelade enligt 5 kap 29 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL, efter ett antagande av planförslaget: 

o E.ON 
• Stefan Ringsö och Bo Ringsö, Vettekullavägen 93-17 
o Andreas Ottosson, Vettekullavägen 93-16 
• J on och Gunnvor Larusson, Vettekullavägen 97 -l O 
• Monica Turesson, Vettekullavägen 93-9 
o Kerstin Persson, Vettekullavägen 93-15 
o Rolf & Gunnn Larsson, Vettekullavägen 93-6 
o Maj Britt Olsson, Vettekullavägen 97-8 
o Fredrik Haraldson, Vettekullavägen 93-1 O 
o Christer Karlsson, Vettekullavägen 97-4 
• Anna Svantesson, Vettekullavägen 93-20 
o Mona Lilja, Vettekullavägen 93-13 
o Lena Willander, Vettekullavägen 81-11 
o Inge Gad, Vettekullavägen 97-13 
o Ulrika Hansson, Vettekullavägen 97-9 

Övriga som framfört synpunkter under samråd och granskning och som inte fått sina syn
punkter tillgodosedda bedörns inte vara sakägare och saknar därför besvärsrätt. 
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Samlad bedömning 
Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt föreslår stadsmiljöavdelningen att detaljpla
nen godkänns av byggnadsnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige med anhållan 
om antagande. Antagande bedöms tidigast kunna ske på kommunfullmäktiges sammanträde i 
mars 2014. 

Karlshamn den 22 januari 2014 

Anna Terning 
Landskapsarkitekt 

Emina Kovacic 
stadsarkitekt 
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Sida 1 (1) 
Dnr:2D11.762.214 

2012-12-12 
Samrådshandling 

Detaljplan för del av fastigheten Sandvik 1 :1, 
Karlshamns kommun, Blekinge län 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Sam rådsförfarandet 
Byggnadsnämnden beslutade den 3 oktober 2012, § 234, att samråd skulle genomföras kring 
förslag till detaljplan för rubricerat. Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd enligt 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 5: Il. 

Kungörelse om samråd, plankarta med bestämmelser, illustrationskarta, planbeskrivning, 
beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, samt 
svarsblankett har den 12 oktober 2012 sänts tilllänsstyrelsen (vilka också fått del av övriga 
samrådshandlingar enligt nedan), lantmäterimyndigheten, hyresgästföreningen, kommunala 
organ, sakägare enligt fastighetsförteckning daterad den 9 oktober 2012, hyresgäster, boende 
och till övriga myndigheter, sammanslutningar och enskilda som bedömts ha väsentligt intresse 
av förslaget. 

Kungörelse om samråd och smmådshandlingen, som bestått av grundkarta, 
fastighetsförteckning, plankarta med bestämmelser, illustrationskarta, planbeskrivning, 
beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, har funnits 
tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset i Karlshamn, vardagar kl. 08.00-12.00 
och 13.00-16.00 och på biblioteket i Karlshamn, under ordinarie öppettider. Del av 
s arrnådsmaterialet har även funnits tillgängligt på Karlshamns kommuns hemsida: 
www.karlshamn.se/plm1er. 

Samrådet kungjordes i ortstidningarna den 13 oktober 2012. Angiven sarmådstid varade från 
och med den 15 oktober 2012 till och med 9 november 2012. Kungörelsen om samrådet anslogs 
på kommunens anslagstavla 12 oktober 2012. 

För att informera intresserade om planarbetet hölls ett allmänt samrådsmöte onsdagen den 
31oktober 2012 kl. 18:00 i Rådhussalen, Rådhuset i Karlshamn. Inbjudan till detta fanns i 
kungörelsen som skickades ut, fanns tillgänglig och infördes i ortstidningarna enligt ovan. 

Samråd om behovet av MKB 
BU-direktivet om miljöbedömning av planer och program är infört i svensk lagstiftning och 
innebär bland annat att kommunens bedömning och ställningstagande om behovet av en 
miljökonsekvensbeskrivning ska göras tidigt i plmprocessen. Innm kommunen tar ställning till 
om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så ska den eller de länsstyrelser, kommuner och 
andra myndigheter som berörs av planen eller programmet, ges tillfälle att yttra sig. Samråd 
med länsstyrelsen om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning skedde i september 2012. 
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Inkomna yttranden under samrådstiden 

I samband med samrådet inkom totalt 29 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och 
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på Stadsmiljöavdelningen. 
Länsstyrelsens yttrande bilägges i sin helhet, bilaga l. 

Myndigheter och organisationer 
l. Länsstyrelsen i Blekinge län 
2. Kommunstyrelsen, Karlshamns kommun 
3. Tekniska Nämnden, Karlshamns kommun 
4. Karlshamn Energi 
5. Socialnämnden, Karlshamns kommun 
6. Utbildningsförvaltningen, Karlshamns kommun 
7. Trafikverket 
8. Blekinge museum 
9. skogsstyrelsen 
10. Svenska Kraftnät 
11. Polisen i Blekinge län 
12. E.ON Elnät Sverige AB 
13. Hyresgästföreningen 
14. Miljöförbundet Blekinge Väst 
15. Räddningstjänsten 
16. Telia Sonera Skanova 
17. VMAB 

Enskilda 
18. Lena & Lars-Erik Willander, 81-11 
19. Mona Lilja, 93-13 
20. Anna Svantesson & Magnus Kullman, 93-20 
21. Christer Karlsson, 97-4 
22. Fredrik Haraldson & Märta Holgersson, 93-1 O 
23. Maj Britt Ohlsson, 97-8 
24. Rolf & Gunn Larsson, 93-6 
25. Kerstin Persson, 93-15 
26. Monica Turesson, 93-9 
27. Jon Larusson, 103 
28. Andreas Ottosson, 93-16 
29. Stefan Ringsö & Bo Ringsö, 93-17 

synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
inget att erinra 
inget att erinra 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
inget att erinra 
inget att erinra 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
inget att erinra 
synpunkter 

synpunkter 
synpunkter 

synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 

Yttranden från myndigheter och organisationer 

1, Länsstyrelsen i Blekinge län (yttrande inkom den 8 november 2012) 

Länsstyrelsens sammanvägda bedömning 
Förslag till detaljplan avser omvandlingsområde från fritidsbebyggelse till permanentbostäder 
samt viss kompletteringsbebyggelse. Planområdet är lokaliserat 3,5 km öster om Karlshamns 
centrum och omfattas av föreslaget utbyggnadsområde för bostäder B 25 Vettekulla - Matvik i 
enlighet med Översiktsplan 2007 för Karlshamns kommun. Planen innebär i princip oförändrad 
markanvändning. Länsstyrelsen ställer sig positiv till att område med fritidsbebyggelse 
omvandlas till åretruntbostäder. 
Samtidigt är det väsentligt att länsstyrelsens översyn av utvidgat strandskydd för länet beaktas 
och att hänsyn tas till behovet av tätortsnära naturområden för friluftsliv och rekreation i 
kommunens planering för fortsatt bebyggelseutveckling. 
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Länsstyrelsen anser vidare att planerad bebyggelse för området med fördel kan visa hänsyn till 
kustzonens karaktäristiska miljövärden och söka bevara nuvarande bebyggelsekaraktärer 
avseende form, kulör och materialverkan i enlighet med antaget program för Vettekulla-
Mat vik. 

Kommentarer: Karlshamns kommun ser fram emot att ta del av Länsstyrelsens översyn om 
utvidgat strandskydd när den är beslutad. Planförslaget omfattar till största delen befästning 
av befintlig bebyggelsesamt mindre del varsamt kompletterande bebyggelse. 
Bebyggelsekaraktären i området är oerhört blandad med olika former, färger och material. 
Planprogrammet beskriver ingen annan utseende fråga mer än våningar och byggyta. 
Våningsantalet i planen är enlighet med gällande Öp och beslutat planprogram medan 
byggnationens storlek har ökats liksom i andra planer i Vettekullaområdet på grund av 
svårighet att hitta gemensamma nämnare. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i Il kap 10 § PBL (2010:900) och 
nu kända förhållanden att frågor som avser vatten- och avlopp samt strandskydd måste erhålla 
godtagbar lösning för att inte Länsstyrelsen ska behöva pröva detaljplanen vid ett antagande. 

Kommentarer: Noteras. VAjrågan kommer att utredas vidare i planarbetet. 

Länsstyrelsens synpunkter 
Naturvård 
Planområdet för ny detaljplan berörs av riksintresse för geografiska bestämmelser i enlighet 
med 4 kap 4 § miljö balken. Utförd översiktlig naturvärdesbedömning visar att planområdet 
salmar höga naturvärden. I planområdets nordvästra del kan förekomst av våtmarker 
konstateras. Länsstyrelsen anser ifall markavvattning ämnar aktualiseras för området behöver 
detta framgå i detaljplanens beskrivning. 
Länsstyrelsen anser vidare att planbeskrivningen behöver redovisa eller hänvisa till en 
övergripande plan för kommunens grönstruktur. Med stöd av grönstrukturplanen kan en 
fördjupad bedömning av områdens naturvärden möjliggöras i det kommunala planeringsarbetet. 

Kommentarer: Markavvattning är inte aktuellt. Planområdet finns inte utpekat i 
kommunens grönstrukturplan. Väster om planområdet ligger däremot område N a 14 
Lindeborgssjön enligt grönstrukturplanen. Avståndet till detta område från planområdet är ca 
100m. 

Strandskydd 
Enligt 7 kap 13 § Miljöbalken är strandskyddets syfte att trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden, samt att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. I och med ny strandskyddslag den l juli 2009 erhöll 
länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att göra översyn av det utvidgade strandskyddet. 
Utvidgat strandskydd omfattar land- och vattenområden från 100 meter till bögs t 300 meter 
från strandlinjen. 

Strandnära kustområden öster och väster om Karlshamns stadskärna har tidigt kommit att 
tas i anspråk för exploateringar av främst fritidsbebyggelse. Allmänhetens tillgänglighet har 
successivt kommit att minska i takt och omfattning med genomförda exploateringar. 
Länsstyrelsen anser det är a v stor betydelse att återstående tätortsnära naturområden av 
betydelse för strandskyddets syften kan fortsätta värnas i ett långsiktigt 
hållbarhetsperspektiv. I bedömningen ingår hänsyn till områdets natur- och kulturvärden 
samt till allmänhetens nuvarande och förväntade behov av tillgänglighet till strandområden. 
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Länsstyrelsen har nnder år 2012 gjort en översyn av strandskyddet längs Karlshamns 
kommuns kust och skärgård. Enligt Karlshamns kommuns översiktsplan från 2007 och 
framtagen grönstrukturplan från år 2006 (reviderad år 2012) för kommunen tillmäts området 
kring Lindeborgssjön stor betydelse som tätortsnära rekreationsområde beläget på ett lagom 
avstånd från stadskärnan. Området har höga natur-, frilufts- och rekreationsvärden vilka 
kommit att motivera förslag till utvidgat strandskydd på upp till 300meter på land kring 
Lindeborgssjön. Naturskogsområdet kring Lindeborgssjön samverkar på ett naturligt sätt 
med både Vägga natur- och kulturpark i väster som Östersjöns kustlinje i söder. Vissa delar 
av området kring Lindeborgssjön har dock ianspråktagits för bebyggelse. Än mer väsentligt 
blir det att se till att befintligt naturområde runt Lindeborgssjön även fortsättningsvis kan 
bibehållas oexploaterat och tillgängligt för allmänhetens möjligheter för rekreation- och 
friluftsliv. 

Kommentarer: Planområdet finns inte med i kommunens Grönstrukturplan. Planen 
planlägger redan befintlig bebyggelse samt ett mindre antal nya tomter. Planen har ingen 
inverkan på naturen närmast Lindeborgssjön. Kommunen ser fram emot att ta del av 
beslutet gällande utökat strandskydd. Beslutet kan vara starkt begränsande för kommunens 
utveckling. Utökat strandskydd är en fråga av kommunövergripande karaktär som 
Kommunstyrelsen kommer att lämna synpunkter på. 

Aktuell detaljplan för Sandvik l: l föreslår förtätningar inom befintligt bebyggelseområde 
samt utvidgningar med tomter för nya bostäder. Föreslagen förtätning innebär komplettering 
med tre tomter för åretruntbostäder inom befintligt bebyggelseområde längs befintliga 
tillfartsvägar. Föreslagen utvidgning utgörs av fem tomter för nya bostäder med en tomt i 
väster och fyra mot nordost. Länsstyrelsen ställer sig positiv till att befintligt 
bebyggelseområde kan förtätas på ett lämpligt och effektivt sätt med god anpassning till 
områdets topografiska förutsättningar. Däremot avråder Länsstyrelsen från redovisade 
förslag till utvidgningar av bebyggelseområdet i väster och i nordost. Utvidgningarna anses 
olämpliga på grund av att de ogynnsamt förstärker barriäreffekten och försvårar 
allmänhetens tillgänglighet till naturskogsområdet kring Lindeborgssjön och till Östersjöns 
kustlinje i söder. Dessutom är föreslagen utvidgning i nordost lokaliserad inom 
strandskyddat område. 

Kommentarer: De fyra tomterna i nordost ligger med en stor nivåskillnad i ryggen. Det är 
inte de nya tomterna som kommer att upplevas som en barriär utan de naturliga 
höjdskillnaderna iform av bergsplatå samt söder om den sankmark. Föreslagen utvidgning är 
lokaliserad inom strandskyddat område och därför har kommunen i planbeskrivningen beskrivit 
de särskilda skäl som kan åberopas. Dejyra tomter somföreslås bland befintlig bebyggelse 
utgör inget ökat hot för allmänhetens tillgång till naturen kring Lindenborgssjön. De ,fyra 
tomter somföreslås som komplement i området ligger dikt an till befintlig bebyggelse och 
passar in i bebyggelsestrukturen Planförslaget stämmer väl med intentionerna i det antagna 
planpro grammet. Kommunens viljeinriktning var först att planeraför ytterligare nya tomter då 
området har ett väldigt strategiskt bra läge med närhet till centrum och till havet. Kommunen 
valde dock ett mindre tätt bebyggelseförslag medfärre antal nya tomter för att bevara en del av 
småskaligheten ochför att inte öka trycket till max på de befintliga vägarna. Vettekulla är av 
naturliga skäl kommunens enda stora havsnära utvecklingsområde då västsidan upptas av 
industrier. Kommunen har genom åren tagitfram olikaförslag på planprogram och 
utredningsområden i sandvik. Flertalet av förslagen är betydligt kraftigare exploaterat än 
dagens planförslag. Nedanfinns ettförslagfrån 1996. 
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Ej antagetförslag på planprogramfrån 1996. 

Längs den 6,5 km långa kuststräckan östern! mellan Sandvik och Matvik har en tät fritids
och bostadsbebyggelse kommit att utvecklas. Den sammantagna bebyggelsen har kommit att 
motverka allmänhetens möjligheter till att erhålla tillgänglighet till omfattande 
strandområden. Länsstyrelsen anser därför att allmänhetens tillgänglighet alldeles särskilt 
måste beaktas för aktuellt naturskogsområde med dess omedelbara närhet till tätorten och 
stora betydelse för strandskyddets syften. 

Kommentarer: Planen planlägger redan befintlig bebyggelse samt ett mindre antal nya 
tomter. Planen har ingen inverkan på naturen närmast Lindenborgs sjön. 

Kulturmiljö 
Enligt planbeskrivningen förekommer inga kända fornlämningar inom område 
för ny detaljplan. Länsstyrelsen anser dock att ifall fynd påträffas vid markarbeten ska arbetet 
avbrytas och Länsstyrelsen i Blekinge län kontaktas i enlighet med 2 kap 10 § 
kul Iurminneslage n. 

Kommentarer: Detta finns beskrivet i planbeskrivningen. 

Vidare anser länsstyrelsen att det finns ett värde i att låta planerad bebyggelseutveckling för 
området beakta och rikta hänsyn till kustzonens karaktäristiska miljövärden i enlighet med 
riksintresse för högexploaterad kust 4 kap 4 § miljöbalken. 

Kommentarer: Noteras 

Klimatanpassning 
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Länsstyrelsen anser att risker och påfrestningar i samband med framtida förändrad 
klimatsituation behöver beaktas i all samhällsplanering. Stigande havsnivåer, extrema 
högvattenstånd, högflöden i vattendrag samt ökade nederbördsmängder och nederbördsintensitet 
behöver särskilt beaktas. Klimatanpassningsarbetet omfattar hantering av ökade risker för 
översvämning, erosion, överbelastning av dagvattensystem och avloppsnät samt ras och skred 
som kan skada infrastruktur, orsaka ledningsbrott mm. 

Som stöd för samhällsplaneringen har Länsstyrelsen tagit fram underlag för Blekinge om 
framtida klimatförändringar och sårbarhet för naturolyckor. Kartmaterial över förutsättningar 
för översvämning, erosion, ras och skred finns tillgängligt på www.gis.lst.se/lstgis/ (mapp 
LSTGIS/ KLÄN/ÖVRIGT/Förtutsättningar för naturolyckor). 

För vägledning hänvisas till följande rapportlänkar: 
Klimatanalys för Bleldnge län (rapport 2012: l) 
Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys- naturolyckor, Blekinge län (rapport 2012:7) 
Framtida högvatten- Scenarier för havsnivå och översvämningsområden i Blekinge år 
2100 (rapport 2012: 11) 
Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från länsstyrelserna 

Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen kan kompletteras med en redogörelse för hur 
Karlshamns kommun ämnar hantera klimatanpassningen för planområdet 

Kommentarer: Noteras. Planbeskrivningen skall kompletteras med en beskrivning av 
klimatpåve r kan m. m. 

Vatten och avlopp 
Detaljplanens beskrivning redogör för att befintlig bebyggelse inom planområdet idag är 
ansluten till kommunalt vatten- och avloppsnät Vidare påtalas att kommunen avser att ansluta 
nytillkommande bostäder till befintligt ledningsnät. Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen 
kan kompletteras med uppgifter kring kapaciteter för befintligt ledningsnät samt förmodade 
konsekvenser vid en planerad utbyggnad av området. Analyser av Blekinges framtida klimat 
kan förmoda ökande nederbördsmängder, vilket bör vägas in i planeringen. Länsstyrelsen vill 
uppmärksamma på att belastningen på ledningsnätet ökar vid höga nederbördsmängder. 

Kommentarer: Noteras. En VA-utredning kommer att tas fram. 

Radon 
Enligt planbeskrivningen är område för aktuell detaljplan lokaliserat inom område med 
förekomst av markradon. Länsstyrelsen anser att planerade bostäder ska erhålla radonsäkert 
utförande, såvida inte särskild radonutredning kan motivera reducerat krav. 

Kommentarer: Noteras. Planbestämmelse kommer att kompletteras med texten " ... såvida 
inte särskild radonutredning motiverar högre skydd." 

Buller 
Föreslagen detaljplan kommer att medföra ökad trafik inom utbyggnadsområde för bostäder 
B25 Vettekulla-Matvik i enlighet med Översiktsplan 2007. Länsstyrelsen anser det väsentligt 
att störningsrisker för områdets bostäder beaktas. I översiktsplanen omnämns att en 
trafikutredning är genomförd för området. Länsstyrelsen anser att utredningen behöver biläggas 
detaljplanens handlingar alternativt redovisa utredningens resultat i planbeskrivningen. 

Kommentarer: Planen möjliggör endast en mindre tillkomst av nya bostäder varvid planen 
ej borde ha någon förhöjd påverkan på trafikmiljön. Trafikutredningen är gjord 2003 med 
fördjupning 2006. Utredningen inriktar sig mest på hela sträckan och tyngdpunkten ligger på 
de betydligtfler nya och befintliga bostäderna i Vettekulla-Matvik området. 
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Trafik 
Föreslagen detaljplan kommer att medföra ökad trafik Länsstyrelsen anser att planerade 
tillfartsvägar till fastigheter inom planområdet behöver beakta erforderliga egenskapskrav vad 
gäller telmisk standard avseende hållfasthet, framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet i 
samband med att området omvandlas för permanentbostäder. 

Kommentarer: En vägkutredning angående planområdets vägar kommer att tas fram. 

MKN 
Länsstyrelsen anser det väsentligt att planerade bostäders behov av kollektivtrafikförbindelser 
och tillgång till attraktiva gång- och cykelvägar kan tillgodoses. Genom reducerade avstånd till 
hållplatser och god turtäthet samt tillgång till gena och tillgängliga gång- och cykelvägar kan ett 
verkningsfullt alternativ till den privata bilen utvecklas och reducerad klimatpåverkan 
åstadkommas. 

Dagvatten 
Enligt klimatanalysen kan ökade nederbördsmängder förväntas. Detta kommer att ställa högre 
krav på tekniska lösningar för dagvattenhanteringen för området i jämförelse med dagens. 
Länsstyrelsen anser att kulvertar under befintlig vägbank intill strandlinjen behöver beakta nya 
dagvattenmängder från plan området. 

Kommentarer: Kulvertarna under Vettekullavägen ingår ej i planområdet. Frågan om 
dagvatten ska utredas vidare under planarbetets gång. 

Räddningstjänsten 
Länsstyrelsen anser det väsentligt att synpunkter från Räddningstjänsten beaktas i det fortsatta 
arbetet med detaljplanen. Särskilt behöver planerade tillfartsvägar till fastigheter inom 
planområdet beakta erforderliga egenskapskrav vad gäller hållfasthet, framkomlighet, 
tillgänglighet och trafiksäkerhet. 

Kommentarer: En vägutredning angående planområdets vägar kommer att tas fram. 
Räddningstjänsten är kommunens samrådspart i planarbetet och eventuella synpunkter kommer 
att belysas i samrådsredogörelsen och eventuellt arbetas in i planbeskrivningen. 

Behovsbedömning 
Karlshamns kommun har gjort en behovsbedömning inför upprättande av aktuell detaljplan. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att ett genomförande av detaljplan för del av Sandvik l: l, 
Karlshamn, i Karlshamns kommun inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen behöver därför inte upprättas. 

Kommentarer: Noteras. 

Deltagande 
I yttrandet har avdelningschef Lars Olsson beslutat och arkitekt Peter Abrahamsson varit 
föredragande. I yttrandet har även naturvårdshandläggare Ulf Lundgren, naturvårdshandläggare 
Åsa Nilsson, antikvarie Nils-Gustaf Nydolf samt klimat- och energisamordnare Cecilia Näslund 
deltagit. 
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2. Kommunstyrelsen, Karlshamns kommun (yttrande inkom 1 november 
2012) 
Yttrande 
Exploateringsingenjören vill påpeka att föreslagen sträckning av GC- väg längs med 
Vettekullavägen, kan inkräkta på föreslagen kvartersmark Detta bör kunnajusteras innan 
granskning av detaljplanen. 

Kommentarer: Plangränsen i söder är anpassad efter underlag från projekteringen av 
GC-väg. 

Exploateringsingenjören anser det viktigt att byggrätterna i området anpassas till dagens och 
framtidens behov. 

Kommentarer: Noteras 

Exploateringsingenjören undrar även om ägare till fastigheterna Sandvik 1:4 och 1:9 blivit 
tillfrågade om att medverka i planprövningenför att fastställa deras framtida möjligheter? 

Kommentarer: Ägarna tillfastigheterna Sandvik 1:4 och 1:9 har blivit tillfrågade om att 
deltaga i planprövningen men har tackat nej. 

Exploateringsingenjören och markförvaltaren undrar hur fastigheternas rätt till vägar till och 
inom området skall säkerhetsställas. Skall en gemensamhetsanläggning bildas eller kommer 
det att skrivas servitut med ägaren vid varje fastighetsbildning? 

Kommentarer: En gemensamhetsanläggning kommer att föreslås. 

Exploateringsingenjören och markförvaltaren undrar även hur ägandet till V A -system i 
området ser ut och skall vara i framtiden. 

Kommentarer: Se Tekniska nämndens yttrande under VA-enheten. Varje stuga har en egen 
anslutningspunkt. Del av stugorna ligger inom verksamhetsområdetför vatten och avlopp, 
medan andra ligger utanför. Kommunen har idag huvudmannaskapet för ledningarna. 

3. Tekniska nämnden, Karlshamns kommun (yttrande inkom den 31 
oktober 2012) 

Trafikenheten, driftsenheten och fastighetsenheten har inget att erinra. Gatuenheten och V A
enhetens yttrande beskrivs nedan. 

Gatuenheten 
l samrådshandlingarna gällande detaljplan för del av fastigheten Sandvik l: l, står följande: "För 
att kommunen ska vilja ta över underhållet av vägarna så bör de vara 4 meter med plats för 
diken på båda sidorna eller 5,5 meter utan diken. Vägarna kan inte sprängas ner i marken så att 
vägarna får de rekommenderade lutningen på nya vägar". 
Gatuenheten anser att kommunen inte skall ta över underhållet av vägar som inte följer 
Trafikverkets normer i enlighet med VGU, längslutning. Uppskattningsvis har vissa av de 
befintliga vägar i området en lutning som är mer än 12%. 

Områden som försörjs via gator vars lutningar överstiger 10% bör om möjligt förses med 
alternativa vägval. Lutningar över l O % innebär stora svårigheter får stopp och start vid 
vinterväglag, som innebär minskad framkomlighet och sämre trafiksäkerhet. 
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Vidare så måste dagvattenhanteringen av vägnätet undersökas om man tänker belägga vägarna 
och bredda till 5,5 m så att inte orsakar framtida problem för fastighetsägarna och/eller 
väghållaren. 

Kommentarer: En vägutredning angående planområdets vägar kommer att tas fram. 
Dagvattenfrågan skall utredas vidare under planarbetets gång. 

VA-enheten 
Planområdet ligger inte i sin helhet inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. Ur V A
synpunkt innebär detta skillnad för hur kostnaden för framdragande av V A hanteras samt var 
själva förbindelsepunkten upprättas. 

VA-försörjningen med föreslagen förtätning behöver utredas för varje ny fastighet. Framdragna 
ledningar är i vissa fall bara dimensionerade för att klara en enda fastighet. Att ansluta 
ytterligare fastigheter utan att ta hänsyn till detta kan ge upphov till problem med b l.a. lågt 
tryck/flöde. Området är dessutom bergigt. Det är viktigt att se till de lokala förutsättningarna för 
hur V A-försörjningen skall kunna ordnas utan omfattande sprängnings-arbeten. 

De fyra fastigheter som föreslås längs "Sandviksvägen" ligger idag helt utanför befintligt 
verksamhetsområde. Befintliga fastigheters spillvatten avleds via tryckavlopp (TA PEM50) 
direkt mot huvudledningen i V ettekullavägen. För att klara spillvatten från ytterligare fyra 
fastigheter krävs säkerligen en dimensionsmässig förstärkning hela vägen fram till 
Vettekulla vägen. 

Kommentarer: Noteras. VA-frågan skall utredas vidare under planarbetets gång. 

4. Karlshamn Energi (yttrande inkom den 26 oktober 2012) 
Karlshamn energi har inget att erinra. 

Kommentarer: Noteras. 

5. Socialnämnden Karlshamns kommun (yttrande inkom den 31 oktober 
2012) 

Socialnämnden har inget att erinra. 

Kommentarer: Noteras 

6. Utbildningsförvaltningen, Karlshamns kommun (yttrande inkom den 31 
oktober 2012) 

Förvaltningen vill betona vikten av att bebyggelsen och trafikmiljön anpassas till 
naturen. Slörsta möjliga försiktighet bör eftersträvas. 
Förvaltningen ser gärna att bostadsplaneringen möjliggör för barnfamiljer att bosätta sig i 
området. För detta krävs att man beaktar trafikmiljön, lek- och rekreationsmöjligheterna och de 
ekonomiska förutsättningarna. 

Kommentarer: Noteras. 

7. Trafikverket (yttrande inkom den 2 november 2012) 
Trafikverket har tagit del av handlingarna i rubricerat ärende. Planen avser möjliggöra för 
avstyckning av tomtmark för befintliga stugor samt att se över möjligheterna att förtäta med 
ytterligare bostäder i området. Detaljplanen berör inte statlig väg eller järnväg. Trafikverket 
anser att detta är ett bra utvecklingsprojekt som ligger inom cykelavstånd fråu Karlshamns 
centrum. Att området kommer att förses med gång- och cykelbana är positivt, så att gående och 
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cyklister kan färdas på ett trafiksäkert sätt. Då det inom den här delen av Karlshanm finns 
många potentiella utvecklingsonnåden bör möjligheterna att förse området med kollektivtrafik 
ses över tillsammans med Blekingetrafiken. Trafikverket har i övrigt inget att erinra i ärendet. 

Kommentarer: Frågan om kollektivtrafik är inget som kan regleras i planen. Ökat boende 
ger dock ett bättre underlag för kollektivtrafiksatsning, vilket kommunen ser positivt 
på. 

8. Blekinge museum (yttrande inkom den 5 november 2012) 
Blekinge museum har inget att erinra. 

Kommentarer: Noteras 

9. skogsstyrelsen (yttrande inkom den 6 november 2012) 
Det finns inga uppgifter i skogsstyrelsens data, över sådana områden som har höga naturvärden, 
som står i konflikt med åtgärderna i detaljplanen. Den inventering som utförts av 
Miljöförbundet väst pekar emellertid på att det finns vissa naturvärden i planerat område. 
skogsstyrelsens bedömning är att det borde finnas goda möjligheter att anpassa bebyggelsen på 
ett sätt som leder till så lite störning som möjligt i naturonnåden. Områdena sammanfaller till 
stor del med vad som betecknas som "Natur" i plankartan. Hänsyn bör tas till att bevara de 
befintliga naturvärdena då dessa miljöer även kommer att vara en viktig del av de boendes 
närnatur. 

Kommentarer: Noteras. 

1 O. Svenska Kraftnät (yttrande inkom den 8 november 2012) 
Svenska kraftnät har inget att erinra. 

Kommentarer: Noteras 

11. Polisen i Blekinge län (yttrande inkom den 8 november 2012) 
Polisen i Blekinge län har inget att erinra. 

Kommentarer: Noteras 

12. E. ON El nät Sverige AB (yttrande inkom den 8 novmeber 2012) 

E. ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkonma handlingar i ovan rubricerat ärende och har 
följande synpunkter. 

Inom planområdet har E. ON Elnät låg- och högspänningsluftledningar, stolpstation samt 
servisledningar in till fastigheter. starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat 
ledningskonstruktion, höjd över mark, avstånd från ledning till byggnad, brännbart upplag, 
parkeringsplatser med flera verksamheter. 

E. ON Elnät noterar att i sannådshandlingarna under stycket "El" med underrubriken 
"Nuvarande förhållanden" på sidan 18, står det att "E. ON är huvudmanför allmänna 
elledningar och svarar för utbyggnad och drift fram till anvisad servisplats. E. ON har både 
luftledningar och kabel i marken. Den högspänningsledning som kommer in från öster kommer i 
framtiden att markläggas i annan sträckning. Den har därför inte belagts med l-område. 
Sträckningen kommer att sammaf!falla med den nya gång- och cykelvägen samt i befintlig väg". 

För att E.ON Elnät ska ha möjlighet att utföra kablifiering av ledningen enligt ovan samt ersätta 
befintlig stolpstation med en ny markstation måste överenskommelse/avtal med markägaren 
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träffas. Och så länge överenskommelse/avtal ej kan träffas måste E. ON Elnät utgå från hur det 
ser ut idag och kan inte göra avkall från föreslaifterna. 

Kommentarer: Överenskommelse har träffats mellan E. ON och markägaren om att marklägga 
högspänningsledningen. 

Så därav för att kunna säkerställa att luftledningarna uppfyller starkströmsföreskrifternas krav 
på minsta avstånd mellan fasledare och närmsta byggnadsdel är det nödvändigt att det i planen 
sätts ut l-område för ledningarna. Varav E. ON Elnät hemställer att ett20meter brett l-område 
sätts ut på plankartan för högspänningsluftledningen och i den mån lågspänningsluftledningen 
hanmar inom kvartersmark hemställer E. ON Elnät att även dessa ledningar skyddas i planen 
med ett 4 meter brett l-område. 

Kommentarer: Överenskommelse har träffats mellan E. ON och markägaren om att marklägga 
högspänningsledningen. L-område är därmed ej nödvändigt. 

Planbestämmelsen tilll-området kan förslagsvis skrivas "Inom med l betecknat område får inte 
byggas anläggning eller bedrivas verksamhet som hindrar bibehållandel av elektriska 
ledningar, ej heller finnas vegetation, flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd kan utgöra 
fara för ledningen". 

Texten till bestämmelsen för l-området kan kompletteras med att l-området gäller tills dess ny 
sträckning har erhållits och ledningen byggts om. 

Högspänningsledningen är idag inte anpassad för detaljplan och uppfyller därmed inte kraven i 
starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 2010: 1). Inom detaljplanelagt område skallluftledning 
vara utförd som brottsäker ledning eller i förstärkt utförande enligt svensk standard. E. ON Elnät 
förutsätter att samtliga ombyggnadskostnader bekostas av exploatören för att få luftledningen 
anpassade till Elsäkerhetsverkets krav för detaljplanelagt område, vilket bör framgå i 
genomförande beskrivningen. 

Kommentarer: Överenskommelse har träffats mellan E. ON och markägaren om att marklägga 
högspänningsledningen. 

En starkströms-anläggning måste vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland 
annat innebär att den ska vara utförd enligt svensk standard. Av svensk standard SS 421 01 01 
samt den tillhörande handledningen Högspänningsguiden framgår att minsta tillåtna avstånd 
mellan stalpstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 15 meter. SS 421 01 01 
föreskriver också att stalpstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, 
samt att tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. 

E. ON Elnät hemställer att det i plankartan sätts ut område kring stalpstationen där marken ska 
vara tillgänglig för elektriska anläggningar. Ett minsta område på 6x6 meter ska vara fritt från 
hinder som kan försvåra normalt underhåll. Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa 
att det minsta tillåtna avståndet på 15meter mellan stalpstation och brännbar byggnadsdel eller 
brännbart upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till stalpstationen med tungt 
fordon. 

Om överenskommelse/avtal träffas innan planen antas med markägaren och kablifieringen av 
högspänningsluftledningen blir av samt att man kan ersätta befintlig stalpstation med ny 
transformatorstation så hemställer E. ON Elnät 6x6 meter stort E-område a vs ätts på plankartan 
antingen bredvid E-området för stalpstationen eller vid kommunens pumpstation, där det i dag 
redan finns ett E-område. Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta 
tillåtna avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller 
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brännbart upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen 
med tungt fordon. 

Kommentarer: Om avtal träffas innan planens antagande ska område för teknisk anläggning, 
E, avsättas enligt ovan angivet ytönskemål. Bästa placeringen för E-området studeras vidare 
under planarbetets gång. 

E. ON Elnät förutsätter att överenskommelse/avtal träffas i tidigt skede om eventuella 
förändringar och att detaljplanen inte orsakar att E. ON Elnäts anläggningar inte uppfyller 
starkströmsföreskrifterna till följd av planens genomförande. 

E. ON Elnät ber att få återkomma i senare skede i planprocessen när förutsättningarna är mer 
utredda. 

Kommentarer: Möte har hållits med E. ON och överenskommelse har träffats. 
Högspänningsledningen kommer att markläggas. 

13. Hyresgästföreningen (yttrande inkom den 8 november 2012) 
Hyresgästföreningen återkommer om det skall bli lägenheter. 

Kommentarer: Noteras. Intentionerna med planen är att nytillkommande byggnation ska 
utgöras av fristående enbostadshus. 

14.Miljöförbundet Blekinge Väst (yttrande inkom den 12 november 2012, 
efter samrådstidens slut) 

Miljöförvaltningen har granskat samrådshandlingarna och har inget att erinra 

Information 
På sid 9 i planhandlingen står att naturinventeringen genomfördes i maj, bör ändras till juni. 

Kommentarer: Noteras. Planhandlingen har redigerats. 

15.Räddningstjänsten (yttrande inkom den 13 november 2012, efter 
samrådstidens slut) 

Under avsnittet Gator och vägar beskrivs de befintliga vägarna in till slugområdet Vägarna är 
idag svårframkomliga och inte alls anpassade för räddningsfordon varken vad gäller bredd, 
marklutning eller underlag. Enligt B overkels byggregler ska gatunätet vara anpassat för större 
räddningsfordon alternativt ska räddningsvägar anordnas. Räddningstjänsten är medveten om att 
detta krav kan vara svårt att möta i ett redan befintligt område som dessutom har mycket 
höjdskillnader. Dock är en standardhöjning på vägarna väl motiverad om nya byggnader ska 
byggas i området och de befintliga stugorna dessutom kan komma att bli permanentboende. 

Det finns vissa rekommendationer gällande utformning av räddnings vägar. En räddningsväg ska 
bland annat ha en körbanebredd på minst 3 meter och en högsta längslutning om 8 %. En 
uppställningsplats för räddningsfordon ska ha en bredd på 5 meter och en lutning som 
understiger 8,5 % i alla riktningar. Från uppställningsplats till byggnad bör avståndet inte vara 
längre än 50 meter ifall bärbar stege förväntas användas vid en insats. Förutom dessa 
avståndskrav är det också viktigt att beakta sådant som bärighet och ytlager på vägen. 
Rekommendationer gällande utformning av räddningsvägar finns att läsa i 
Brandskyddshand boken. 

Kommentarer: En vägutredning angående planområdets vägar kommer att tas fram. Den 
ska visa påframkomplighetsaspekter för bl. a. räddningsfordon m. m. 
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16. TeliaSonera Skanova (yttrande inkom den 12 november 2012, efter 
samrådstidens slut) 

Telia har inget att erima. 

Kommentarer: Noteras. 

17. VMAB (yttrande inkom den 20 november 2012, efter samrådstidens 
slut). 

VMAB vill framföra följande synpunkter på detaljplaneprogrammet 

Framkomligheten på Vettekullavägen 93- är i nuläget starkt begränsad på grund av dels vägens 
lutning och dels den dåliga vägstandarden. I nuläget kan endast Vettekullavägen 93-3, 93-6, 93-
9, 93-10 nås med renhållningsfordon och då endast om fordonen backar vilket arbetsmiljöverket 
avråder ifrån. 

Om Vettekullavägen 93- ställs i ordning så att den blir framkomlig för renhållningsfordon så är 
det viktigt att vändplanen vid Vettekullavägen 93-23 görs tillräckligt stor så renhållningsfordon 
kan vända där, dessutom krävs det att vändplanen är fri från parkerade fordon. 

Kommentarer: Noteras. Efter möte med VMAB framkom att sopbilarnas möjlighet att 
komma upp för mittersta vägen skulle öka om vägen asfalterades. 

stickvägen fram till Vettekullavägen 93-15, 93-17 samt ny tomt i slutet på vägen saknar 
vändmöjligheter, för att VMAB skall kunna hämta avfall från dessa fastigheter krävs att kärlen 
ställs fram i korsningen ovanför 93-13 

Kommentarer: Noteras. Vändmöjligheter skall utredas vidare. 

Möjligheten till förlängt hämtningsintervall som nämns i samrådshandlingarna gäller endast de 
som har giltig dispens från tillsynsmyndigheten Miljöförbundet Blekinge Väst. Längre 
hämtningsintervall påverkar inte framkomligheten på vägarna. 

Förslaget med en gemensamhetslösning för de boende löser problemet med svårframkomliga 
vägar, för detta alternativ krävs att VMAB har en motpart som till exempel en slugförening eller 
vägsamfällighet. I Karlshamns kommuns "Föreskrifter för renhållning" finns inga tvingande 
regler för bildande av gemensamhetslösningar. 

Kommentarer: Noteras. 

Yttranden från enskilda 

18. Lena & Lars-Erik Willander, Vettekullavägen 81-11 
Sophus på vår grillplats kan vi inte acceptera. Här har vi vårt årsmöte i stugföreningen. Tänk 
även på grannarna. Ett sophus här tror jag ingen kan acceptera. När vi har höststädning i 
området har vi grillfest efter utfört arbete och att ha en sopstation här är ingen aptitretare. 
Lösningen är att bygga vägar eller att ha fordon med anpassning till vägförhållningen. 

Kommentarer: En vägutredning angående planområdets vägar kommer att tas fram där 
möjligheterna att utveckla vägnätet kommer att utredas. 

Sophusets placering kommer att utredas vidare under planarbetets gång men 
placeringen av befintlig grillplats kan inte ses som anledning nog att förhindra 
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sophuset om denna placering anses bäst. I planen måste sopfrågan lösas annars 
kommer denfrågan att kunna stoppa hela planen. Gemensamhetslösning för 
sophanteringen skulle vara positivtför samtliga boende i området och måste placeras 
på strategiskt plats, där den är tillgänglig för alla och även för VMAB som sköter 
renhållningen. 

Diskussion med VMAB har förts vad gäller mindre sopbilar. F ör de sopkärl som 
kommunen använder finns bara en viss storlek på sopbilar. Annan storlek på sopbil 
måste därför specialbeställas vilket kommer medföra ökade kostnader vilka inte kan 
påföras sopkollektivet. Detta medför därför ökade sophämtningskostnader till de 
hushåll som VMAB skall köra till med den lilla sopbilen. 

19. Mona Lilja, Vettekullavägen 93-13 
Först villjag framhålla attjag inte har något emot en förtätning av området. Hyser dock 
farhågor att området lämnar karaktär av slugområde och övergår till att bli ett villaområde. 
Typiska sommarslugeområden försvinner mer och mer. 

Är sommarboende på Vettekullavägen 93-13 sedan över 50 år tillbaka och en ev ny tomt 
kommer att ligga mitt emot vår stuga. Vägen upp är mycket dålig och vi har i höst fått besked 
om att sopbilen inte längre kommer att köra upp för att hämta soporna. Hur har det tänkts 
omkring nybebyggelse, hur komma till och från stugor med byggmaterial o. dyl? Hur har man 
sett på parkeringsmöjligheter för de ev. nya stugorna. Kommer det mesta av berget att bli 
parkering och i så fall vad innebär detta för de människor som inte bor i området men som 
använder det som strövområde? Har det tagits med i beräkningen att vintertid kan innebära 
svallis på berget? Sophuset placering är en dålig lösning och alternativa lösningar måste 
diskuteras. 

Sammanfattningsvis: innan nybyggnation måste vägfrågan lösas. Försök att bevara 
slugkaraktären på området. Parkeringsplatser- uppfart, vilken inverkan har detta på övriga dvs. 
rörliga friluftslivet. 

Kommentarer: Områdets karaktär som slugområde kommer med ökad byggrätt att ha 
m(jjlighet att förändras. Förändringen är dock något som redan pågått under många 
år och några av stugorna bebos redan idag permanent. Kommunen har uppfattat att 
många i området ser väldigt positivt på den utökade byggrätten. Större delen av 
områdets parkeringsbehov för boenden är tänkt att kunna möjliggöras inom den egna 
tomten. Sophusets placering kommer att utredas vidare under planarbetets gång. En 
vägutredning angående planområdets vägar kommer att tas fram. 

20.Anna Svantesson & Magnus Kullman, Vettekullavägen 93-20 
Synpunkten gällande den mittersta lokalgatan. Den är lika brant och omöjlig att göra om som 
den varit i alla tidigare utredningar. Det är absolut ingen ide att göra något åt den, den måste få 
en ny sträckning( förslag finns bifogat). Den är nästan omöjlig att köra på. Bilarna far illa. Om 
nya tomter skall byggas hur skall arbetsfordon kunna komma upp för denna enormt branta 
backe? Kommunens sopbilar har stora problem, och har hjälpt till att förstöra vägen. Det har ni 
förstått att den har problem, så den ska slippa köra där. Men alla andra lastbilar som måste köra 
där, hur skall det gå? Tänk hela vintern med snö och halka. Vilken snöröjare och balkbekämpare 
kan ta sig uppför där?( om inte sopbilen kan det). Den kommer att halka nedför, och tänk när 
den får möte i backen, eller om man själv kommer nedifrån och måste ta sats och plötsligt får 
man möte, kanske med eu grus bil, vad gör man då? Kasar baklänges eller? Man kan ju inte stå 
still i backen och sen börja gasa. Som vägen är nu är den i bedrövligt skick, och det beror dels 
på att förare inte kan köra i en så extremt brant backe, det är väldigt svårt och framförallt om 
man inte är van, och inte vet om när man skall uppför att den är väldigt brant, då börjar förarna 
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att växla ner och gasa i panik, och då bildas det stora gropar. Vid regn rinner gruset ner och det 
bilas fåror och i vissa stora gropar står vattnet kvar. Tänk om en ny sträckning av vägen är 
tvungen. J ag lovar ingen vill köpa en tomt att bygga på, när man varken tar sig dit eller därifrån 
enkelt alla årets dagar, även på vintern när snön och halkan har kommit och ingen snöröjare är i 
sikte och man ska till jobbet på morgonen, det är inte bara till att halka nedför. 

Kommentarer: En vägutredning angående planområdets vägar kommer att tas fram. I 
slugägarnas arrendeavtal som kommunen fått ta del av står "Underhålls- och 
anläggningskostnader för interna vägar inom bebyggelseområdet åvilar arrendatorn 
gemensamt med övriga arrendatorer inom området." I nästa skede kommer planen att 
kompletteras med skrivelse om att vägarna skall ägas via gemensamhetsanläggning. Dvs drift 
och underhåll kommer att bekostas av en gemensamhetsanläggning via en förening eller annan 
motpart. 

21.Christer Karlsson, Vettekullavägen 97-4 
I förslaget har 3 tornter betecknade med e3 15, vilket ger utökad byggrätt for huvudbyggnad 
med 15% av tomtstorlek, för resterande tornter anges max, byggyta 160m2. 
Det måste vara RÄTTVIST och samtliga tornter måste ges samrna byggrättsvillkor. 
Mitt krav är att samtliga planföreslagna tomter skall få samma byggrätt 

I förslaget finns upptaget område för ex. sophus är inte acceptabelt. Detta område har under 50 
år disponerats för dansbana, plats för möten och spel mm. Sophus skulle bli störligt för de 
närmast boende. 
Mitt förslag är att det få fortsätta fungera som det gör idag; att man förvarar sina sopkärl på den 
egna tomten och att man tar med sig annat avfall till kommunala återvinningsstationer. De 
tomter som inte kommer att kunna nås av sopbilen, där får stugägaren själv transportera kärlen 
tilllämplig hämtplats inom området på avhämtningsdagen. 

Kommentarer: Stugornas storlek varierar idag kraftlig och det är svårt att sätta rättvisa 
planbestämmelser vad gäller yta när intentionerna är att inte tillåta att alla husen i 
området byggs ut till samma storlek som det största huset. Kommunens intention är att 
tillåta större byggrätt men att hitta en medelväg som passar med områdets karaktär 
och naturliga förutsättningar. Byggrätten är redan idag större än det somföreskrevs i 
planpro grammet. En vägutredning angående planområdets vägar kommer att tas 
fram. Sophusets placering kommer att utredas vidare under planarbetets gång. Se 
även kommentar till yttrande 18. 

22.Fredrik Haraldson & Märta Holgersson, Vettekullavägen 93-10 
Det är helt orimligt att planera nya tornter innan standarden på vägen (Vettekullavägen 93) är i 
rimligt skick. I dagsläget är det flera vanliga bilar som inte kan ta sej upp för backen. Många 
bilar blir ståendes i backen och sprätter sönder vägen. Vilket gör det tröstlöst får oss boende att 
sköta om vägen då den ständigt blir sönderkörd. Vilket inte heller är vår uppgift. 
Den bästa lösningen vore en orodragning av vägen så att den brantaste delen av backen kan 
undvikas (i höjd med 93-10) Som vi ser det sknlle det finnas möjlighet att anlägga en väg 
bakom vår tomt (93-1 O) där det tidigare funnits en väg, Vägen skulle kunna mynna ut antingen 
bakom Mark Ljungströms nybyggda villa ( sandvik I: 19) eller in på Vettekullavägen 97. 

Vi tycker inte att det ska byggas något sophus nere på allmänningen, det förstör vår mötesplats 
och utsikten. Hade vägstandarden höjts så hade problemen med sophämtningen också kunna 
löst sig utan att det ska behöva byggas något sophus på allmänningen. 
Vi har även önskemål om att el, tele, bredband ska grävas fram i samband med cykelvägen, I 
dagsläget hänger oisolerade elledningar över tomten, de har vid ett tillfälle ramlat ner och 
gnistrat på grannens uthus. Det har vid flera tillfällen blivit strömavbrott vid kraftig blåst. 
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Ä ven teleledningarna är undermåliga, vilket gör att bredbandet ofta slutar att fungera. Riktigt 
bredband via fiber borde vara en självklarhet när det ändå grävs i området. 
Dessutom anser vi att största tillåtna yta på sidobyggnad borde höjas från 30m2 till 50m2, För 
att kunna uppföra ex ett dubbelgarage med lite sidoutrymme. 

Kommentarer: Kommunens intention är att tillåta större byggrätt men att hitta en medelväg 
som passar med områdets karaktär och naturliga förutsättningar. Kommunen har redan i 
planprogrammet från 2003 signalerat att dubbelgarage i en stor kropp inte är attföre dra. Det 
är också svårare att passa in en sådan kropp i ett område med mycket höjdskillnader. En 
vägutredning angående planområdets vägar kommer att tas fram. Sophusets placering kommer 
att utredas vidare under planarbetets gång. E. ON har i sitt yttrande beskrivit att deras 
framtidsplaner ingriper att gräva ner vissa ledningar och att ändra i elnätet i området. Avtal 
har dock ännu inte upprättats med markägaren. I slugägarnas arrendeavtal som kommunen fått 
ta del av står "Underhålls- och anläggningskostnader för interna vägar inom 
bebyggelseområdet åvilar arrendatorn gemensamt med övriga arrendatorer inom området." 

23.Maj Britt Ohlsson, Vettekullavägen 97-8 
I förslaget är 3 tomter betecknade med e315,vilket ger möjlighet att bebygga huvudbyggnad 
med 15% av tomtstorleken, utöver de föreslagna 160m2 för huvudbyggnad. Det skulle vara i 
högsta grad orättvisst att inte ge samtliga tomter denna möjlighet. Mitt förslag är att samtliga 
planföreslagna tomter skall förses med beteckningen e3 15. 

I förslaget upptaget område för ex, sophus är inte acceptabelt. Detta område har under 50 år 
disponerats som dansbana, plats för möten och spel mm. ochjag hoppas det så skall förbli i 
framtiden. Dessutom skulle det vara störligt för de närmast boende. Mitt förslag är att det får 
fungera som det gör idag. De tomter som inte kan nås av sopbil, där får slugägaren själv 
transporter kärlen tilllämplig plats inom området på avhämtningsdagen. 

Kommentarer: Stugornas storlek varierar idag kraftig och det är svårt att sätta rättvisa 
planbestämmelser vad gäller yta när intentionerna är att inte tillåta att alla husen i 
området byggs ut till samma storlek som det största huset. Kommunens intention är att 
tillåta större byggrätt men att hitta en medelväg som passar med områdets karaktär 
och naturliga förutsättningar. Byggrätten är redan idag större än det som föreskrevs i 
planprogrammetfrån 2003. Gemensamhetsanläggningen kan i framtiden göra de 
förbättringar som krävs för att öka vägarnas standard. Sophusets placering kommer 
att utredas vidare under planarbetets gång. Se även kommentar till yttrande nr 20. 

24.Rolf & Gunn Larsson, Vettekullavägen 93-6 
Vägen ska förbättras och förhoppningsvis bli bra. Vi befarar dock att då grävmaskiner, dumpers 
och stora lastbilar ska upp i området för att spränga, gräva och forsla bort allt detta från 
tomterna, samt även vid nybyggnation så kommer vägen att förstöras av detta. 
Vi anser det ej lämpligt att bygga fler hus uppe i området om inte markägaren förser de nya 
husen med en ny väg. Vägarna i området har bekostats av oss alla i alla år. Ska dessa då få 
användas för nya ägare? 

Ert förslag angående sophus bestrider vi på det bestämdaste. Att det överhuvudtaget behövs ett 
sophus i området utesluter vi helt. Skulle det mot förmodan ändå behövas sophus så finns det 
annan lämplig plats att anlägga detta på. Mellan Vettekullavägen 97 och 111 är en sträcka på 
140 meter vid skogen här utmed finns det plats. Här är det ingen som utsikten förstörs för och 
ingen miljö- eller bullerpåverkan. Ni måste förstå vår negativa reaktion på att bygga dessa två 
fula byggnader samt väg för sopbil och soplämning framför oss. Glöm ej lukten, särskilt 
sommartid, som kan bli en sanitär olägenhet för oss. 
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Vi har redan en väg på var sida om huset och dessutom den starkt trafikerade Vettekullavägen 
cirka 50 meter framför oss. Detta är dessutom den vackraste platsen i området som sköts och 
varit vår gemensamma plats sedan 1950-talet. Vår utsikt blir starkt försämrad samt värdet på 
vårt hus kan sjunka drastiskt. Vi här nere i området har högst arrendeavgifter p g a utsikten. 
Ändras inte detaljplanen vad gäller sophus kommer vi att överklaga hela detaljplanen till sista 
instans. 

Kommentarer: En vägutredning angående planområdets vägar kommer att tas fram. Sophusets 
placering kommer att utredas vidare under planarbetets gång. I slugägarnas arrendeavtal som 
kommunenfått ta del av står "Underhålls- och anläggningskostnader för interna vägar inom 
bebyggelseområdet åvilar arrendatorn gemensamt med övriga arrendatorer inom området. "Då 
ev gemensamhetsanläggning bildas för vägen fördelas kostnaderna för dessa genom 
lantmäteriet. Nya ägare av fastigheter inom området kommer att ingå i den föreslagna 
gemensamhetsanläggningen. 

25. Kerstin Persson, Vettekullavägen 93-15 
Bostadsbyggnaden på 93-15 uppfördes 1946 som den första i området. Arrendetomten 
markerades redan då på marken med jämstänger nedborrade i berget. Gränspunktema 
har senare mätts in och redovisats på karta. För 93-15 är det alltså ingen tvekan vilken tomt 
arrendet omfattar. På stadsmiljöavdelningens fråga inför planarbetet har detta 
redovisats och vi har också erbjudit oss visa gränsmarkeringarna inför upprättande av 
grundkartan. Så vitt vi kan förstå har dock ingen inmätning skett (?) och tomtplatsens 
avgränsning på planförslaget stämmer inte heller med den arrenderade tomten enligt 
gränsmarkeringarna. Vi förutsätter att detta rättas till. 

Kommentarer: Utefter era inlämnade önskemål har en bedömning gjorts angående vad 
som är lämpligt. Personalfrån kommunen har varit ute i området ochjämfört era 
önskemål med verkligheten. Plankartan och illustrationskartan kommer att redigeras. 

Fastighetsbildning och byggrätter. 
Byggnadsnämnden har genom tidigare beslut beviljat bygglov för nya stora byggrätter i 
flera fall och även nyligen tillstyrkt fastighetsbildning (V ettekullavägen 111) för nya 
bostadsfastigheter i området. Detta inuebär att nämnden redan fattat prejudicerande beslut att 
detaljplan inte krävs för nya byggrätter eller ny fastighetsbildning i området. 
Samtliga arrendetomter har kommunalt V A och tillfartsväg. Efter byggnadsnämndens 
tillstyrkan kan lantmäterimyndigheten därför genom avstyckning bilda lämpliga 
bostadsfastigheter utan detaljplan och byggnadsnämnden i konsekvens med tidigare 
beslut fortsätta bevilja bygglov för lämpliga byggnader i området. Om så bedöms 
nödvändigt kan utfartsrätt till Vettekullavägen formellt säkerställas vid avstyckning 
genom servitut eller GA. 

Kommentarer: Kommunen har redan i planprogrammet från 2003 ställt sig positiv till att 
avstyckning av stugtomterna kan ske men att detta då skall prövas i en detaljplan. 
Kommunen avgör när och var detaljplan skall göras, det så kallade planmonopolet. 
Enligt Plan- och bygglagen skall markens lämplighet prövas i en detaljplan när 
området är sammanhållen bebyggelse som ställer krav på gemensamma anordningar 
och /eller behöver få fler frågor lösta i ett sammanhang. Planområdet innehåller 
flertalet sådana frågor. 
Att kommunen tillstyrkt en delning av enfastighet är inte sammafråga som att 
avstycka markför 30 st nya fastigheter. Att tillåta en byggrättför två hus som ligger 
separat och göra en prövning vad som är lämpligtför dem är en helt annan sak än att 
göra detsamma på ett område med väldigt olika förutsättningar för 30 st hus. 

Samrådsredogörelse • Detaljplan för del av fastigheten Sandvik 1:1 17 



2012-12-12 

Om kommunen ändå fullföljer detaljplanen länmas följande synpunkter: Planens syfte anges till 
att även möjliggöra permanent boende. Kommunalt V A finns med egen 
anslutningspunkt till respektive tomt och kommunen är väghållare på tillfartsvägen 
(Vettekullavägen). Något särskilt skäl (Plan- och bygglagen 4:7) till att kommunen inte 
skall vara huvudman för allmän plats har inte angivits och kommunen skall då vara huvudman 
för allmän plats. Planförslaget innehåller olika byggrätter inom olika delar av 
planområdet Kommunen har tidigare beviljat bygglov för nya byggnader i området och 
motsvarande byggrätt som redan beviljats bör därför tillämpas i hela området. 
Utformningsbestämmelsen för antal våningar och byggnadshöjd bör också vara mer 
flexibel för att möjliggöra bästa möjliga anpassning till respektive tomtplats topografiska och 
andra förutsättningar. Samtidigt bör en anpassningsbestämmelse 
införas för att vid bygglov säkerställa lämplig utformning och minsta påverkan på 
grannfastigheter. 

Kommentarer: Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark "NATUR" samt 
"LOKALGATA" inom planområde t, då området ligger långt utanför kommunens 
verksamhetsområde. Området är dessutom ett gammalt fritidshusområde med 
landsbygdskaraktär vilket är ett av de skäl som brukar åberopas för enskilt huvudmannaskap. 
Vägarna är idag av sådan standard att kommunens gatuenhet ej vill ta över underhållet, 
naturmarken sköts redan idag av enskildfastighetsägare och kommunens parkenhet vill att det 
så förblir, detta är två av flera skäl till att inte kommunen är huvudmanför allän plats. 
Planbeskrivningens skrivning om huvudmannaskap skall förtydligas. Stugornas storlek varierar 
idag kraftig och det är svårt att sätta rättvisa planbestämmelser vad gäller yta när 
intentionerna är att inte tillåta att alla husen i området byggs ut till samma storlek som det 
största huset. Kommunens intention är att tillåta större byggrätt men att hitta en medelväg som 
passar med områdets karaktär och naturliga förutsättningar. Utformningsbestämmelserna som 
är föreslagna har valts just för att möjliggöra variationer för att kunna anpassa till 
höjdskillnader m. m. Byggrätten är redan idag större än det somföreskrevs i planprogrammet 
från 2003. 

26. Monica Turesson, Vettekullavägen 93-9 
Vi vill inte ha någon sopstation nere vid brevlådorna, måste kunna lösas på annat sätt. 
Beträffande vägen på Vettekullavägen 93 hoppas vi att den kan göras om eller att den får en 
annan sträckning. Då löser det sig säkert med sophämtningen också. 

Kommentarer: En vägutredning angående planområdets vägar kommer att tas fram. 
Sophusets placering kommer att utredas vidare under planarbetets gång. Se 
kommentarer till nr 18. 

27.Jon larusson, Vettekullavägen 103 
På den inritade kartan är gränsdragningen mot grannfastigheten "Marcus Ottossons tomt" 
väldigt nära vår fastighet. Närmare bestämt kloss an höger hörn Långsida/gavel. Vi vill ändra 
detta så att vi har utrymme att passera runt huset på grund av underhållsskäl, målning osv, dvs 
tomtgränsen kan inte ligga kloss an; vi behöver någon meter tillgodo runt huset. Detta har vi 
diskuterat med Marcus Ottosson och han och vi är överens om att en lämplig gräns är i linje 
med ett befintligt staket som sträcker sig längs en del av tomtgränsen. Gränsen skulle då gå 
längs staketets tänkta förlängning. 

Vägen skall breddas till 4,5 m. Vi undrar hur detta skall ske. På den sida om vägen som gränsar 
till vår fastighet är det berg. På den andra sidan är det ett skogsdike. Skall breddningen ske 
genom sprängarbeten på "vårt" berg? eller genom utfyllnad av nivåskillnad och avverkning av 
granar på den andra sidan? 
Det anges att parkering skall ske på tomten. Den "vändplats" som finns nu tillkom när 
kommunen drog fram vatten och avlopp, eftersom det inte fanns annan möjlighet på grund av 
berget. Då drogs en väg upp runt berget för arbetsfordon osv och vändplatsen tillkom i samband 
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med den. Innan denna väg och vändplats anlades var det skog och mark som disponerades av 
våra fastigheter i den allmänna tillgången på mark utan tomtgränser. 
Vi använder "vändplatsen" som parkering, eftersom det inte finns någon annan möjlighet för oss 
att parkera våra fordon. All mark på våra fastigheter består av berg och kuperad terräng, som 
man inte kan köra in en bil på. Vi måste därför fortsatt kunna parkera våra bilar på samma sätt 
på "vändplatsen" även i framtiden. Tilläggas skall att vägens nuvarande skick avseende 
farbarhet, ytbeläggning och stabilitet i allt väsentligt satts i stånd av Marcus Ottossons egna 
arbetsinsatser, samt att detta även bekostats av Marcus Ottosson och Jon Larusson. Vår 
uppfattning är att befintlig plats för parkering även i framtiden skall tillhöra våra tomter och att 
en eventuell vändplats inte inlaäktar på befintliga funktioner. 

Om vissa bebyggda tomter retroaktivt får tillåtelse att använda en byggyta motsvarande 15% av 
tomtstorleken så bör alla tomter få den rätten. Det vore orättvist mot övriga slugägare att 
förvägras detta bara för att deras byggnader i dagsläget inte är av den storleken. 

Kommentarer: Illustrationskartan kommer att redigeras vad gäller den kommande fastighetens 
gränser. Illustrationen är ej juridiskt bindande, men används ofta som underlag när juridiska 
gränser bildas genom lantmäteriförrättning. En vägutredning angående planområdets vägar 
komme r att tas fram. 

Stugornas storlek varierar idag kraftlig och det är svårt att sätta rättvisa planbestämmelser vad 
gäller yta när intentionerna är att inte tillåta att alla husen i området byggs ut till samma 
storlek som det största huset. Kommunens intention är att tillåta större byggrätt men att hitta en 
medelväg som passar med områdets karaktär och naturliga förutsättningar. Byggrätten är 
redan idag större än det som föreskrevs i planprogrammet från 2003. 

I slugägarnas arrendeavtal som kommunen fått ta del av står "Underhålls- och 
anläggningskostnader för interna vägar inom bebyggelseområdet åvilar arrendatorn 
gemensamt med övriga arrendatorer inom området." 

28.Andreas Ottosson, Vettekullavägen 93-16 
J ag har stuga 93-16. Det kommer att bli en ny tomt framför min stuga och det är viktigt att det 
inte sätts upp ett hus framför mitt. Då kommer jag att förlora havsutsikt och därmed värde på 
stugan. 

Kommentarer: Huvudbyggnad skall placeras 4,5 m från tomtgräns enligt 
planbestämmelser och detta gäller även tomtgräns mot gatan. Om mer mark skulle 
avgränsas, ex med så kallad prickmark som inte får bebyggas, skulle möjligheterna till 
att använda tomten till bostadsbebyggelse minska markant. Ett sätt att garantera att 
hus ej byggs framför ert hus är att själva köpa marken. 

29.Stefan Ringsö & Bo Ringsö, Vettekullavägen 93-17 
Vi vill gärna lägga synpunkter på den tomt som planeras intill vår ( 93-17). Vi anser att denna 
nya tom ligger alldeles för nära vår. Det innebär att insynen till varandra blir total. Inga 
möjligheter finns att göra några avgränsningar p.g.a. att största delen av vår tomt är rent berg, 
och ingen plantering av ex häck är möjlig. Möjlighet att flytta tomten finns (karta bifogades till 
yttrandet. Kartanfinns att tillgå på stadsmiljöavdelningen(Handläggarens kommentar)). Vi är 
övertygade om att också de nya ägarna önskar avskildhet, om man väljer att bosätta sig i detta 
område. 

Kommentarer: Mark där ny tomtföreslås av Bröderna Ringsö är i Miljöförbundet Blekinge 
Västs naturinventering mer bevarandevärd än där tomtföreslås i samrådsförslaget. 
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Samrådsmöte den 31 oktober 2012 
De frågor som diskuterades mest var vägarna och sophuset 

Minnesanteckuingar från samrådsmötet bilägges i sin helhet. 

Sammanfattande bedömning 
I det fortsatta planarbetet gör stadsmiljöavdelningen bedömningen att, förutom vissa 
redaktionella ändringar, bör följande bearbetningar och utredningar göras och planhandlingarna 
kompletteras och förändras i nedan redovisade avseenden. 

• Komplettera planbeskrivningen med texten som hänvisar till intilliggande område som finns 
med i grönstrukturplanen. 

• Komplettera planbeskrivningen med hänvisning till äldre vägutredning som hänvisas till i 
ÖP. 

• Förtydliga klimatpåverkan på området. 
• Planbeshivning kommer att kompletteras med text från kommande V A-utredning. 
• Planbeshivning kommer att förtydligas med slaivelse om gemensamhetsanläggning för 

vägarna. 
• Förtydliga skäl för val av enskilt huvudmannaskap. 
• VA- och vägutredning kommer att beställas. 
• Planbestämmelse om radon kommer att kompletteras med texten" såvida inte särskild 

radonundersökning motiverar högre skydd". 
• Parkering kommer att införlivas på plankartan vid den östra vändplatsen för att säkerställa 

både sakägares parkeringsbehov samt behovet av en vändzon. 

Ej tillgodosedda synpunkter 

Följande synpunkter inkomna under utställningen, avseende förhållanden som kan regleras i 
planen bedöms kvarstå: 

• Länsstyrelsen 

• Tekniska nämnden 

• E. ON 

• Räddningstjänsten 

• VMAB 

• Stefan Ringsö & Bo Ringsö, Vettekullavägen 93-76, inget nytt hus bredvid deras då 
avskildheten, minskas. 

• Andreas Ottosson, Vettekullavägen 93-16 , inget nytt hus framför hans hus, förstör utsikt. 
• Jon Larusson, Vettekullavägen 103, hur breddning av vägen skall gå till, alla ha samma 

byggrätt 
• Monica Turesson, Vettekullavägen 93-9, vill ej ha sophus, vill ha ny sträckuing på 

vettekullavägen 93. 
• Kerstin Persson, Vettekullavägen 93-15, anser detaljplan vara onödigt då kommunen kan 

stycka av ändå och bevilja bygglov utifrån de bygglovbeslut kommunen redan tagit. 
• Rolf & Gunn Larsson, Vettekullavägen 93-6, sophus, ny väg krävs 
• Maj Britt Ohlsson, Vettekullavägen 97-8, lika byggrätter för alla, sophus. 
• Fredrik Haraldson & Märta Holgersson, Vettekullavägen 93-1 O, ny väg, sop hus, ledningar 

inom området, ökad byggrätt på komplementbyggnader för att kunna bygga dubbelgarage. 
• Christer Karlsson, Vettekullavägen 97-4, lika byggrätt för alla, sophus, 
• Anna Svensson & Magnus Kullman, Vettekullavägen 93-20, ny väg. 
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• Mona Lilja, Vettekullavägen 93-13, sophus, vägmiljön och parkering. 
• Lena & Lars-Erik Willander, Vettekullavägen 81-11, sophus, nya vägar. 

Fortsatt planarbete 
Avsikten är att byggnadsnämnden ska godkänna samrådsredogörelsen på sitt sannnarrträde den 
22 maj 2013. Därinnan kommer, före granskningsbeslutet, vissa utredningar att genomföras 
bl.a. väg- och V A och- dagvattenutredning. 

Medverkande tjänstemän 
Samrådsredogörelsen har sannnarrställts av planarkitekt Sofi Ridbäck på stadsrniljöavdelningen, 
Sarnhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med berörda konnnunala 
tjänstemän. 

Karlshamn, den 12 december 2012 

Sofi Ridbäck 
Planarkitekt 

Ernina Kovacic 
stadsarkitekt 
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Förslag till detaljplan för del av fastigheten Sandvik 1 :1, 
Karlshamns kommun, Blekinge län 

Minnesanteckningar från samrådsmöte i samrådsskedet 
2012-10-31 

Ärende: Samrådsmöte beträffande förslag till detaljplan för del av 
fastigheten Sandvik 1 :1, Karlshamns kommun, Blekinge län 

Plats: Rådhussalen, Rådhuset i Karlshamn 

Tidpunkt: Onsdagen den 31 oktober 2012, kl. 18:00- cirka 20:00 

Närvarande: Emina Kovacic, stadsarkitekt, Karlshamns kommun 
Safi Ridbäck, planarkitekt, Karlshamns kommun 
Ca 17 åhörare 

Inledning: Inbjudan till mötet har funnits i kungörelsen om samrådet samt i brev 
(se under rubriken samrådsförfarandet i samrådsredogörelsen). 

Mötet: 

Nedan följer ett kortfattat referat över vad som framfördes vid mötet. 
Anteckningarna gör inget anspråk på att vara heltäckande. Under 
mötet upplystes om att synpunkter ska lämnas skriftligen till 
kommunen. 

Emina Kovacic hälsade alla välkomna och inledde med att redogöra 
för hur ärendehanteringen går till enligt plan- och bygglagen. 

Safi Ridbäck fortsatte sedan med att presenterade förslaget till ny detaljplan. 

Frågor och synpunkter som framkom under mötet samt svar i kursivt från 
stadsmiljöavdelningen/Karlshamns kommun: 

Det föreslagna sophuset måste bort, varför ligger det där? Det förstör utsikten! Bättre 
göra om vägar så att sopbilarna tar sig fram. 

Vägarna i området är väldigt branta och smala. Det är en avvägning hur mycket 
som det går att ändra. Vår gatuenhet har redan visat indikatorer på att vägarna 
är för branta för att gata ska vilja ta över skötseln. 

Först fick vi brev att de inte skulle ta soporna, sen ändrade de sig och tog dem ändå. 
Vägarna måste renoveras istället för sophus. 

Detta är något som kommer att utredas vidare i plan. 

Varför har inte vägarna gjorts om? 
Det finns inte möjlighet att göra vägarna perfekta och samtidigt ha kvar alla 
stugor. l en perfekt värld så skulle man ta bort alla stugor och göra om 
vägnätet. Vi har valt utgångspunkten att ha kvar stugorna och får därmed 
försöka anpassa vägnätet efter de förutsättningarna. 

Vem ska se till så att vägarna breddas enligt planförslag et? 

22 

Eftersom det är enskilt huvudmannaskap i planen så är det markägaren som 
ska stå för att planen genomförs. 
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Vem ålägger honom att göra detta? 
När planen vunnit laga kraft så är den juridiskt bindande. Markägaren har då 
vissa skyldigheter. Vi kan ej säga med säkerhet att det inte finns några kryphål. 

l början fanns inte så många vägar. En av den gjordes för att en med funktionshinder 
skulle kunna ta sig upp. De gjorde den själva. Vägarna har blivit sämre efter VA
utbyggande n. Sämre material i vägen nu. Vet att det finns områden som kommunen 
tagit ansvar för. Det måste finnas undantag. Markägaren måste ta ansvar, inte vi 
stugägare. Kommer att bli svårt för vägarna som de är nu att tåla lastbilar med mer 
byggmaterial för de nya husen i området. 

Det är alltid en avvägning i plan mellan olika intressen. Räddningsijånsten 
kommer säkert att yttra sig i ärendet vad gäller lutningar m. m. Det finns mycket 
ekonomiska värden här i området. l planen har vi fått ta ställning till om vi ska 
försöka behålla karaktären eller göra om allt helt. Det kommer eventuellt att 
krävas en Vägutredning för att reda ut frågan om vägarna. Detta är ett förslag 
som kan komma att ändras. Viktigt att ni kommer in med era åsikter. 

Går markägaren utan ansvar till vägarna om vi köper tomterna innan vägarna är 
tillfixade? Blir vi tvingade att fixa underhållet? 

Vi får undersöka frågan vidare med jurister. 

Det måste ju ingå i plan att infarter och tillfarter till nya bostäder. Det måste ju vara det 
normala. 

l normalfallet brukar infarter och tillfarter göras nya och kommunen brukar stå 
för utbyggnad och underhåll. Men i vissa områden går det helt enkelt inte med 
tanke på lutningar, bredder, m. m. 

Går det inte att göra annan väg vid de fyra nya tomterna från vägen upp mot Sandviks 
gård? 

Det finns en översiktlig vägutredning som håller på att tas fram där man 
undersöker en ny infartsväg till Vettekulla. l den är även området runt Sandvik 
inkluderat, men den är så pass ny och bara arbetsmaterial än så länge. 

Det måste göras en stor undersökning nu! Vi vägrar att ha sophuset framför oss. Vi 
kommer överklaga så långt möjligt. Detta är bara det billigaste alternativet för 
kommunen. 

Kommunen har planmonopol. Vi kan i värsta fall tvinga fram lösningar, men vi 
hoppas vi att kan hitta en bra lösning. 

Sopbilarna förstör vägarna! 
Ni är välkomna att komma in med era åsikter. 

Vi vill inte ha sophuset, helt sjukt. Vi vill inte ha sophuset Vi betalar dyrt arrende för vår 
mark. Vi vill inte ha det nära vår tomt. 

Vi är inte emot förtätning. Men vissa av oss vill fortsätta att ha kvar våra mindre stugor. 
Vi vill inte hamna i den situationen att vi kan komma att tvingas bort. Tror personligen 
även att det är så att vi endast arrenderar den marken som själva huset står på och att 
vi sedan får sköta lite runt omkring. 

Det finna inga kartor eller skriftliga beskrivningar av era arrendens utbredning. 
Skicka in era åsikter, det kan ibland bli så att vi ändrar efter olika önskemål. 

Huset som är 270m2 är för oss en gåta. Det är ett stort avsteg från det man föreslog i 
planprogrammet år 2003, 120m2+20m2 . Det avsteget legaliserade större hus. Inte lätt 
att hitta gemensamma bestämmelser för så olika förutsättningar. 
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Hinns det ingen annan väglösning? 
Finns utredning på idestadiet men inget klart att visa. l komplicerade områden 
kan man behöva hitta nya vägar. l Vettekulla exempelvis är många vägar 
gemensamma genom en gemensammhetsanläggning. 

Vägarna viktig fråga men även Vettekullavägen upplevs som osäker. Fanns en som 
körde över Lindeborgsområdet och kom hela vägen fram till sin stuga utan problem. 

Det här med bryggor vad är det som gäller. Är de allmänna eller äger vissa bryggor 
eller hur ligger det till? 

Bryggorna är ej med i planen i dagsläget. Markägarens tillstånd krävs för att 
uppföra en brygga samt en strandskyddsdispens. 
Kan vara bra fråga att ta upp på slugföreningens möte om ni har fler frågor om 
hur saker funkar i området. 
Vi kan ev. välja att ta med strandområdet om intresse finns. Kom in med era 
åsikter så får vi se. 

Kan markägaren få dispens för smalare vägar än det rekommenderade? 
Det får vi kolla upp med jurist. Finns möjlighet att bilda samfällighetsförening 
istället och sköta vägarna genom det. Viktigt med markägarens tillstånd. 

Sophuset måste bort! 
Om vi vänder på det, vart vill ni ha det istället. 

Vi vill ha det som det är nu. Vem ska sköta sophuset och se till att det inte luktar? 
Dessutom måste det ju stå enligt er grundläggningspolicy 2,5 över havet. 

Oisolerade byggnader kan få dispens från grundläggningspolicyn. 

Finns det ingen annan plats för sophuset, ex längre bort på annan del av markägarens 
mark? 

Detta är ingen budgivning. Vi får ta upp frågan med VMAB och markägaren så 
får vi se vad de säger. 

Sopbilarna borde kunna anpassas så att det kommer mindre bilar som inte är lika 
tunga. 

Vi får titta på det och ta upp frågan med VMAB. Det vanligaste nu är att de vill 
ha färre hämtningsplatser. 

Vi har högt arrende för att vi bor nära havet. Utsikten är viktig. Vi har mer utsikt nu när 
några av träden försvunnit. Sophuset kommer förstöra vår utsikt. 

Endast liten förstörd utsikt är ingen direkt grund för ett överklagande. Träd är 
inget vi kan reglera i planen. 

Markägaren tar inte ner några träd och sköter inte naturen, vi får göra allt själva. 
Den frågan får ni sköta civilrättsligt. 

Om det nu kommer nya hus, måste markägaren fixa vägarna då? 

24 

Ja om han väljer att stycka av alla nya tomter samtidigt. 

Lämna gärna in alla synpunkter positiva som negativa och även saker som inte 
rör planen. Vi kanske kan hänvisa frågan vidare eller väcka intresse hos 
markägaren. 
Detta är ett första förslag. Ni kommer att få tycka till igen. 
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Vi är i första skedet. Ni lämnar era åsikter men det är ingen önskebrunn. Allt är 
en avvägning mellan olika intressen. Vissa markägaren väljer att stoppa planen 
när problemen blir för stora. 

Är storlekarna på byggrätterna fasta? 
Detta är ett förslag. Det står mer beskrivet i planbeskrivningen 

Jag har haft hus här i 26 år och är förvånad att det bara kommer fram negativa saker. 
Jag tycker att det är bra med en planläggning och att vi tidigare har fått VA. Det var 
mycket negativa åsikter vid VA-utbyggnaden också. Vi fick göra ett val, ja/nej. VA var 
första steget. Detaljplaneläggningen gör det permanent. Jag tycker det är bra. Det 
måste finnas enkla lösningar på problemet. 

Det finns många ekonomiska intressen i området. Det borde vara stor 
ekonomisk vinning i att få köpa sin egen tomt. 

Sophanteringen anser jag ej vara genomförbar. Det känns avlägset. Vi sorterar ju ändå 
och kör iväg med större delen av soporna. Det blir mindre och mindre sopor. 

Sopstationen måste den ligga så nära området. Kan den ligga längre bort på annan 
mark? 

Det är en fördel att den ligger nära planområdet (helst dikt an eller i)så vi kan ta 
med det i planen. Dagens förslag behöver inte vara det slutgiltiga. Vi kollar med 
VMAB om det kan ligga utanför. Förstår att detta är en viktig fråga så om vi får 
era mailadresser så kan planhandläggaren återkomma med svar. 

Markägaren väckte själv frågan om planläggning. Vi tycker från kommunens 
sida att det är positivt med en planläggning. Vi skickar förslaget på remiss till de 
som kan behöva tycka till. 

Nu står soporna vid varje tomt. Varför ska det nu bli sophus? 
Vi har fått indikationer från VMAB att det är svårt för sopbilarna att hämta 
soporna. 

Jag är imponerad av att kommunen arbetar så bra med markägaren. Skönt med den 
här demokratiska processen och bra att kommunen håller i det. 

Roligt att även höra något positivt. 

Markägaren är inte här idag. Detta är ett demokratiskt forum för åsikter om 
planen. Vi svartmålar ingen. Markägaren tar en ekonomisk risk med 
planläggningen. Vi tycker att det är positivt för alla att han har tagit initiativet. 

Kommunen har gjort ett bra jobb hittills, vi hoppas det blir bra och att alla blir nöjda i 
slutände n. 

Mycket krav och hot om att överklaga kan göra att markägaren inte vill fortsätta. 
Markägaren är den som gör bedömningen om det är värt att gå vidare då han 
också bekostar planen. 

Byggrätten e15 tycker jag är bra. Tycker alla borde ha det samt minsta byggrätten 
160m2+50m2. storleken är inte det känsligaste utan höjden. Höga hus värre än stora 
breda hus. 

Inte bara utsikten som gör storlek och höjd till en känslig fråga. 160m2 är 
mycket större än planprogrammets 120m2 Men vi får göra en avvägning. Svårt 
att både bygga högt och brett. Finns även möjlighet till souterrängvåning. Bäst 
förankra med bygglovarkitekten så att mått och annat stämmer. 
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Höjd och bredd är ju saker att tänka på men viktigare är hur det smälter in i naturen 
och omgivningen. 

Sovteräng är ett exempel på att anpassa till omgivningen samt 
planbestämmelsen som ej tillåter komplementbyggnader över 30m2. 

Planläggning är väl ett sätt att lättare få bygg lov. Om man söker bygglov och det följer 
planen får man lov då? 

Ja om ansökan stämmer med plan och andra tekniska krav ex tillgänglighet så 
får man bygglov. Det behöver inte ens tas upp i Byggnadsnämnden utan tas på 
delegation. 

Vi har inte alls 160m2 som det står i planbeskrivningen att vissa hus har. 
Vi har gjort mätningar på grundkartan för att få ett hum om storlekarna på 
husen. Vi kan ju tyvärr inte gå ut och mäta alla hus i området. Vi upptäckte då 
som det står i planbeskrivningen att några hus är större än eller strax under 
160m2• l ett framtida bygglov mäter vi mer exakt vad ni har och vad som finns 
kvar till det planen maximalt medger. 

Varför är inte bryggorna med? Vore bättre om de togs med då det är mycket hävd m.m. 
som styr idag! 

Vi ska ta det under övervägande och även kontakta markägaren och fråga vad 
han anser. Nya bryggor kan ställa till det då de kräver strandskyddsdispens 
eller upphävande av strandskydd. 

Vem äger Vettekullavägen utanför området? 
Ligger troligtvis på Sandvik 1:1, men vi får extrakolla. ( efter extrakoll: ligger på 
Sandvik 1:1 ). 
Troligtvis vägförening. Vågar inte svara vem som sköter vägunderhåll. 

Kommunen ansvarar tör vägunderhållet och får bidrag för det. 

När kommer ge-banan? Väntar ge-banan på planen? 
Nej de går parallellt. Vi vågar inte svara på när ge-banan kommer att byggas. 

Kan vi inte ställa krav på markägaren så att han lovar att fixa vägarna? 
Ett löfte är inget juridiskt bindande avtal. 

Om ni inte har andra frågor nu så är det dags att avrunda. Tacksam om ni har 
kontakt med någon av de andra slugägarna att ni kan förmedla det vi pratat om 
här idag. Viktigt att ni inkommer med era åsikter skriftligt. Eventuellt kan det bli 
tal om möte med Per och stugägarna, vi utesluter det inte. Ni kan påverka. Det 
är bra att ni tycker till. 

Elen är dålig i området. 
Det är tyvärr inget vi kan reglera i plan men ledningshavaren har fått planen på 
remiss så de kan också komma med åsikter. Det kan regleras i 
planbeskrivningen att ex ledningar kan läggas i väg. 

Vi tackade för visat intresse och mötet avslutades ca kl 20:00. 

Vid pennan: 

Sofi Ridbäck 

Planarkitekt, Karlshamns kommun 

26 Samrådsredogörelse • Detaljplan för del av fastigheten Sandvik 1:1 



SAMRÅDSYTTRANDE 

2012-11-06 

/31/f 
l (5) 

402-3 529-2012 

LÄNSSTYRELSEN 
BLEKINGE LÄN 

Avdelningen för 
Samhällsutveclding 
Peter Abrahamsson 
Tfu: 010-22 40 105 

peter.abraharnsson@ 

KARLSHAMNS KOMMUN 
SAMHÄLLS8YGGNADSFÖRVAI..TNINGEK_it:rJshamns kommun 

ZOIZ _11 _ O B S mhällsbyggnadsf6rvaltningen 
~ J. R dhusgatan l O 

ONR .... 2DI1/.f{g:.21.~ ... ~. 4 81 KARLSHAMN 

INK 

lansstyrelsen.se 

Postadress 

l 

Samrådsyttrande över detalJplan flir del av fastigheten Sandvik 1:1 
Karlshamn i Karlshamns kommun, Blekinge Hin. 

Till ärendet hör följande samrådshandlingar: 
Planbeskrivning 
Plankarta med bestämmelser 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
Beshitsunderlag för behovsbedömning MKB 

Länsstyrelsens sammanvägda bedömning 

daterad: 
2012-10-03 
2012-10-03 
2012-xx-xx 
2012-xx-xx 
2012-08-15 

Förslag till detaljplan avser omvandlingsområde från fritidsbebyggelse till penna
nentbostäder samt viss kompletteringsbebyggelse. Planområdet är lokaliserat 3,5 km 
öster om Karlshamns centrum och omfattas av föreslaget utbyggnadsområde för bo
städer B 25 Vettekulla- Matvik i enlighet med Översiktsplan 2007 för Karlshamns 
kommun. Planen innebär i princip oförändrad markanvändning. Länsstyrelsen stället 
sig positiv till att område med fritidsbebyggelse omvandlas till åretruntbostäder. 
Samtidigt är det väsentligt att länsstyrelsens översyn av utvidgat strandskyeld för lä
net beaktas och att hänsyn tas till behovet av tätortsnära naturområden för friluftsliv 
och rekreation i kommunens planering för fortsatt bebyggelseutveckling. 
Länsstyrelsen anser vidare att planerad bebyggelse filr området med fördel kan visa 
hänsyn till kustzonens karalctäristiskamiljövärden och söka bevara nuvarande bebyg
gelsekaralctärer avseende form, kulör och materialverkan i enlighet med antaget pro
gram för V etterkulla - Matvik 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap l O § PBL 
(201 O :900) och nu kända förhållanden att frågor som avser vatten- och avlopp samt 
strandskydd måste erhålla godtagbar lösning för att inte Länsstyrelsen ska behöva 
pröva detaljplanen vid ett antagande. 

Länsstyrelsens synpunkter 
Naturvård 
Planområdet f6r ny detaljplan berörs av riksintresse för geografiska bestämmelser i 
enlighet med 4 kap 4 § miljöbalken. Utförd översiktlig naturvärdesbedömning visar 
att planområdet saknar höga naturvärden. I planmmådets nordvästra del kan före
komst av våtmarker konstateras. Länsstyrelsen anser ifall markavvattning ämnar ak
tualiseras för området behöver detta framgå i detaljplanens beskrivning. 

E-pos!lwebbplats: Org.nr 
SE-371 86 KARLSKRONA 

Besöksadress 

skeppsbrokajen 4 
Telefon/Telefax 
01 0-22 40 000 
010-22 40 223 

blel<lnge@lansstyrelsen.se 202100-2320 
www.lansstyrelsen.se/blekinge 
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Länsstyrelsen anser vidare att planbeskrivningen behöver redovisa eller hänvisa till 
en övergripande plan fcir kommunens grönstruktur. Med stöd av grönstrukturplanen 
kan en fdrdjupad bedömning av områdens naturvärden möjliggöras i det kommunala 
planeringsarbetet. 

Strandskydd 
Enligt 7 kap 13 § Miljöball,en är strandskyddets syfte att trygga förutsättningarna fdr 
allemansrättslig tillgång till strandområden, samt att bevara goda livsvillkor för djur
och växtlivet på land och i vatten. I och med ny strandskyddslag den l juli 2009 er
hölllänsstyrelserna i uppdrag av regeringen att göra översyn av det utvidgade strand
skyddet. Utvidgat strandskydd omfattar land- och vattenområden från l 00 meter till 
hö g st 3 00 meter från strandlin j en. 

Strandnära kustområden öster och väster om Karlshamns stadskärna har tidigt kom
mit att tas i anspråk för exploateringar av främst fritidsbebyggelse. Allmänl1etens till
gänglighet har successivt kommit att minska i takt och omfattning med genomfdrda 
exploateringar. Länsstyrelsen anser det är av stor betydelse att återstående tätortsnära 
naturområden av betydelse för strandskyddets syften kan fortsätta värnas i ett långsik
tigt hållbarhetsperspektiv. I bedömningen ingår hänsyn till områdets natur- och kul
turvärden samt till allmänhetens nuvarande och förväntade behov av tillgänglighet till 
strandområden. 

Länsstyrelsen har under år 2012 gjort en översyn av strandskyddet längs Karlshamns 
kommuns kust och skärgård. Enligt Karlshamns kommuns översiktsplan från 2007 
och framtagen grönstru!cturplan fi·ån år 2006 (reviderad år 2012) för kommtmen till
mäts området kring Lindeborgssjön stor betydelse som tätortsnära rekreationsområde 
beläget på ett lagom avstånd från stadskärnan. Området har höga natur-, frilufts- och 
rekreationsvärden vilka kommit att motivera förslag till utvidgat strandskydd på upp 
till 300 meter på land kring Lindeborgssjön. Naturskogsområdet kring Lindeborgs
sjön samverkar på ett naturligt sätt med både Vägga natur- och kulturpru·k i väster 
som Östersjöns kustlinje i söder. Vissa delar av området kring Lindeborgssjön hru· 
dock ianspråktagits för bebyggelse. Än mer väsentligt blir det att se till att befintligt 
naturområde runt Lindeborgssjön även fortsättningsvis kan bibehållas oexploaterat 
och tillgängligt for allmänhetens möjligheter fdr rekreation- och friluftsliv. 

Aktuell detaljplan för Sru1dvil' l: l föreslår förtätningar inom befintligt bebyggelse
område san1t utvidgningar med tomter för nya bostäder. Föreslagen förtätning i1111ebär 
komplettering med tre tomter för åretnmtbostäder inom befintligt bebyggelseområde 
längs befintliga tillfartsvägar. Föreslagen utvidgning utgörs av fem tomter för nya 
bostäder med en tomt i väster och fyra mot nordost. Länsstyrelsen ställer sig positiv 
till att befintligt bebyggelseområde kru1 fortätas på ett lämpligt och effelctivt sätt med 
god anpassning till områdets topografiska förutsättningar. Däremot avråder Länssty
relsen från redovisade förslag till utvidgningar av bebyggelseområdet i väster och i 
nordost. Utvidgningarna anses olämpliga på grwtd av att de ogynnsamt förstärker 
barriäreffekten och försvårar allml\nhetens tillgänglighet till naturskogsområdet laing 
Lindeborgssjön och till Östersjöns kustlinje i söder. Dessutom är föreslagen utvidg
ning i nordost lokaliserad inom strandskyddat onuåde. 

Längs den 6,5 km långa kuststräckru1 österut mellan Sandvik och Matvik har en tät 
fritids- och bostadsbebyggelse kommit att utvecklas. Den sammantagna bebyggelsen 
hru· konmilt att motverka allmänhetens möjligheter till att erhålla tillgänglighet till 
omfattande strru1dområden. Länsstyrelsen anser därför att allmänl1etens tillgänglighet 
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alldeles särskilt måste beaktas för aktuellt naturskogsområde med dess omedelbara 
närhet till tätorten och stora betydelse för strandskyddets syften. 

Kuiturrni/jt! 
Enligt planbeskrivningen förekommer inga kända fornlämningar inom område 
för ny detaljplan. Länsstyrelsen anser dock att ifall fynd påträffas vid markarbeten 
ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen i Blekinge län kontaletas i enlighet med 2 kap 
l O § kultunninne slagen. 
Vidare anser länsstyrelsen att det fim1s ett värde i att låta planerad bebyggelseutveckl
ing för området besleta och rikta hänsyn till kustzonens karaletäristiska miljövärden i 
enlighet med riksintresse för högexploaterad kust 4 kap 4 § miljöbalken. 

Klimatanpassning 
Länsstyrelsen anser att risker och påfrestningar i samband med framtida förändrad 
klimatsituation behöver besletas i all samhällsplanering. Stigande havsnivåer, extrema 
högvattenstånd, högflöden i vattendrag samt ökade nederbördsmängder och neder
bördsintensitet behöver särskilt beaktas. KlimataJlpassningsarbetet omfattar hantering 
av ökade risker för översvämning, erosion, överbelastning av dagvattensystem och 
avloppsnät samt ras och skred som kan skada infrastruktur, orsal<a ledningsbrott mm. 

Som stöd för samhällsplaneringen har Länsstyrelsen tagit fram underlag för Blekinge 
om framtida klimatförändringar och sårbarhet för naturolyckor. Kartmaterial över 
fömtsättningar för översvämning, erosion, ras och skred finns tillgängligt på 
www.gis.Isl.se/lstgis/ (mapp LSTGIS/ KLÄN/ ÖVRJGT/ Förtut8iillningar för natura· 
lyckor). 

För vägledning hänvisas till följande rapportlänlcar. 
Klimatanalys för Blekinge län (rapport 2012:1) 
Översilettig klimat- och sårbarhetsanalys - naturolyckor, Blekinge län (rapport 
2012:7) 
Framtida högvatten- Scenarier för havsnivå och översvämningsområden i Blekinge 
år 2100 (rapport 2012:11) 
Klimatanpassning i fysisk planering- Vägledning frånlänsstyrelserna 

Länsstyrelsen anser att planebeskrivningen kan kompletteras med en redogörelse för 
hur Karlshamns ko1mnm1 ämnar hantera klimatBllpassningen för plan området. 

Vatten och avlopp 
Detaljplanens beskrivning redogör för att befintlig bebyggelse inom planområdet 
idag är ansluten till kommunalt vatten- och avloppsnät Vidare påtalas att kommunen 
avser att ansluta nytillkommande bostäder till befintligt ledningsnät. Unsstyrelsen 
anser att planbeskrivningen kan kompletteras med uppgifter kring kapaciteter för 
befintligt ledningsnät samt förmodade konsekvenser vid en planerad utbyggnad av 
området. Analyser av Bleldnges framtida klimat kan förmoda ökBllde nederbörds
mängder, vilket bör vägas in i plBlleringen. Länsstyrelsen vill uppmärksamma på att 
belastliingen på ledningsnätet ökar vid höga nederbördsmängder. 

Radon 
Enligt planbeskrivningen är område för aktuell detaljplan lokaliserat inom område 
med förekomst av markradon. Länsstyrelsen 811ser att planerade bostäder ska erhålla 
radonsäkert utförande, såvida inte särskild radonutl'edning kan motivera reducerat 
laav. 



LÄNSSTVRELSEN 
BLEKINGE LÄN 

402"3 529-2012 

Buller 
Föreslagen detaljplan kommer att medföra ökad trafik inom utbyggnadsområde får 
bostäder B25 Vettekulla - Matvik i enlighet med Översiktsplan 2007. Länsstyrelsen 
anser det väsentligt att störningsrisker för områdets bostäder beaktas. I översiktspla
nen omnämns att en trafikutredning är genomförd för området. Länsstyrelsen anser 
att utredningen behöver biläggas detaljplanens handlingar alternativt redovisa utred
ningens resultat i planbeskrivningen. 

Trqfik 
Föreslagen detaljplan kommer att medföra ökad trafik. Länsstyrelsen anser att plane
rade tillfartsvägar till fastigheter inom planområdet behöver beakta erforderliga egen" 
skapskrav vad gäller teknisk standard avseende hållfasthet, fran:rkomlighet, tillgäng
lighet och trafiksäl<erhet i samband med att området omvandlas för permanentbostä
der. 

MKN 
Länsstyrelsen anser det väsentligt att planerade bostäders behov av kollektivtrafik
förbindelser och tillgång till attralctiva gång" och cykelvägar kan tillgodoses. Genom 
reducerade avstånd till hållplatser och god turtäthet san:rt tillgång till gena och till
gängliga gång- och cykelvägar kan ett verkningsfullt alternativ till den privata bilen 
utvecklas och reducerad klimatpåverkan åstadkommas. 

Dagvatten 
Enligt klimatanalysen kan ökade nederbördsmängder förväntas. Detta kommer att 
ställa högre krav på tekniska lösningar för dagvattenhanteringen för området i jämfö
relse med dagens. Länsstyrelsen anser att kulvertar under befintlig vägbank intill 
strandlinjen behöver bealcta nya dagvattemnängder från planområdet 

Rt.iddningstjänsten 
Länsstyrelsen anser det väsentligt att synpunkter från Räddningstj ärrsten bealctas i det 
fortsatta arbetet med detaljplanen. Särskilt behöver planerade tillfartsvägar till fastig
heter inom planområdet beakta erforderliga egenskapskrav vad gäller hållfasthet, 
framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäl<erhet. 

Behovsbedömning 
Karlshamns kommun har gjort en behovsbedömning inför upprättande av alctuell de
taljplan. Länsstyrelsen gör bedömningen att ett genomförande av detaljplan för del av 
Sandvik l: l, Karlshanm, i Karlshan:rns kommun inte kommer att medföra betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen behöver därför inte 
upprättas. 

Deltagande 
I yttrandet har avdelningschef Lars Olsson beslutat och arkitekt Peter Abral1an:rsson 
varit föredragande. I yttrandet har även naturvårdshandläggare Ulf Llmdgren, natur
vårdshandläggare Asa Nilsson, antikvarie Nils-GustafNydolf san:rt klimat" och ener" 
gisan1ordnare Cecilia Näslund deltagit. 

Lars Olsson 
Peter Abral:ramsson 
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~ 
KARLSHAMN 

Beslutsunderlag för 
Il Il 

BEHOVSBEDOMNING/AVGRANSNING 
av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

2012-08-15 

Dnr: 2011/762.214 

Enligt 4 kap. 34 §första stycket plan- och bygg lagen, PBL, ska, om genomförandet av planen kan antas 
få en betydande miljöpåverkan, planbeskrivningen i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som 
följer av 6 kap. 12 §och 13 §första stycket miljöbalken. 

Oavsett vad som följer av ovan skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för 
1. industriändamål, 
2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse, 
3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, 
4. hamn för fritidsbåtar, 
5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse, 
6. permanent campingplats, 
7. nöjespark, eller 
8. djurpark. 
Om en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas på grund av att området får tas i anspråk för 
ändamålen ovan ska redovisningen uppfylla kraven i 6 kap 7 §första och andra styckena miljöbalken 
om samråd respektive miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. När planen har antagits skall 
information om detta lämnas till den myndighet som avses i 6 kap. 8 § andra stycket tredje meningen 
miljöbalken. 

Enligt 16 kap 1 § 2 plan- och bygglagen får Regeringen meddela föreskrifter om när en plan på grund av 
en sådan användning som avses ovan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör om genomförandet 
av en detaljplan medför en "betydande miljöpåverkan". Kommunen skall alltså för varje enskild 
detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. 

MKBwchecklista • Detaljplan för del av fastigheten Sandvik 1:1, Karlshamn 



2012-08-15 

Dnr: 2011/762.214 

Detaljplan för del av Sandvik 1:1, Karlshamn, Karlshamns 
kommun 

Planhandläggare Sofi Ridbäck, planarkitekt, Stadsmiljöavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlshamns kommun. 

Planområdets avgränsning Planområdet är beläget mellan Karlshamns tätort och Vettekulla. 
Planområdet gränsar till skog i väster, Vettekullavägen i samt den 
nya ge-vägens sträckning i söder, en mindre väg och bäck i öster 
samt av höjdskillnader och skog i norr. 

Planens syfte Planen avser möjliggöra för avstyckning av tomtmark för befintliga 
stugor (idag utarrenderadeJ samt se över möjligheten att förtäta 
med ytterligare bostäder i området. 

Oversiktlig beskrivning av Planområdet ligger mellan Vettekulla och Karlshamn ca 3,5 km 
planområdet och dess omgivning väster om Karlshamns centrum. 

Planområdet omfattar ca 8 ha och omfattar del av den privatägda 
fastigheten Sandvik 1:1. 
Området har många nivåskillnader och de befintliga stugorna ligger i 
den omgivandenaturen. Sandvik ligger mellan Vettekulla och 
Karlshamns centrum. De befintliga stugorna är 22 till antalet och de 
flesta av ägarna till stugorna är med i en slugförening Ellestad-
Sandvik stugförening. Tidigare har avloppssituationen varit ett 
problem men området är numer påkopplat på det kommunala va-
nätet. 

Stugföreningen i El leslad-Sandvik slugområde inom 2002-08-22 
med en ansökan om översiktlig planering av slugområdet på 
Sandvik 1 :1. Byggnadsnämnden beslutade 2002-10-02 att det 
aktuella området skulle ingå i planprogram för Vettekulla-Matvik. 
Byggnadsnämnden beslutade vidare att de ställer sig positiva till att 
pröva områdets lämplighet för bostäder på avstyckade fastigheter 
genom detaljplaneläggning, under förutsättningar att ansökan om 
planläggning inkommer från fastighetsägaren. Detaljplanen ska följa 
de i planprogrammet redovisade rekommendationerna, både de 
områdesspecifika (område R2 och delvis R3) och de generella. 
Byggnadsnämnden beslutade godkänna planprogrammet 2003-06-
25. Planarbetet skall bekostas av fastighetsägaren. 

Fastighetsägaren inkom 2011-06-03 med en ansökan om 
planläggning vilken Byggnadsnämnden ställde sig positiv till 2011-
10-05. Planavtal har tecknats 2011-10-25. 

Planen kommer att handläggas med normalt förfarande. 
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Flygfoto över planom 
omnejd 

Samlad bedömning 

Bedömningskriterier 
om l 

a) anger förutsättningarna för verksamheter eller 
åtgärder när det gäller plats, art, storlek och 
driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, 

b) har betydelse för andra planers eller programs 
miljöpåverkan, 

c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter 
särskilt för att främja en hållbar utveckling, 

Bedömning 

2012-08-15 

Dnr: 2011/762.214 

Planen reglerar markanvändningen för bostäder , 
natur och lokalgata m.m. Inga verksamheter 
kommer att planläggas. 

Bedöms inte ha någon påverkan. 

Ny gång- och cykelbana skall byggas under år 
2013 som kommer att binda samman Vettekulla 
med Karlshamn. l övrigt bör viljeinriktningen i 
Agenda 21 vara vägledande vid bland annat 
byggande, avfallshantering och energiförsörjning. 
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d) innebär miljöproblem som är relevanta för 
planen eller programmet, eller 

e) har betydelse för genomförandet av 
gemenskapens miljölagstiftning. 

2. Typen av påverkan och det område som 
kan antas bli påverkat. l bedömningen skall 
särskilt beaktas. 
a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av 
påverkan och möjligheten att avhjälpa den, 

b) påverkans totaleffekt, 
c) påverkans gränsöverskridande art, 

d) riskerna för människors hälsa eller för miljön, 

e) påverkans storlek och fysiska omfattning, 

D vilken betydelse och sårbarhet som det 
påverkade området har på grund av intensiv 
markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, 
kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, och 

2012-08-15 

Dnr: 2011/762.214 

Planen bedöms inte medföra några miljöproblem. 

Nej 

Bedömning 

Det är sannolikt att det blir en påverkan på ex 
landskapet om nya varaktiga bostäder byggs. 
Påverkan är då svår att avhjälpa. Planen befäster 
befintlig bebyggelsen och ger endast en mindre 
påverkan då planen i vissa fall medger en 
utökning av stugornas yta. Ett fåtal nya stugor 
planeras i befintlig struktur och 4 nya tomter i 
öster. Möjligheten att avhjälpa påverkan är av det 
mindre slaget då byggnationen redan finns där 
och inte kommer att tas bort under åskådlig tid. 
Totaleffekten är att betrakta som mindre. 
Ingen negativ påverkan förväntas. 

Ingen negativ påverkan förväntas. 

Planområdets totala storlek är ca 8 ha men stora 
delar planläggs som natur. Påverkan bedöms som 
mindre. 

Ingen negativ påverkan förväntas. En översiktlig 
naturvärdesbedömning har utförts av 
Miljöförbundet Blekinge Väst i maj år 2012. Enligt 
naturvärdesbedömningen finns inga höga 
naturvärden inom området som planeras att 
bebyggas. Vissa värden har hittats som dock 
ligger i naturmark i planen eller precis utanför 
planområdet Befintliga tomter är ej inventerade. 
Hela området karakteriseras av öppna hällmarker 
med en och tall, omgivet av blåbärsgranskog i 
nordväst och av halvöppen till något sluten 
ekdominerad ädellövskog i öst och sydväst. 
Området har även inslag av äldre tallar, bok, 
björk, avenbok och klibbal samt ett större parti 
planterad granskog i nordost. En större våtmark 
finns i västra kanten i närheten av gränsen mellan 
planområdet och området utanför. Generellt 
dominerar yngre träd. De mer värdefulla partierna 
ur naturvårdssynvinkel är hällmarkerna, den större 
våtmarken, de grova gamla tallarna i öst och 
nordöst, enstaka äldre ekar samt fynd av en stor 

MKB-checklista • Detaljplan för del av fastigheten Sandvik 1:1, Karlshamn 4 



tuva blåmossa. 

2012-08-15 

Dnr: 2011/762.214 

g) påverkan på områden eller natur som har Ingen negativ påverkan förväntas. 
erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell 
skyddsstatus. 

ställningstagande 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms få betydande miljöpåverkan. 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 §plan- och bygglagen 
(PBL) erfordras. 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 §plan- och bygglagen (PBL) x 
erfordras inte. Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen. 

Miljöbalken, MB 
(Kursivt inom parentes är dokumenthänvisningar) 
Frågeställningar Ja Nej Kommentarer 
Kap. 3 
Berör ett genomförande av planen: 

1. stora opåverkade Nej 
områden, enligt§ 2? 

(Kommunens översiktsplan) 
2. Ekologiskt särskilt känsliga Nej 

områden, enligt§ 3? 
(Kommunens översiktsplan, 
kommunens naturvårdsprogram, 
skogsstyrelsens nyckelbiotop- och 
sumpskogsinventering j 
3. Jord- och skogsbruksmark, Nej 

enligt§ 4? 
(Kommunens översiktsplan 
länsstyrelsens klassning av 
jordbruksmark, skogsstyrelsens 
översiktliga skogsinventering, 
kommunens naturvårdsinriktade 
skogsbruksplan j 
4. Mark- och vattenområden Nej 

med betydelse för 
yrkesfiske- eller vattenbruk, 
enligt§ 5? 

(Kommunens översiktsplan) 
5. Mark- och vattenområden Nej 

med natur- och 
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kulturvärden samt av 
betydelse för friluftslivet, 
enligt§ 6? 

(Kommunens översiktsplan, 
"Karlshamns innerstadsbebyggelse", 
ku/turminnesvårdsprogrammet, § 38-
område, kommunens 
naturvårdsprogram.) 
Se vidare under kap. 7MB. 
6. Mark- och vattenområden 

med värdefulla ämnen och 
material, enligt§ 7? 

(Kommunens översiktsplan, SGU-
inventeringar; grus, berg, morän) 
7. Mark- och vattenområden 

som är särskilt lämpade 
enligt § 8 för? 

a) Industriell produktion? 

b) Energiproduktion, energi-
distribution (nätkonsession 
och ledningsrätter för el- och 
energidistribution l (Kommunens 
översiktsplanlp/anlagd mark)? 

c) Kommunikationer (vägar, 
järnvägar, sjöfart, luftfart, 
telekommunikationer, 
kollektivtrafik)? 

d) Vattenförsörjning? 

e) Avfallshantering? 

8. Mark- och vattenområden 
som har betydelse för 
totalförsvaret, enligt§ 9? 

9. Mark- och vattenområden 
av riksintressen, enligt§ 5-
8? Se nedan. 

(Kommunens översiktsplan) 

a) Friluftsliv 
- Mörrumsåns dalgång, FK3 
- Hällaryds skärgård -
E riksberg - Tjärö- Järnavi k, 
FK4 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Ja 

Nej 

2012-08-15 

Dnr: 2011/762.214 

Området ligger inom riksintresse för högexploaterad 
kust MB 4 kap 4§. 
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D nr: 2011/762.214 

b) Naturvård Nej 
- stensnäs- Elleholm, NK5 
- Mörrumsåns dalgång, NK6 
-l re- Loberget- Mieån, NK? 
- Eriksberg - Tjärö- Järnavik 
- Tärnö, NKS 
- Persgärde - Tattamåla, 
NK37 
- Stärnö, NK38 

c) Kulturmiliövård Nej 
- Letesmåla, K3 
- Elleholm, K4 
- Mörrum, Karlshamn, K5 
- Karlshamns stad, Kastellet och 
Boön, K6 
- lre, K7 
- Djurtorp, KB 

d) Yrkesfiske Nej 
- Området mellan inre 
trålgränsen och 
territorialvattengränsen samt 
angränsande del av 
Hanöbukten, Y3. 

e) Energieroduktion Nej 
- Karlshamnsverket och 
Område norr om 
Munkahusviken 
- Område norr om 
Munkahusviken 

o Siöfart Nej 
- Karlshamns djuphamn 

g) Järnväg Nej 
- Blekinge Kustbana 

h) Vägar Nej 
-E 22 
- Länsväg 121 

i) Värdefulla ämnen, mineral Nej 
- Diabas - Stärnö 

j) Totalförsvaret Nej 
- Castellet 
- Stärnö 

MKB-checklista • Detaljplan för del av fastigheten Sandvik 1:1, Karlshamn 7 



k) Natura 2000-områden 
Se bilaga 1 till denna 
behovsbedömning. 

l) CW-områden (Convention of 
Wetlands)/Ramsar-områden 

- Blekinge skärgård 
- Mörrumsån - Pukaviksbukten 

Kap. 4 
Berör ett genomförande av planen: 
1 . Asnen med öar och 

strandområden och områdena 
söder därom, utmed 
Mörrumsån och vid sjön Mien 
till Pukaviksbukten och 
Listerlandet, enligt§ 2, där 
turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas? 

2. Kustzonen, enligt§ 4, med 
begränsningar för fritids-
bebyggelse? 
(Kommunens översiktsplan) 

3. Mörrumsån, enligt§ 6, där 
vattenkraftverk samt 
vattenreglering eller vatten-
överledning för kraftändamål 
inte får utföras? 

Kap.5 
Iakttas gällande 
miljökvalitetsnormer? 
(Förordningarna om miifökvalitetsnormer; 
fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), 
omgivningsbuller (SFS 2004:675), 
utomhus-/uff (SFS 2001:527) och 
vattenmiljö (SFS 2004:660).) 

Kap. 7 
Berör ett genomförande av planen 
områden med skydd? 

1 ' Allemansrätt 

2. Nationalpark 

3. Naturreservat 

4. Kulturreservat 

5. Naturminnen 

6. Biotopskyddsområden 

7. Djur/växtskyddsområden 

8. Strandskyddsområden 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

nej 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Ja 

2012-08-15 

Dnr: 2011/762.214 

Skogsmark innebär allemansrättslig mark. 

Upphävande av strandskydd kommer att krävas 
både mot havet och mot mindre bäck i öster. 
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9. Miljöskyddsområden 

1 O. Vattenskyddsområden 

Kap 10. 
Omfattar planen mark- och 
vattenområden samt byggnader 
och anläggningar som är så 
förorenade att det kan medföra 
skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön? 
(Länsstyrelsens identifiering av förorenade 
områden.) 

övergripande miljömål 
Finns det någon risk att ett 
genomförande av planen 
åstadkommer effekter som: 

1. strider mot kommunens 
lokala Agenda 21? 

2. strider mot nationella 
miljö mål? 

3. strider mot regionala 
miljömål? 

4. strider mot kommunens 
miljöledningssystem? 

5. Var för sig är begränsade 
men tillsammans kan vara 
betydande? 

6. Kan orsaka skada på 
människors hälsa, direkt eller 
indirekt? 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

2012-08-15 

Dnr: 2011/762.214 

Området avgränsas från vattendrag/hav av 
Vettekullavägen samt vägen upp till Sandviks gård, 
delar av området är dessutom redan ianspråktagna 
av befintlig bebyggelse, vilket gör att två särskilt skäl 
föreligger vid upphävande av strandskydd. Ingen 
specifik utredning finns vad gäller byggnationens 
inverkan på växt- och djurliv. En översiktlig 
naturvärdesbedömning har gjorts av Miljöförbundet 
Blekinge Väst 2012-07-05. Inga höga naturvärden 
har hittats inom område som planeras att planläggas 
för bostad. 
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Övrigt Nej 
Kommer verksamheter som planen 
tillåter eller iordningställandel av 
planområdet att kräva anmälan 
eller tillstånd enligt miljöbalken? 

Plan- och bygg/agen, PBL 
(Kursivt inom parentes är dokumenthänvisningar) 
Frågeställningar Ja Nej 
Kap.2 Ja 
Kan ett genomförande av planen: 
1. Medföra avsevärd förändring av 

mark- eller vattenanvändningen 
i området, enligt§ 2? 

2. Innebära påverkan, enligt§ 5, 
på de boendes och övrigas 
hälsa på grund av: 

a) Radonförekomst? Nej 
(Radonkarta, radon register) 

b) Klimatologiska faktorer? Nej 
- solförhållanden 
- Vindförhållanden 
- Förändringar i luftrörelser, 

luftfuktighet, temperatur eller 
klimat (regionalt eller lokalt)? 

c) Trafikbuller? Nej 
(Trafikbullerkarlor, trafikräkningar, 
bullerberäkningar) 

- Väg 
- Järnväg 
- Sjöfart 

d) Övrigt buller? Nej 
- Externt industribuller 
- Motorsport 
- Skjutbana 
- Annat buller 
e) Vibrationer/skakningar? Nej 

D Störning i "tyst miljö"? Nej 

2012-08-15 

Dnr: 2011/762.214 

Planen medger ej verksamheter utan bara bostäder. 

Kommentar 
Mark som idag är obebyggd kommer att tas i 
anspråk för bostadsbebyggelse i öster. Området 
ligger i nära anslutning till teknisk infrastruktur och 
innebär därmed att befintliga ledningar och vägar 
kan användas utan större utbyggnader. 

En planbestämmelse om att bostäder skall utföras i 
minst radonskyddat utförande gäller inom hela 
planområdet 

Trafiken i området kommer att öka något i och med 
att nya bostäder byggs. Tillkommande 
trafikmängder uppskattas som ringa och kommer 
inte medföra några väsentliga förändringar. 

Mindre skakningar kan förekomma vid eventuella 
sprängningar vid byggnation av nya 
bostäder/vägar/avloppsledningar. 
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g) Vattenföroreningar l Nej Genomförandet av planen kommer inte ha någon 
förändringar l vattenföretag? inverkan på grundvattnet. Dagvatten ska i 
Förändringar av möjligaste mån tas omhand på egen fastighet. 
grundvattenkvaliten? Avlopp till ny bebyggelse kommer att kopplas på 
Förändring av flödesriktningen det kommunala ledningsnätet. 
för grundvatten? 
Minskning av vattentillgången i 
någon yt- eller grundvattentäkt? 
Förändrade infiltrations-
förhållanden, avrinning eller 
dräneringsmönster med risk för 
översvämning/uttorkning? 
Förändringar i dagvatten-
omhändertagandet och/eller 
ytvattenkvalilen (bakteriologiskt 
eller kemiskt, temperatur och 
omblandning)? 
Förändring av flöde, riktning 
eller strömförhållanden eller 
påverkan på strandlinjen i något 
vattendrag, sjö eller havs-
område? 
Krävs tillstånd för vatten-
verksamhet? 

h) Luftföroreningar? Nej Trafiken i området kommer att öka något i och med 
Väsentliga luftutsläpp eller att nya bostäder byggs. Tillkommande 
försämring av luftkvaliten? trafikmängder uppskattas som ringa och kommer 
Obehaglig lukt? inte medföra några väsentliga förändringar. 

i) Förekomst av elektriska/ Nej 
magnetiska fält? 
(Kommunens översiktsplan vad gäller 
kraftledningars dragning.) 

j) Störande ljussken? Nej 

k) Närhet till djurhållning? Nej 
("Djurhålfning och bostäder -
kunskapsöversikt för samhällsplanering 
i Blekinge fän') 

3. Innebära risk, enligt§ 6, för: 
(Geotekniska utredningar, "Bättre 
plats för arbete" etc.) 

a) Brand och explosion? Nej 

b) Utsläpp av särskilt miljö- Nej 
och hälsofarliga ämnen vid 
händelse av olycka? 
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c) Att människor utsätts för 
hälsofara inklusive mental 
ohälsa? 

d) Försämrad trafiksäkerhet? 
- Ge-trafik 
- Fordonssirafik 
- Parkering etc. 

e) Olyckor i samband med 
transporter av farligt gods? 
(Karta; transportv~gar farligt 
gods) 

D Instabilitet i mark-
förhållandena eller de 
geologiska grund-
förhållandena? 

- Skred 
- Ras 
- sättningar etc. 

g) Skada eller förändring av 
någon värdefull geologisk 
formation? 

h) Erosion? 

i) Förändrade 
sedimentationsförhållanden 
i vattendrag, sjö eller 
havsområde? 

j) Att befintlig miljöstörande 
verksamhet i omgivningen 
kan ha negativ inverkan på 
projektet? 

4. Medföra påverkan, enligt§ 6, 
på: 

a) stads- och landskapsbilden? 
- Fysiska ingrepp/tillförs nya 

element? 
- Försämring av någon vacker 

utblick/viktig siktlinje eller 
stadsbilds- eller landskaps-
mässigt skönhetsvärde? 

- Betydande förändring vad gäller 
sammanhanget med 
omgivningen {bebyggelsehistoria, 
skala, struktur etc.)? 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

2012-08-15 

Dnr: 2011/762.214 

Ny ge-väg planeras att byggas under året 2013 i 
Vettekullavägens kant. Parkering förutsätts ske på 
egen fastighet. 

större delen av planområdet består av berg 

Öster om planområdet ligger en bäck men den 
kommer ej att beröras av åtgärderna i planen. 

Någon miljöstörande verksamhet finns inte i 
planområdet eller i planområdets omgivningar. 
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- Skapas någon otrygg stads-
eller landskapsmiljö? 

b) Natur- och kulturvärden? Nej 
- Betydande förändringar i 

antalet eller sammansättningen 
av växtarter eller växt-
samhällen? 

- Betydande förändringar i 
närmiljön, på grönstrukturen? 

- Minskning i antal av någon 
unik, sällsynt eller hotad växtart 
eller växtsamhälle? 

- Införande av någon ny växlar!? 
- Sämre möjligheter att använda 

området i forsknings- eller 
undervisningssyfte? 

- Betydande förändringar av 
antalet eller sammansättningen 
av djurarter i området 
(däggdjur, fåglar, fiskar, reptiler, 
skaldjur, insekter)? 

- Minskning i antalet av någon 
unik, sällsynt eller hotad 
djurart? 

- Införande av nya djurarter i 
området, eller verka som gräns 
för djurens förflyttningar och 
rörelser? 

- Försämring av fiskevatten eller 
jaktmarker? 

Lag om kulturminnen m m 
Frågeställningar Ja Nej Kommentar 
Kap.2 Nej 
Berör ett genomförande av planen: 
Fasta fornlämningar enligt § 1; 
a) Gravar, gravbyggnader och 

gravfält samt kyrkogårdar och 
andra begravningsplatser? 

b) Resta stenar samt stenar och Nej 
bergytor med inskrifter, 
symboler, märken och bilder 
samt andra ristningar eller 
målningar? 

c) Kors och minnesvårdar? Nej 

MKB~checklista • Detaljplan för del av fastigheten Sandvik 1:1, Karlshamn 
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d) Samlingsplatser för Nej 
rättskipning, kult, handel och 
andra allmänna ändamål? 

e) Lämningar av bostäder, Nej l planområdets närhet finns en fast fornlämning i 
boplatser och arbetsplatser form av en husgrund. 
samt kulturlager som 
uppkommit vid bruket av 
sådana bostäder eller platser, 
liksom lämningar efter arbetsliv 
och näringsfång? 

D Ruiner av borgar, slott, kloster, Nej 
kyrkobyggnader och försvars-
anläggningar samt av andra 
märkliga byggnader och 
byggnadsverk? 

g) Färdvägar och broar, hamn- Nej 
anläggningar, vårdkasar, 
vägmärken, sjömärken och 
likartade anläggningar för 
samfärdsel samt gränsmärken 
och labyrinter? 

h) Skeppsvrak, om minst Nej 
etthundra år kan antas ha gått 
sedan skeppet blev vrak? 

i) Naturbildningar till vilka 
ålderdomliga bruk, sägner eller 
märkliga historiska minnen är 
knutna liksom lämningar efter 
äldre folklig kult? 

Kap.3 Nej 
Berör ett genomförande av planen: 
1. Bvgonadsminne 
Kap. 4 Nej 
Berör ett genomförande av planen: 

1. Kyrkliga kulturminnen 
(Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, 
kyrkotomter, kyrkli~-~ inventarier och 
beoravn inosolatser. 

Medverkande tjänstemän 
Behovsbedömningen har upprättats av planarkitekt Sofi Ridbäck på stadsmiljöavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med berörda kommunala tjänstemän 
och Miljöförbundet Blekinge väst. 

Karlshamn den 15 augusti 2012 

Sofi Ridbäck 
Planarkitekt 

Emina Kovacic 
stadsarkitekt 
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Bilaga 1 

Natura 2000-områden i Karlshamns kommun 

Loberget (fågeldirektiv) 
Tjärö-Bockön-Eriksberg (fågeldirektiv) 
Bellevueparken (habitatdirektiv) 
Boarp (habitatdirektiv) 
Bockön-Mjöön (habitatdirektiv) 
Bökemåla (habitatdirektiv) 
Elleholm norra (habitatdirektiv) 
Elleholm (h abitatdirektiv) 
Eriksberg (habitatdirektiv) 
Fölsö (habitatdirektiv) 
Grimsmåla (habitatdirektiv) 
Hjärtsjömåla (habitatdirektiv) 
Härnäs (habitatdirektiv) 
l re (habitatdirektiv) 
Kvallåkra (habitatdirektiv) 
Käringahejan (habitatdirektiv) 
Loberget (habitatdirektiv) 
Långasjönäs (habitatdirektiv) 
Persgärde (habitatdirektiv) 
Ringamåla (habitatdirektiv) 
Slänsmåla (habitatdirektiv) 
Strömma (habitatdirektiv) 
Stärnö (habitatdirektiv) 
Taltamåla (habitatdirektiv) 
Tjärö (habitatdirektiv) 
Tärnö-Harö-Brorsö (habitatdirektiv) 
Tärnö-Yttre E kö (habitatdirektiv) 
Mörrumsån (habitatdirektiv) 
Pukaviksbukten (habitatdirektiv) 
Öjasjömåla (habitatdirektiv) 
Östra Kvallåkra (habitatdirektiv) 
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LÄNSSTYRELSEN 
BLEKINGE LÄN 

/0%9 
l (2) 

402-2769-2012 

Avdelningen för 
Samhällsutveckling 
Peter Abrahamsson 
Tfu: 010-22 40 105 

peter.abrahamsson@ 

c4~;t~:~!YI 
Karlshamns kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rådhuset 
374 81 Karlshamn 

lansstyrelsen.se 

Postadress 

Samråd om behovsbedömning fOr miljökonsekvensbeskrivning MKB 
avseende detaljplan för del av Sandvik 1:1, Karlshamn, Karlshamns 
kommun, Blekinge län. 
Preliminär behovsbedönming daterad 2012-08-15. 

Länsstyrelsens bedömning 
Förslag till detaljplan avser omvandlingsområde från fritidsbebyggelse till perma
nentbostäder samt föreslår även viss kompletteringsbebyggelse. Planen irmebär oför
ändrad markanvändning. Planerad bebyggelseutveckling bör rikta hänsynstagande till 
kustzonens karaktäristiska milj ö värden. Länsstyrelsen gör bedömningen att ett ge
nomförande av detaljplan för del av Sandvik 1:1, Karlshamn, i Karlshamns kommun 
inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning för planen 
behöver därför inte upprättas. 

Ärendet 
Karlshamns kommun har inkommit med en begäran till länsstyrelsen i Blekinge län 
avseende samråd laing bedömning av miljöpåverkan avseende förslag till detaljplan 
för del av Sandvik l: l, Karlshanm, Karlshamns kommun. Översänt bedömningsun
derlag utgörs av preliminär behovsbedömning daterad 2012-08-15. 
Planområdet ingår i föreslaget utbyggnadsmmåde för bostäder B 25 Vetterkulla -
Matvik i enlighet med Översiktsplan 2007 för Karlshamns kommun. Förslag till de
taljplan avser omvandlingsområde från fritidsbebyggelse till pennanentbostäder samt 
föreslår även viss kompletterings bebyggelse. 
Karlshamns kommun gör bedö11ll1ingen att ett genomförande av detaljplanen inte 
kommer att medföra betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning 
inte heller kommer att erfordras. Länsstyrelsen ger stöd för kommunens bedömning. 

Länsstyrelsens synpunkter 
Planområdet är lokaliserat mellan Vetterkulla och Karlshamn laing 3,5 km väster om 
Karlshamns centrum. Planområdet berörs av riksintresse för geografiska bestätrnnel
ser i enlighet med 4 kap 4 § miljöbalken. Utförd översiktlig naturvärdesbedömning 
redovisar att områden som planeras för bebyggelse saknar höga naturvärden. Dock 
kan i de nordvästra delarna av planområdet förekomst av våtmarker konstateras. Ifall 
markavvattning ämnar aktualiseras för området behöver detta framgå i detaljplanens 
beslaivning. 

E-posUwebbplats: Org.nr 
SE-371 86 KARLSKRONA 

Besöksadress 

skeppsbrokajen 4 
Telefon/Telefax 
010-22 40 000 
010-22 40 223 

blekinge@lansstyrelsen.se 202100-2320 
WWoN .lan sstyre Is e n . se/blek i ng e 



LÄNSSTYRELSEN 
BLEKINGE LÄN 

2012-09-06 

2 (2) 

402-2769-2012 

Planområdet berörs av strandskyddsbestämmelser utefter Östersjöns kustzon och 
längs Sandviksbäcken i öster. Karlshamns kommun avser att upphäva strandskydds
bestämmelser i samband med prövning av detaljplan. 
Planområdet omfattas inte av några andra skydd enligt 7 kap milj ö balken, varför 
kommtmen ska besluta om strandskyddets upphävande. Beslut om upphävande av 
strandskyddsbestämmelser ska anges på detaljplanens formella karta genom administ
rativ bestämmelse och gränsen för område där strandskydd upphör ska markeras på 
plankartan. Motiven för avgränsning ska tydligt redovisas i planbeskrivningen. 
Länsstyrelsen anser att de särskilda skäl för upphävande av områdets strandskyddsbe
stämmelser ytterligare behöver förtydligas och förklaras. Det måste visas att åbero
pade skäl verkligen föreligger för platsen och att berörda markområden salenar in
tresse för de syften strandskyddet ska värna. Exempelvis kan förändringar av livsvill
kor för växt- eller djurmier ske även om området anges ha ringa naturvärden. 

I enlighet med 7 kap. 18 f§ miljöbalken anser Länsstyrelsen det väsentligt att ett be
slut om upphävande av strandskyddsbestämmelser i detaljplan inte ska omfatta om
råde som behövs för att mellan strandlinje och byggnader säkerställa fri passage för 
allmänhet. 

Deltagare 
I ärendet har länsarkitekt Kristina Stark beslutat och arkitekt Peter Abrahamsson varit 
föredragande. I yttrandet har även naturvårdshandläggare Ulf Lundgren, naturvårds
handläggme F rida Fröberg samt antikvarie Nils-GustafNydolf deltagit. 

Kopia 

Länsstyrelsen: 
Centraldiariet 
Deltagarna (via e-post) 

Peter Abrahan1sson 



Antal 

l. 

2. 

2014-01-15 

Kommunfullmäktige 

statistikrapport enligt 16 kap 6 h) § i Socialtjänstlagen och 28 f-g §§ Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal4 år 2013 

Kommunens omsorgsnämnd och socialnämnd är skyldiga att till Inspektionen for Vård 
och Omsorg (IVO) rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. 
Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte verkställts 
på nytt inom tre månader. 

statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer och IVO 
( individbaserade rapporter). 

I nedanstående tabell redovisas Omsorgsnämndens och Socialnämndens gynnande beslut 
enligt 4 kap l §i socialtjänstlagen och enligt 9 § LSS som ri verkställts inom 3 månader 
från beslutsdagen samt beviljade insatser som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader. 

Per kvartal4 2013 finns, inom Omsorgsnämndens verksamhet, tolv gynnande beslut som 
ej verkställts inom 3 månader. 
Under sannna period finns, inom Socialnämndens verksamhet tre gynnande beslut som ej 
verkställts inom 3 månader samt en beviljad insats som avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader. 
Redovisning har skett till Inspektionen fOr Vård och Omsorg (IVO) samt 
revisionsnämnden i Karlshamns kommun. 

Typ av bistånd Beslut Man Kvinna Verkställt datum l 
datum Annan kommentar 

Permanent bostad jml5 kap 5 § 130403 x Den enskilde har 130619 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. Beslutet 
verkställdes 131027 men var 
då äldre än tre månader varför 
det inrapporteras som ej 
verkställt kvartal 4. 

Permanent bostad jml5 kap 5 § 130712 x Den enskilde har 131 O 12 
eller 5 kap 7 § SoL erbjudits plats i särskilt 

boende. Beslutet verkställdes 
131 O l 7 och var då äldre än tre 
månader varfår det 
rapporteras som ej verkställt 
kvartal4. 

Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset· Besöksadress: Kungsgatan 27 · 374 81 Karlshamn· Tel 0454-81700 ·Fax 0454-81760 

E-post: omsorg@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 
postgiro 1 03 94-5 · Bankgiro 991-1777 
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Antal Typ av bistånd Beslut Man Kvinna Verkställt datum l 
datum Annan kommentar 

3. Permanent bostad jml 5 kap 5 § 130722 x Den enskilde har 131007 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. 

4. Permanent bostadjml5 kap 5 § 130729 x Den enskilde har 131 002 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. Beslutet 
verkställdes 131124 men var 
då mer än tre månader 
gammalt varför det 
rapporteras som ej verkställt 
kvartal4. 

5. Permanent bostad jml 5 kap 5 § 130730 x Den enskilde har 131029 
eller 5 kap 7 § SoL erbjudits plats i särsldlt 

boende. Beslutet verkställdes 
13111 O men var då mer än tre 
månader gammalt varför det 
rapporteras som ej verkställt 
kvartal4. 

6. Permanent bostad jml 5 kap 5 § 130805 x Den enskilde har 131 O 16 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. Beslutet 
verkställdes 131206 men var 
då mer än tre månader 
gammalt varför det 
rapporteras som ej verkställt 
kvartal4. 

7. Permanent bostad jml 5 kap 5 § 130821 x Den enskilde har 131111 
eller 5 kap 7 § SoL erbjudits plats i särskilt 

boende. Beslutet verkställdes 
131211 men var då mer ån tre 
månader gammalt varför det 
rapporteras som ej verkställt 
kvartal4. 

8. Permanent bostad jml 5 kap 5 § 130904 x Den enskilde har 131126 
eller 5 kap 7 § SoL erbjudits plats i särskilt 

boende. Beslutet verkställdes 
131219 men var då mer än tre 
månader gammalt varför det 
rapporteras som ej verkställt 
kvartal4. 

9. Permanent bostad jml 5 kap 5 § 130916 x Den ensldlde har 131129 
eller 5 kap 7 § SoL erbjudits plats i särskilt 

boende. Beslutet verkställdes 
140 l 07 men var då mer än tre 
månader gammalt varför det 
rapporteras som ej verkställt 
kvartal4. 

10. Permanent bostadjml5 kap 5 § 130916 x Den enskilde har 131031 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. 

11. Bostad med särskild service för 130124 x Den enskilde har 130819 
vuxna eller annan särskilt tackat nej till erbjudande om 
anpassad bostad for vuxna 9.9 bostad med särskild service 



Antal 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Typ av bistånd Beslut Man Kvinna Verkställt datum l 
datum Annan kommentar 

LSS men valt att stå kvar i kön. 
Bostad med särskild service för 131008 x Ledig bostad saknas för 
vnxna eller annan särsldlt närvarande. 
anpassad bostad för vnxna 9.9 
LSS 
Kontaktfamilj 130704 x Kontaktfamilj s utredning 

pågår. 
Kontaktfamilj 130704 x Kontaktfamiljsutredning 

pågår. 
Kontaktfamilj 130704 x Kontaktfamiljsutredning 

pågår. 
Kontaktperson 120328 x Lämplig kontaktperson saknas 

avbrott för närvarande. 
130613 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2014-01-15 
Kvartalsrapport samt individrapporter avseende kvartal4 2013 

Kommunfullmäktige föreslås 

att ta rapporten till protokollet 

C
Enligt Omsorgs~ämnde~s och Socialnämndens uppdrag: 

~e . 
Inger r:'ilja 
Nämndsekreterare 
Omsorgsförvaltningen 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 13 (017) 

Fritidsnämnden 2014-01-31 

FN§ 009 

Information om Jössa/Vägga 

Fritidsnämndens beslut 

att godkänna informationen 

2o ! l~J~iJfll . , . . KJn LJt 1• , ;_ 1- -l, 

. f': 

' ' 
p";;,)171jlj /t 9 ; 
LdV·-(1 .... ~ 

att ge forvaltningschefen i uppdrag att utreda lilla banans framtida användning 
tillsammans med berörda foreningar i samband med projekteringen av träningshallen på 
J össa, Förslaget presenteras fOr fritidsnämnden innan byggstart. 

att informera kommtmfullmäktige om att Väggarinken kommer ersättas med plastis forst 
när träningshaBen på Jössa står klar 

Sammanfattning 

Planarbetet for fastigheten Hästaryd l :2 f6Jjer uppsatt tidplan, Detaljplanen har varit ute 
på samråd och inkomna synpunkter håller på att sammanställas. Länsstyrelsen har 2014-
01-21 beslutat att en arkeologisk utredning ska utf6ras i samband med 
detaljplaneläggning av fastigheten. Utredningen ska utfåras av Blekinge Museum och 
Karlshamns kommun ska stä får kostnaden. 

En kraftledning går genom området och diskussioner fOrs om att eventuellt gräva ner 
ledningen. 

Dialog fOrs med berörda f6reningar och närboende. 

När det gäll er Väggarinken to g kol11lnurtfLillmäktige 2012-09-03 § l O l ett 
inriktningsbeslut att ersätta dennuvarande anläggningenmed en plastisbana och att 
medel skulle avs:ättas i kommande budgetarbete. Detta beslut har fumu inte verkställts. 

Protokollet sim skickas till 

Kommunfullmäktige 
FörvaltningschefPeter Persson 



2014-02-14 

. ""' 

Till kommunfullmäktiges ordförande 

Vi är några forskare vid Sociologiska institutionen på Umeå universitet somjust nu arbetar med ett 
forskningsprojekt på temat "Välfårdsservice i förändring". Som en del i detta projekt genomför vi 
under våren 2014 en undersökning, Lokalpolitikerenkäten, bland samtliga förtroendevalda 
politiker på kommun- och landstingsnivå. 

Syftet med undersökningen är att studera de förändringar som skett inom den svenska välfärdssektorn 
under de senaste årtiondena. Vi vill nu undersöka betydelsen av lokalpolitikens roll och olika 
kommunala förhållanden i denna förändringsprocess. 

Undersökningen genomförs i form av e-post-enkät som administreras av researchföretaget Ipsos. I 
mitten av februari kommer samtliga ledamöter i fullmäktige att få ett e-postmeddelande med en länk 
till enkäten från I ps os. Här vill vi be om Din hjälp. Då undersökningens trovärdighet bygger på att så 
många som möjligt besvarar enkäten hoppas vi att Dn vill hjälpa oss att förmedla vikten av ett högt 
deltagande till politikerna i kommunfullmäktige i Din kommun. 

Vi vill betona att undersökningen givetvis är helt fri från kommersiella och partipolitiska intressen. 
Svaren behandlas strikt konfidentiellt och data presenteras endast i sammanställd form. Forskarna 
kommer att göra resultaten tillgängliga för alla som deltagit i undersökningen. 

Vånliga hälsningar, 

Jonas Edlund 

Professor 

Kontaktpersoner: 

Ingemar Johansson Sevä, Umeå universitet 

Johan Jyrwall, Ipsos 

090-786 59 86 
ingemar.johansson.seva@soc.umu.se 

0707-66 8o 22 
johan.jyrwall@ipsos.com 

Sid 1 (1) 
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Antagandehand l ing • Normal t planförfarande 201 3- 12-04 

Inledning 
En planbeskrivning har till uppgift att beskriva hur planen ska förstås och genomföras. Den ska 
därför innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen. 

Planbeskrivningen ska redovisa planeringsförutsättningama, 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. 

Lagstiftning 
Planarbetet påbörjades efter 2011-05-02 och bedrivs därmed i enlighet med gällande plan- och 
bygglag 2010:900. Hänvisningar till lagparagrafer i plan- och bygglagen (PBL) i 
planhandlingarna gäller således denna lag. 

Planprocessen 
Planarbetet genomförs med normalt planförfarande. Programskedet har hoppats över med 
hänsyn till att planen överensstämmer med planeringsmålen i gällande översiktsplan. 
Under planarbetets gång kommer handlingarna ställas ut på samråd och granskning med 
möjlighet för alla att ge synpunkter. Handlingarna ställs ut på stadsmiljöavdelningen på 
Rådhuset, på stadsbiblioteket och finns tillgängliga på kommunens hemsida. 

Tidplan 
Planarbetet genomförs med normalt planförfarande. 

En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följ er: 

• Samråd om förslag till detaljplan och om 
behovsbedömning MKB 

• Granskning av förslag till detaljplan 
• Beslut i byggnadsnämnden om att överlämna för antagande 
• Beslut om antagande i kommunfullmäktige 
• Laga kraft tidigast 4 veckor efter antagande 

Handlingar 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser, skala 1:2000, daterad 2013-12-04 
• lllustrationskarta, A3 skala 1:2000, daterad 2013- 12-04 
• Planbeskrivning, daterad 2013-1 2-04 

juni 2013 
okt 2013 
dec 2013 
feb 2014 
mars 2014 

• Grundkarta skala 1:2000, upprättad 2013, fastighetsredovisningen avser förhållandena 
2013-05-13. Kontrollerad 2013-09-02 

• Fastighetsförteckning, daterad 20 13-05-13. Kontrollerad 2013-09-02 
• Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av mi1jökonsekvensbeskrivning, 

daterad 20 13-05-22 

Planbeskrivning • Deta ljp l an för de l av Karlshamn 3:3 och 3:4 m fl , Karl sh amn 3 
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Planens syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

Antagandehandling • Normalt planförfarande 

Tekniska nämnden ansökte 20 l L -11-30 om upprättande av detaljplan med syfte att möjliggöra 
en ny anslutningsväg från Nyemöllevägen mot Strömmarondellen. Avsikten var att stänga den 
befintliga anslutningen mellan Nyemöllevägen och Sölvesborgsvägen, strax sydost om 
McDonaJds. Trafiksituationen i T -korsningen vid Nyemöllevägen är idag problematisk och 
orsakar tidvis långa köer samt inbjuder till ett felaktigt körbeteende. 

Den 22 mars 2012 gjorde kommunstyrelsen en beställning om planändring av cirkulationsplats/ 
rondell. Initiativ togs sedan från näringslivsenheten och stadsmiljöavdelningen att tillfråga 
närliggande fastighetsägare i området om deras intresse av att vara med vid en planläggning. I 
planområdet ingår förutom kommunen fem privata fas tighetsägare. 

Syfte 
Syftet med aktuell planläggning är att skapa en bättre trafiksituation på Nyemöllevägen med 
stängning för utfart sydost om MeDonaids (den befintliga anslutningen 
Nyemöllevägen/Sölvesborgsvägen) och istället öppna upp en ny anslutning mellan 
Nyemöllevägen och Strömmarondellen. Anslutningsvägen hamnar på parkmark i gällande 
detaljplan varför en ändring av detaljplanen krävs. 

Syftet med planläggningen är även att bekräfta befintliga förhållanden inom de privata 
fastigheterna, samt att ge utrymme för önskemål om bland annat utökad byggrätt och fler 
parkeringsplatser och därmed genom planen ge möj lighet till framtida utveckling av 
verksamheterna. 

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB) 

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 bilagan "Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvens
beskrivning, MKB" daterad 2013-05-22. 

Plandata 

Läge och avgränsning 
Planområdet ligger vid handelsstråket mellan Asarum och Karlshamn. 
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Antaga nd ehandli ng • Normalt plan förfa rande 201 3-12-04 

Planområdets läge 

I områdets norra dellöper bron med väg E22 rakt igenom planområdet Norr om E22 omfattar 
planområdet den så kallade Strömrnarondellen och fastigheterna Möllan l (bilförsälj ning, 
bilverkstad och posten) samt 
Frostenstorp 5:15 
(elteknikföretag och 
automationsföretag). Söder 
om E22 omfattar 
planområdet marken mellan 
Sölvesborgsvägen och 
Nyemöllevägen (ner till 
Rörvägen), dvs fastigheterna 
Mjölnaren l (McDonalds), 
Krokodilen 2 ("Sparbanks
kyrkan"), Krokodilen l 
(Mekonomen) samt 
Krokodilen 3 (!T-företag 
Netcomp och veterinär
mottagning). Delar av 
Sölvesborgsvägen och 
Nyemöllevägen ingår också i 
planområdet 

Området nås från norr via 
E22 och Strömmarondellen 
och vidare från 
Sölvesborgsvägen. Från 
söder nås området från 
Sölvesborgsvägen eller 
Nyemöllevägen. 

Väster om planområdet finns 
handel, som Lid!, Netto, 
Jem&fix samt Elgiganten. Flygfotot visar planområdets avgränsning 
Öster om planområdet ligger 
sj ukhusområdet och söder om 
finns bl a en drivmedelsstation. 

Pl anbeskrivn i ng • De ta l jp l an för de l av Kar lshamn 3 :3 och 3 :4 m fl , Karl sh amn 5 
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Markägoförhållanden och areal 
Planområdet omfattar del av de kommunägda 
fastigheterna Karlshamn 3:3 och Karlshamn 
3:4 samt fem privatägda fastigheter; 
Frostenstorp 5:15 , Möllan l , Mjölnaren l , 
Krokodilen l , Krokodilen 2 samt Krokodilen 
3. Planen berör även samfälligheten Asarum 
S:2. 

Totalt består planen av ca 5,6 ha 
markområde. Planområdet är anpassat till 
intilliggande plangränser och befintliga 
fastighetsgränser samt de fastighets
regleringar som planen förutsätter. 
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- Frostenstorp 5:15 

Möllan 1 

Mjölnaren 1 

- Krokodilen 1 

Kartbild som visar de privatägda 
fastigheterna 

- Krokodilen 2 

- Krokodilen 3 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplaner 

1\ 

Översiktsplanen för Karlshamns kommun antogs av kommunfullmäktige 2007-03-05 och i 
denna är planområdet utpekat som en de l i ett utbyggnadsområde för verksamheter, benämnt 
"V lO - Sölvesborgsvägen handelsstråk". Det är av stor vikt att man på ett trafiksäkert sätt kan 
nå verksamheter inom stråket, vilket den avsedda detaljplanen avser syfta till. Den föreslagna 
detaljplanen får därmed anses förenlig med kommunens gällande översiktsplan. 

Detaljplaner 
Inom det aktuella planområdet finns fyra 
detaljplaner: 

A290: Planen, som vann laga kraft 1984-02-
03, omfattar fas tigheterna Möllan l , 
Krokodilen l , Krokodilen 2 och Krokodilen 
3 samt del av fastigheterna Karlshamn 3:3 
och Karlshamn 3:4. Stora delar av 
detaUplanen kommer att ersättas av aktuell 
detaljplan. 

A327: Planen, som vann laga kraft 1996-02-
29, omfattar fastigheten Mjölnaren l och 
ersätts helt av aktue ll detaljplan. 

A334: Laga kraft 1999-08- 17 . Strömma
rondellen är en del av denna plan och 
kommer i den delen att ersättas av aktuell 
detaljplan. 

B 19: Laga kraft 1968-12-30. En smal remsa 
av denna plan kommer att ersättas av aktuell 
detaljplan. 

Fastigheten Frostenstorp 5:15 är inte tidigare 
detaljplanelagd . 

~~ 

·~~ :·~ 

[ 

DA 2~8-----' 
__........_.,_ ~-Y,.) 

Kartan redovisar gällande detaljplaner i området. 
Nu aktuellt planområde är markerat med svart 
heldragen linje 
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Program för planområdet 
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen 
ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program, plan- och bygglagen 5 kap 10 §. 
I aktuellt planärende har ett programskede inte ansetts nödvändigt. 

Miljöbedömning 
Kommunen, det vill säga byggnadsnämnden, är som PBL-ansvarig den som i första hand avgör 
om genomförandet av en detaljplan medför en "betydande miljöpåverkan". Kommunen ska 
alltså för varje enskild detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
samt fatta ett beslut i frågan. 

Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning i aktuellt 
planärende är att ett genomförande av detaljplanen inte innebär någon betydande miljöpåverkan 
i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
enligt 4 kap 34 § PBL erfordras därmed inte. s tällningstagandet fattades av byggnadsnämnden i 
samband med beslut om samråd. Motiven till ställningstagandet framgår av handlingen 
"Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, M KB". 

Övriga kommunala beslut och ställningstaganden 
Tekniska nämnden har beslutat att hos kommunstyrelsen ansöka om upprättande av detaljplan 
för att stänga den befintliga anslutningen mellan Nyemöllevägen och Sölvesborgsvägen, strax 
sydost om McDonalds, och istället öppna upp en ny anslutning mellan Nyemöllevägen och 
Strömmarondellen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har ställt sig positiv till en detaljplane
ändring i området för att trafiksituationen skall kunna lösas på ett bättre sätt. 

Byggnadsnämnden har 2012-0 1-25 § 5 beslutat att ställa sig positiv till detaljplaneläggning för 
del av fastigheterna Karlshamn 3:3 och Karlshamn 3:4 m fl samt att uppdra till stadsmiljö
avdelningen att upprätta detaljplan. 

Planavtal har tecknats med de fem privata fastighetsägarna. 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

Riksintressen och övriga regleringar/intressen 
Riksintresse för väg • MB 3 kap 8 § 
Väg E 22 är av riksintresse för kommunikationer- väg. 

Förslag och konsekvenser 
I Översiktsplan 2007 är planområdet utpekat som en del i ett utbyggnadsområde för 
verksamheter, benämnt "V lO- Sölvesborgsvägen handelsstråk". Det är av stor vikt att man på 
ett trafiksäkert sätt kan nå verksamheter inom stråket, vilket den avsedda detaljplanen avser 
syfta till. 
Ett genomförande av avsedd detaljplan bedöms inte påverka riksintresset negativt. 

Strandskydd, MB 7 kap 13-18 § 
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att 
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet omfattar land- och 
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd 
(strandskyddsområde). 
Vid prövning av strandskyddsfrågan får man som särskilda skäl bara beakta om det område som 
uppbävandet avser: 
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l. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
kan inte tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte 
genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området eller 

6. behöver tas i anspråk för ett annat mycket angeläget intresse. 

Delar av planområdet ligger inom l 00 
meter från Mieån, vilket innebär att 
strandskydd råder. Där strandskyddet har 
upphävts i gällande detaljplan återinträder 
strandskyddet då planen ersätts av en ny. 
Fastigheten Frostenstorp 5: 15 omfattas 
redan av strandskydd då området inte 
tidigare är planlagt och strandskyddet 
därmed inte har upphävts genom plan. 

Bilden visar strandskyddet idag och 
strandskyddet som återinträder då 
gällande plan ersätts av en ny 

- Strandskydd idag 

Strandskydd som 
återinträder 

Förslag och konsekvenser 
I samband med upprättandet av detaljplanen avser 
kommunen att genom en planbestämmelse upphäva 
strandskyddet inom kvartersmark samt inom allmän 
plats med beteckningen LOKALG A T A och GCMV ÄG. 
Del av den nya anslutningen mellan Strömmarondellen 
och Nyemöllevägen omfattas av strandskydd. 
Länsstyrelsen hanterar strandskyddsfrågor som avser 
allmän väg. Med allmän väg avses dock inte lokalgata 
inom detaljplanelagt område. Det är därför kommunen 
som upphäver strandskyddet i denna detaljplan. 

De skäl som kan åberopas vid upprättande av avsedd 
detaljplan och därmed samhörig prövning av 
upphävande av strandskyddet är följande: skäll ; att det 
område som upphävaodet avser redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, skäl2; att det genom en väg, 
j ärnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen samt skäl 5; att det behöver tas i anspråk för 
att ti llgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området. 

/ \. 
! 
~ 

Områden där strandskyddet upphävs 

8 Planbeskrivning • Detaljplan för del av Karl shamn 3 :3 och 3 :4 m fl , Karlshamn 



Antagandehandling • Normalt pl anförfarande 2013-12-04 

Vattenkvalitet - Miljökvalitetsnormer, MB 5 kap 
Mieån ligger i närheten av planområdet i väster. Vattenmyndigheten för södra Östersjöns 
vattendistrikt har beslutat om föreskrifter avseende kvalitetskrav för vattenförekomster i 
distriktet (författningssamling för Kalmar län 2009:8 1 ). För vattenförekoms ten, "Mieån: 
Östersjön - Långasjön", har den ekologiska potentialen i ytvattenförekomsten klassificerats till 
god och Vattenmyndigheten har bedömt att det finns skäl att fastställa miljökvalitetsnormen till 
god ekologisk potential med tidsfrist till 2021. Den kemiska ytvattenstatusen har klassificerats 
till god och skall därför bedömas vara uppfylld till 20 15. 

Förslag och konsekvenser 
Mieån ligger i närheten av planområdet i väster. Särskilt i den norra delen där en del av Mieån, 
en så kallad "korvsjö", angränsar mot Frostenstorp 5: 15. Dagvattnet från den utökade 
parkeringen inom fastigheten ska därför avledas och fördröjas innan det når korvsjön och 
Mieån. Genomförandet av planen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen för Mieån. 

Hälsa och säkerhet 

Förorenade områden 
Inom fastigheten Krokodilen 3 har tidigare funnits en 
drivmedels-station. Marken där cisterner och pumpö funnits, 
vilket var framför (öster om, grönskrafferat) den befintliga 
byggnaden, undersöktes hösten 2012 av SPIMFAB. Enligt den 
milj ötekniska markundersökningen, daterad 2012-11-15, visar 
laboratorieanalysem a av jordproverna att haltema av 
petroleumkolväten, i form av alifater och aromater, ligger långt 
under riktvärdena för känslig markanvändning (MKM). Marken 
mellan befintlig byggnad och Sölvesborgsvägen klassificeras 
därmed som " ren" och behöver ej saneras. 

Grön markering där marken är ren. 
Röd markering visar potentiellt 
förorenat område 

Fastigheten Krokodilen 3 finns även med på länsstyrelsens lista över potentiellt förorenade 
områden då det tidigare funnits en bilverkstad på tomten (objekt-id: F l082-0457). Bilverkstaden 
var belägen på den västra sidan av byggnaden, där det inte har skett någon markundersökning. 

Förslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär ingen bostadsbebyggelse, men vård tillåts. Eventue lla markarbeten väster 
om byggnaden inom fast igheten Krokodilen 3 behöver föregås av markundersökning avseende 
olje- och eventuellt metallföroreningar, som kan härröra från den tidigare bilverkstaden. 
Planbestämmelse (at) reglerar detta: "Lov till åtgärder får endast ges under förutsättning att 
markens lämplighetför bebyggande har säkerställts genom att eventuella markföroreningar har 
avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits. " 

Buller och luft 
Detaljplanen medger verksamheter för handel, hantverk, kontor och småskalig vård samt 
fordonsservice inom en fastighet. 
Den föreslagna detaljplanen bedöms inte medföra att gällande mi ljökvalitetsnormer för 
omgivningsbuller (SFS 2004:675) eller utomhusluft (SFS 200 l :527) överskrids. 

Radon 
Ingen radonundersökning har gjorts i området. Enligt kommunens översiktliga 
flygstrålningskarta (uran) utgör marken lågriskområde vad avser radon, man kan dock inte 
utesluta förhöjd risk för markradon lokalt. 
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Förslag och konsekvenser 
En planbestämmelse om att "byggnad där människor stadigvarande vistas ska uppföras i 
radonskyddat utförande" gäller inom hela planområdet Kravet innebär att byggnadsdelar som 
står i kontakt med jorden utformas så att luft från marken förhindras att tränga in i byggnaden. 
Speciell uppmärksamhet måste därvid ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar etc. 

Förändrat klimat 
Ett förändrat klimat kommer enligt klimatforskningen 
innebära ökade regnmängder och ett högre vattenstånd. 
Detta kan medföra översvämningar och risk för ras och 
skred. Strax väster om planområdet löper Mieån. 
Klimatförändringarna väntas leda till att högvatten
föringen i Mieån ökar. Enligt SMHis scenarier kan 
100-årsflödet för Mieån öka med uppemot 30% till år 
2100 (Länsstyrelsens rapport 2012: 1). 

Stigande havsnivåer 
Enligt ett beslut taget av BN 2007-12-05 § 32 ska 
grundläggning ske på lägst +2,5 meter i höjdsystem 
RHOO för att säkerställa tillräcklig nivå mot framtida 
havsytehöjning Länsstyrelsen har under 2012 tagit fram 
rapporten Blekinges framtida strandlinje. Enligt 
rapporten kan högvattenståndet år 2100 ligga på +2,78 
m i höjdsystem RH2000. RH2000 är ett nytt nationellt 
referenssystem för höjd, med betydligt bättre 
noggrannhet. I Blekinge motsvarar +2,5 m i 
kommunens höjdsystem RHOO ca +2,6 m i höjdsystem 
RII2000. 

Kartbilden visar mark som ligger under+ 2,78 m 

På del av fastigheterna Krokodilen l och 
Krokodilen 3 finns ett låglänt område 
med en marknivå under 2,78 m, som kan 
drabbas av översvämning vid 
havsytehöjning. 

Förslag och konsekvenser 

Låg marknivå inomfastigheterna 
Krokodilen l och Krokodilen 3. 
Stödmur Längs Nyemöllevägen. 

Lägsta grundläggningsnivå mot framtida havsytehöjning regleras genom planbestämmelse om 
att "Lägsta tillåtna grundläggningshöjd är +2,5 i kommunens koordinatsystemför höjd (RHOO). 
Undantag kan göras för enklare oisolerad byggnad samt för konstruktion som genom särskild 
grundläggningsteknik inte risker att skadas av vatten." Enligt 9 kap Il § PBL krävs marklov 
inom detaljplanelagt område för att avsevärt höja eller sänka höjdläget inom tomt eller på 
allmän plats. 

Eftersom länsstyrelsens rapport visar att högvattenståndet år 2100 kan ligga på 2, 78 meter 
behöver tekniska lösningar vad gäller skydd mot vatten åstadkommas vid uppförande av 
byggnader på mark som ligger under 2,78 meter. 
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scnal<ti)Otten 

Exempel lorpargr·und EXCIIIIICI plalta p;i mark 

Illustration lägsta grundläggningshöjd 

Ras och skred 
Länsstyrelsen har tagit fram en översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys, som visar var det finns 
förutsättningar för ras och skred inom länet. I analysen påvisas områden där finjord (lera, silt, 
svämsediment) samt fy llning och organisk jord (torv och gyttja) på finjord påträffas i en lutning 
som överskrider l : lO. Det innebär att t ex vägbankar utlagda på fi njord visas som en topografisk 
ski llnad, varför dessa områden pekats ut som potentiella skredområden utan att förutsättning för 
skred finns. Andra faktorer, som t ex portryck och markbindande växtlighet, beaktas inte heller i 
analysen som därför ska ses som en indikator på inom vilka områden problem kan förekomma 
eller uppstå. 
Klimatanalysen för Blekinge län visar på en ökning av nederbörden, särskilt under den 
vegetationsfria perioden, vilket innebär att risken för skred och ras kommer att öka. 

Förslag och konsekvenser 
Klimat- och sårbarhetsanalysen visar att det 
föreligger förutsättningar för ras och skred på 
flera ställen inom planområdet, men de flesta av 
dessa utgörs av vägbankar och stödmurar, vilket 
innebär att där föreligger det inte risk för ras och 
skred. 
Geotekniska utredningar har sedan tidigare 
utförts på flera av de ingående fastigheterna. En 
planbestämmelse för hela planområdet reglerar 
att "nybyggnad eller ombyggnad där kunskap 
om gällande grundförhållanden krävs skall 
föregås av geoteknisk undersökning". 

Bilden visar var det förekommer riskför ras och 
skred inom planområdet, enligt rapporten 
Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys 
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Rekommenderad väg för farligt gods 

E22 är rekommenderad väg för farligt gods och löper 
igenom planområdets norra delar. 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och 
föremål som har sådana farl iga egenskaper att de kan 
orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om 
de inte hanteras rätt under en transport. 
Del av Sölvesborgsvägen, från avfarten från E22:an 
och söderut, är markerad i gis-skikt som 
" inskränkningar för transport av far ligt gods". Detta 
innebär att viss transport av farligt gods får ske på 
Sölvesborgsvägen. Det finns en bensinstation i 
korsningen Rörvägen/ 
Sölvesborgsvägen. 

Rekommenderad väg f ör farligt gods 
Inskränkningar fö r transport av farligt gods 

Generellt sett rekommenderar länsstyrelsen att man tillämpar ett byggnadsfritt avstånd på ca 25 
m närmast transportleder med farligt gods (i enlighet med Länsstyrelsen i Stockholms läns 
rapport "Riskhänsyn vid ny bebyggelse"). 

Förslag och konsekvenser 
I detaljplanen, utmed Sölvesborgsvägen från fas tigheten Krokodi len 2 och ner ti ll och med 
fas tigheten Krokodilen 3, har minst 7 meter prickad mark lagts in på plankartan. Med prickad 
mark menas att byggnader inte får uppföras. Anpassning har gjorts till befimliga förhållandenl 
byggnader. Prickmarken utmed Sölvesborgsvägen gör att man erhåller ett minsta avstånd på lO 
meter mellan byggrätt/byggnad och Sölvesborgsvägen. Enligt länsstyrelsen är avståndet 
acceptabelt, men det är viktigt att frågan följs upp vid genomförandet. 

Mark- och vattenområden 
Mark- och vegetation 
Detaljplanen berör till största delen befintlig bebyggelse och hårdgjorda ytor. Det finns dock 
grönytor, främst i form av slänter med klippta gräsmattor, bl a runt Strömmarondellen och 

Gräsyta mellan Sölvesborgsvägen och 
Nyemö/levägen 

Naturstråketlängs med gång- och cykelvägen, 
söder om Frostenstorp 5: J 5 

mellan Nyemöllevägen och Sölvesborgsvägen öster om fastigheten Möllan l . Inom dessa ytor 
finns även enstaka lövträd och buskvegetation. Inom de privata fastigheterna finns också 
planteringar och gräsytor. På kommunens fastighet Karlshamn 3:4, norr om fastigheten 
Krokodilen 2, fi nns en större gräsyta. Den befintliga gång- och cykelvägen, mellan Frostenstorp 
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5: 15 och Möllan l , kantas av naturmark med lövträd. I planområdets nordvästligaste del finns 
en kraftigt lutande slänt ner mot Mieån. 

Grönstrukturplan 2012 

- Natur 
Alle 

Ge-stråk 

ÖP 2007 

- Grönstråk 

Förslag och konsekvenser 

Grönstrukturplanen från 2012 berör planområdet i två 
avseenden, bland annat anges att längs Sölvesborgsvägenl 
Strömrnarondellen finns en enkel- och delvis dubbelsidig 
alle. Allen planterades under 1990-talet och i början av 
2000-talet och träden binder samman en utformningsmässigt 
ganska splittrad infart. Ett träd saknas på den västra sidan av 
vägen. Karlshamn och Asarum är på väg att växa ihop och 
vikten av en tilltalande länk mellan samhällena ökar. 
Målsättningen, enligt grönstrukturplanen, är att träden ska 
vara friväxande och kompletteringar kan behövas för att öka 
den sammanlänkande funktionen. Den västra delen av 
området pekas även ut som en del i ett viktigt gång- och 
cykelstråk som erbjuder möjlighet att röra sig i en grön miljö 
från staden ut till grönområden runt tätorterna. Att behålla 
och förstärka grönskan längs dessa stråk ska, enligt 
grönstrukturplanen, eftersträvas. 

Mieån, strax väster om området, har klassats som ett 
vattendrag viktigt för naturvården, se nästa sida. 

Kartbilden visar utpekade värden enligt Grönstrukturplanen 
och ÖP 2007. Röd linje är planområdesgränsen. 

I aktuell planläggning sker inga stora förändringar beträffande markanvändningen. Marken är 
till största delen redan ianspråktagen med bebyggelse och hårdgjorda ytor. Med den nya 
anslutningen mellan Nyemöllevägen och Strömrnarondellen kommer gräsytor att tas i anspråk 
och gräsytan norr om fastigheten Krokodilen 2 kan komrna att användas för allmän parkering. 
Alleträden finns inom markanvändning LOKALG A TA, men de står utanför den planerade nya 
anslutningsvägen och ska inte påverkas av den. För att säkerställa att de sparas finns en 
skyddsbestämmelse på plankartan, n: Trädet skall bevaras. Vid exploatering skall erforderliga 
åtgärder vidtas för att förhindra att trädet och dess rotsystem skadas. Om trädfållning ändå blir 
aktuellt, t ex på grund av skada eller sjukdom, krävs marklov för detta. I samband med 
anläggarrdet av väg och parkering finns möjlighet att plantera ett nytt träd där det saknas ett i 
allen. 

Del av fastigheten Frostenstorp 5:15, samt området som genom fastighetsreglering ska föras 
över till Frostenstorp 5: 15 från Karlshamn 3:4, benämns "naturmark" i Grönstrukturplanen, 
område N a 20. Delar av område inom Frostenstorp 5: 15 utgörs av en hårdgjord yta med 
parkeringsplatser. Fastigheten föreslås utvidgas 20 meter norrut och 3 meter åt nordväst för att 
skapa ytterligare parkeringsplatser samt yta för uppställning av container. Området som 
fastighetsregleras från Karlshamn 3:4 till Frostenstorp 5: 15 finns med i kommunens 
grönstrukturplan under områdeNa 20. 

Friytor 
Inom planområdet finns ett smalt naturområde med ett befintligt gång- och cykelstråk Området 
får användningen allmän platsmark NATUR samt GCM-V ÄG (gång, cykel, moped). 

Geotekniska förhållanden 
Geotekniska utredningar har tidigare genomförts inom fastigheterna Mjölnaren l , Möllan l, 
Krokodilen l och Krokodilen 2. 
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På berggrundskarta (SGU:s karta i skala 1:50 000) framgår att berggrunden består av granit. På 
jordartskartan (SGU:s karta i skala l :50 000) framgår att största delen av planområdet består av 
lera. De västra delarna av fastigheten Möllan l består av utfylld mark. 

Förslag och konsekvenser 
Ingen geoteknisk utredning görs i samband med planarbetet Nybyggnad eller ombyggnad där 
kunskap om gällande grundförhållande krävs ska föregås av en geoteknisk undersökning, frågan 
regleras genom en planbestämmelse. Vissa byggnader inom planområdet har grundlagts genom 
pålning. 

Fornlämningar 
Planområdet omfattas inte av fast fornlämning enligt Riksantikvarieämbetets register och inga 
kända fornlämningar finns inom planområdet Eventuella fynd i samband med 
anläggningsarbeten ska omgående anmälas till länsstyrelsen enligt bestämmelserna i 
kulturminneslagen. 
Såväl kända som okända fornlämningar är skyddade genom Kulturminneslagen. 

Vattenområden med värdefulla kulturmiljöer och vattendrag värdefulla för 
naturvården 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Fiskeriverket har tillsammans med länsstyrelserna 
sammanställt nationellt värdefulla sötvattensområden sett utifrån natur-, kulturmiljö- respektive 
fiskesynpunkt Områdena pekades ut 2006 i samband med framtagandet av en nationell strategi 
för skydd av särskilt värdefulla sjöar och vattendrag. Delar av planområdet utgör ett sådant 
område då Mieån!Långasjön är utpekat som ett värdefullt vattenområde ur kulturmiljösynpunkt 
samt ett vattendrag som är värdefullt för naturvården. 

Beskrivningen för Mieån som ett värdefullt vattenområde ur kulturmiljösynpunkt lyder enligt 
följande; 
"Åns lopp från länsgränsen i norr till Långasjön i söder är en flottningsled med flottningsrännor, 
flera ruiner efter vattendrivna hantverksanläggningar, mader och vid Långasjön ruinen efter 
pappersbruk samt vid södra stranden byggnadsminnet Froarps vattenverksanläggning". 

Värdena för naturvården grundar sig bl a på förekomsten av flodpärlmussla. 

Mieån- ett vattendrag värdefullt för naturvården samt 
ett vattenområde med värdefulla kulturmiljöer 
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Förändringar och konsekvenser 
Planen föreslår inga åtgärder i direkt anslutning till Mieån. En del av Mieån (en så kallad 
"korvsjö", vilket är en bågformad insjö som bildats av meandrande vattendrag) angränsar mot 
fastigheten Frostenstorp 5:15. Dagvattnet från den utökade parkeringen inom fas tigheten ska 
därför avledas och fördröjas innan det når korvsjön och Mieån. Ett genomförande av avsedd 
detaljplan bedöms inte påverka intresset negativt. 

Bebyggelseområden 
Byggnadskultur, gestaltning och skyltning 
Stråket mellan Karlshamn och Asarum är ett utpräglat verksamhetsområde med största delen 
handel. Inom planområdet finns en blandning av byggnader där några är stora och enkla i sitt 
formspråk medan andra har en smäckrare mer stadsmässig utformning, som t ex inom 
fastigheterna Frostenstorp 5:15 och Krokodilen 3. Då bebyggelsen närmast Sölvesborgsvägen 
har ett exponerat läge och utgör den norra entren till Karlshamn är ambitionen i detaljplanen att 
framtida bebyggelse håller en stadsmässig karaktär. 

Frostenstorp 5:15 Möllan l 

Förslag och konsekvenser 
Planområdet är beläget intill en av infarterna till Karlshamns centrum. I planen finns 
bestämmelser om att byggnad skall gestaltas med hänsyn till det exponerade läget vad gäller 
utformning, material- och färgval. Byggnad skall utföras med en variation i fasadmateriaL 
I planen finns även bestämmelser om hur skyltning får ske inom planområdet Anledningen till 
detta är det exponerade läget, men också med hänsyn till bostäder i närområdet. Skyltar skall 
vara placerade på fasad eller fristående. Skyltar på fasad skall vara utifrån belysta. Fristående 
skyltar för närbelägna verksamheter skall samordnas till gemensam samlingsskylt och fristående 
skylt får ej vara högre än 6 meter. Ej siktskymmande skylt får placeras på förgårdsmark 
(prickmarkerad mark) . 

Bostäder 
Det finns inga bostäder inom planområdet men sydost därom finns ett bostadsområde med 
friliggande villor. 

Verksamheter 
I gällande detaljplan är området planlagt för småindustriändamål men används idag för diverse 
verksamheter med bland annat handel, kontor, bilservice, snabbmatsrestaurang, kylservice samt 
service och hantverk inom elektronik och teknik. 

Verksamheterna inom planområdet har successivt under ett antal år övergått från traditionell 
småindustriverksamhet till mer kommersiella verksamheter. Planen kommer att planmässigt 
befästa detta och även ge ytterligare möjligheter till mer kommersie lla verksamheter, men även 
möjliggöra småskalig vård, kontor och hantverk samt fordonsservice inom Möllan l. 
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Förslag och konsekvenser 

Antagandehandling • Normalt p l an förf ar ande 

Evornatic 
Elinstallationsfirman El 

Posten 

-"'-'"" ''- Autoverkstaden 

Försäkringsbolag 

Mekonomen 

Netcomp 
Distriktsveterinärern< 
Kylservice 

Plangräns 

För att begränsa byggrätten har en planbestämmelse införts på plankartan om maximalt antal 
våuingar: tre för samtliga fastigheter utom Mjölnaren l där två våningar tillåts. I planen regleras 
även den maximala andelen av den totala fastighetsarean som får bebyggas. I dagsläget är ca 
12-25% bebyggt. I förslaget tillåts 35% av fastigheterna Möllan l , Krokodilen l , 2 och 3 
bebyggas samt 25 % av fastighe tsytorna för Frostenstorp 5: 15 och Mjölnaren l . Detta gör att 
totalt inom planområdet kan ytterligare drygt 4 000 m2 bebyggas. Detta gäller under 
förutsättning att erforderligt antal parkeringsplatser kan anordnas inom respektive fastighet, 
vilke t bevakas i bygglovskedet 

Planområdet gränsar till en befintlig bensinstation söder om Rörvägen. Med hänsyn till närheten 
till bensinstationen bör eventuellt en riskanalys upprättats i det fortsatta planarbetet för att 
utreda eventuella begränsningar detta kan medföra i den nya detaljplanen. 

På nästa sida följer en genomgång av de ändamål/verksamheter som planen avser tillåta och 
exempel på vad som inryms i användningsbestärnrnelserna. 

Handelsändamål - H 
Planen medger H; handel. Handel är ett begrepp som omfattar alla slag av köp och försäljning 
av varor och tjänster för allmänheten. Handeln kan äga rum i småbutiker elle r stora varuhus, 
inomhus eller utomhus, med e ller utan biltillgänglighet Till handel räknas även service och 
hantverk av olika slag till exempel skomakeri, bank, resebyrå, fastighetsförmedling och 
restaurang, samt el- och kylservice. 

Kontor- K 
Planen medger K; kontor. Till begreppet kontor räknas i huvudsak vanlig kontorsverksamhet, 
konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering. A v görande bör 
vara att verksamheten inte medför störning av betydelse för omgivningen till exempel att den 
saknar utomhusverksamhet Personalbutiker kan förekomma i mindre omfattning. 
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Småskalig vård- D1 
Planen medger D1, småskalig vård. I begreppet inryms mindre vårdverksamheter för såväl 
människor som djur, mindre läkar-eller tandläkarmottagning och veterinärmottagning för 
smådjur. Kiropraktor, fotvård eller liknande kan också ingå i bestämmelsen. 
Veterinärmottagning finns idag på fastigheten Krokodilen l. 

Fordonsservice- G1 
Inom fastigheten Möllan l finns idag verksamhet med bilförsäljning och bilverkstad. I 
detaljplanen bekräftas denna användning genom bestämmelsen G1; fordonsservice. Vanligen 
ingår fordonsuppställning, reparation samt försäljning av drivmedel och tillbehör i 
användningen fordonsservice. För denna plan innebär bestämmelsen fordonsservice specifikt att 
service och reparation av fordon får ske men ingen försäljning av drivmedel. 

Service 
Inom eller i anslutning till planområdet finns service i form av dagligvaruhandel, sällanköps
varor, bilförsäljning, bilservice, snabbmatsrestaurang, och tjänster som kylservice och elektriska 
installationer. Offentlig och kommersiell service finns i Karlshamns centrum, ca 2 km från 
planområdet samt i Asarum ca 3 km från planområdet 

Förändring och konsekvenser 
I gällande detaljplan regleras kvartersmarken med användningen småindustri. Trots detta har 
området idag karaktären av typiskt externt handels- och verksamhetsområde med flera 
etablerade handelskedjor. Detaljplanen medger användningen handel och kontor samt även 
småskalig vård. På så sätt bekräftas befintliga förhållanden och det möjliggör även för framtida 
utveckling och flexibilitet för andra användningsområden, som kan vara lämpliga i området med 
hänsyn till bl a trafik. 

En utökad byggrätt medges för samtliga fastigheter. Vid utveckling av området med ytterligare 
handels- och kontorsetableringar etc kan trafiken till och från området komma att öka, men 
påverkan på omgivningen bedöms som ringa. 

Tillgänglighet 
Tomt som tas i anspråk för bebyggelse ska (om det inte är obefogat med hänsyn till tenängen 
och förhållandena i övrigt) kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Också den allmänna platsmarken ska utformas med hänsyn till 
möjligheterna för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda den. 

Trygghet och säkerhet 
Utifrån brottsförebyggande synvinkel är det angeläget att ta hänsyn till det som kallas 
situationell brottsprevention. Det innefattar de åtgärder som minskar antalet situationer som kan 
resultera i brottslighet. Det kan till exempel handla om att göra brotten svårare att utföra och att 
öka risken att upptäckas. 

Gestaltning, skyltning 
Planområdet är beläget intill en av infarterna till Karlshamns centrum. I planen finns bestämmelser 
om att byggnad skall gestaltas med hänsyn till det exponerade läget vad gäller utformning samt 
material- och färgval. Byggnad skall utföras med en variation i fasadmaterial och fasadliv. 

I planen finns bestämmelser om hur skyltning får ske inom planområdet Anledningen till detta 
är det exponerade läget, men också med hänsyn till bostäder i närområdet. Skyltar skall vara 
placerade på fasad eller fristående. Skyltar på fasad skall vara utifrån belysta. Fristående skyltar 
för närbelägna verksamheter skall samordnas till gemensam samlingsskylt och fristående skylt 
får ej vara högre än 6 meter. Ej siktskymmande skylt får placeras på förgårdsmark 
(prickmarkerad mark). 
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Vägar och trafik 

Vägnät 

Trafiksituationen i området är 
idag rörig och det är med 
anledning av detta som 
planarbetet har påbörjats. Det 
är främst T-korsningen vid 
Nyemöllevägen, sydost om 
fastigheten Mjölnaren l 
(McDonalds), och den korta 
anslutningen mellan 
Sölvesborgsvägen och 
Nyemöllevägen, som är 
problematisk idag och som 
tidvis orsakar långa köer samt 
inbjuder till ett felaktigt 
körbeteende. Vid lunchtid 
bildas långa köer i samband 
med besök till snabbmats
restaurangen (McDonalds). 

Antagandehandling • Norm al t planförfarande 

I planområdet löper två allmänna vägar i nord-sydlig 
riktning; Sölvesborgsvägen och Nyemöllevägen. 
Trafiken på Sölvesborgsvägen består av bilar ti ll och 
från väg E22, till och från verksamheter i området 
och trafik som går huvudsakligen mellan Karlshamn 
och Asarum. Trafiken mellan Karlshamn och Asarum 
är både i tjänsten och privat. Hastigheten är 
begränsad till 50 km/h och alla korsningar längs 
Sölvesborgsvägen är reglerade med trafikljus. 2012 
gjordes en trafikräkning på Sölvesborgsvägen. Denna 
visade på ca 16 000 fordonlårsmede ldygn, varav 6 
procent var tunga fordon. Trafikräkningen som 
gjordes 2012 på Nyemöllevägen visade på ca 
2 700 fordonlårsmedeldygn, varav 14 procent var 
tunga fordon. Genom planområdets norra del 
passerar väg E22 på en viadukt. På vägen går ca 
lO 000 fordonlårsmedeldygn, varav 12 procent var 
tunga fordon. 

Vägarna i området 

Vid den gemensamma infarten till MeDonaids parkering och 
drive-in-fil uppstår tidvis trafikproblem. 

Snabbmatsrestaurangen MeDonaids uppskattas under lågsäsong dagligen besökas av ca 500 
fordon och mer än l 000 fordon per dygn under högsäsong. Mest trafik alstras till anläggningen 
i samband med lunchtid. Idag kör all trafik in vid en samlad punkt mot Nyemöllevägen vilket 
skapar problem vid hög belastning då en del bilar ska köra in till anläggningens parkering och 
en del bilar ska köra via drive-in-filen. 

Förslag och konsekvenser 
Efter att kommunens trafikenhet, med hjälp av Vectura, tittat på två alternativa lösningar på 
trafikproblemet, framkom att alternativet med en ny anslutning mellan Nyemöllevägen och 
cirkulationsplatsen/Strömmarondellen, är den bästa lösningen. Microsimuleringar genomfördes 
som visar att det inte bildas sådan köbildning på ramperna att det uppstår framkomlighets
problem i cirkulationsplatsen. 

18 Planbeskrivning • Detaljplan för del av Kar lsham n 3:3 oc h 3 :4 m fl , Kar lshamn 



Antagandehandling • Norm alt planförfarande 20 13- 12-04 

Därefter har kommunen provat att stänga av för utfart i T
korsningen söder om Mjölnaren l (McDonalds), men tillåta 
infart. Detta har medfört att trafiksituationen på 
Nyemöllevägen väsentl igen förbättrats. (Ändringarna har i 
dagsläget medfört att problemen förflyttats söderut, till 
Rörvägen. Dessa trafikstörningar kommer försvinna i och 
med anläggande! av den nya anslutningsvägen.) 

.. 

I detaljplanen föreslås därför att T-korsningen vid 
Nyemöllevägen finns kvar för infart till området. 

I och med att förbindelsen finns kvar för infart, skapas 
möjligheten att använda den nya anslutningsvägen enbart för 
utfart. Detta regleras dock inte i planen och anslutningsvägen 
bör dimensioneras så att det finns kapacitet för dubbelriktad 
trafik, i det fall förutsättningarna skulle förändras och nya 
behov uppstå. 

~-

Illustration av den nya anslutningsvägen 
- med kapacitet för dubbelriktad trafik 

Illustration över enkelriktad infart mot T
korsningen och alternativet med enkelriktad 
utfart på nya anslutningen 

Kommunen anser att ovanstående förslag är 
den totalt bästa lösningen utifrån trafikflöde 
och trafiksäkerhet. Trafikflödet i området 
kommer att underlättas och trafiksäkerheten 
öka. Ä ven tillgängligheten till området blir 
därmed betydligt bättre. Frågan om enkel- eller 
dubbel körriktning regleras emellertid inte i 
detaljplan, det avgörs av kommunens 
trafikenhet och kan ändras vid behov. Avsikten 
med planen är dock att den nya 
anslutningsvägen används för enkelriktad trafik 
ut från området. 

Från Sölvesborgsvägen ansluter idag tre körfält 
till T -korsningen. Det innebär att det finns 
utrymme för separerade körfält för höger
respektive vänstersväng. 

Enkelriktad trafik 

Trafik inom MeDonaids fastighet 

Planområdesgräns 

Ä ven delar av Nyemöllevägen skulle kunna bli enkelriktad norrut, med början norr om infarten 
till McDonalds. Utrymme finns då för ca l O parkeringsplatser längs med Nyemöllevägen. 
Fastighetsägarna i norra delen av planen befarar dock att det skulle medföra försämringar för 
deras verksamheter. 

I detaljplanen har väg E22 bestämmelsen "Huvudgata". I planen föreslås inga förändringar av 
området som berör E22. Syftet med detaljplanen är att göra förändringar under E22. 
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Sölvesborgsvägen har i detaljplan användningen 
"Huvudgata" vilket innebär att den främst är 
avsedd för trafik mellan olika områden i en tätort 
med alla trafikslag. Området där E22 löper genom 
planområdet betecknas HUVUDGATA, och 
HUVUDGATA z. Delen där E22 sträcker sig över 
Sölvesborgsvägen har planbestämmelsen 
HUVUDGATA 1 och lyder huvudgata på bro och 
marken under bro ska vara tillgänglig f ör allmän 
vägtrafik- huvudgata. Området där E22 går över 
bl a Nyemöllevägen betecknas HUVUDGA T A2 
och innebär huvudgata på bro och att marken 
under bro ska vara tillgänglig för lokaltrafik och 
parkering. Bestämmelsen a2 står för enskilt 
huvudmannaskap på bron. 

Utsnill ur plankartan som visar området där E22 
går genom planområdet 

Nyemöllevägen har i detaljplanen bestämmelsen "Lokalgata" och är avsedd för trafik till och 
från verksamheter längs gatan. Ett större område där den nya anslutningen mellan 
Nyemöllevägen och Strömmarondellen planeras har fått bestämmelsen " lokalgata" i 
detaljplanen för att skapa största möjliga flexibilitet vid anläggandet av trafikplatsen. 
Ambitionen bör dock vara att hålla övriga ytor som inte blir körbana, dvs slänter och grönytor, 
välskötta med tanke på att avfarten från E22 utgör Karlshamns norra entre. 

För att minska riskerna för köbildning vid MeDonaids 
har fastighetsägaren önskemål om att separera de 
båda infarterna, till parkering respektive till drive-in. 
Den befintliga infarten föreslås användas enbart till 
drive-in och en ny infart till parkeringen möjliggörs 
söder om den befintliga infarten. 

Den nya anslutningen mellan Nyemöllevägen och 
Strömmarondellen innebär att flera av de befintliga 
allmänna parkeringsplatserna måste tas bort. Istället 
föreslås att nya allmänna parkeringsplatser tillskapas 
på markornrådet norr om fastigheten Krokodilen 2 
("Sparbankskyrkan"). Om Nyemöllevägen enkelriktas 
vid fastigheten Mjölnaren, finns möjlighet att anordna 
ett antal parkeringsplatser längs med vägen. 

Om området i framtiden kommer att inrymma fler 
verksamheter kan fordonstrafiken till, från och inom 
området komma att öka j ärnfört med idag. Påverkan 
på omgivningen bedöms dock som ringa. I 
sammanhanget kan påtalas att milj ön är långt ifrån 
ostörd idag, med hänsyn till närheten till den norra 
infarten till Karlshamn, Sölvesborgsvägen och en 
frekvent besökt snabbmatsrestaurang, med flera 
verksamheter i närområdet. 
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Illustration över den föreslagna trafikföringen 
vid MeDonaids samt parkeringsplatser som 
möjliggörs om enbart enkelriktad trafik tillåts på 
denna del av Nyemöllevägen. Röda pilar visar in
och utfarter till McDonalds; till parkering 
respektive till drive- in. 
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Gång- och cykelvägar 
Utbyggd gång- och cykelväg finns inom planområdet Denna leder såväl till centrala Karlshamn 
med flera målpunkter i centralorten som vidare till Asarum. 

Gång- och cykelvägen där den går mellan 
Frostenstorp 5: 15 och Möllan l 

Förslag och konsekvenser 

Gång- och cykelvägar 
inom planområdet 

I detaljplanen föreslås inga förändringar av gem-vägnätet (gång, cykel, moped) efter samråd 
med kommunens trafikingenjör. Tillgängligheten till området för gång- och cykeltrafikanter 
påverkas därmed inte av förslaget. 

Kollektivtrafik 
Flera busslinjer trafikerar Sölvesborgsvägen, en busshållplats finns i den södra delen av 
planområdet Linjesträckningar för de olika busslinjerna är Svängsta - Asarum - Karlshamn, 
Kreativum- Stenhagen - Resecentrum, Svängsta- Tostarp- Karlshamn, Växjö - T ingsryd 
Karlshamn, Olofström - (Sölvesborg)- Karlshamn- Ronneby - Karlskrona, Olofström
Karlshamn samt Olofström - Mörrum - Karlshamn. 

Angöring och parkering 
Verksamheterna längs Sölvesborgsvägen får angöras från denna men inga utfarter får ske. 
Utfartsförbud har lagts in på plankartan. 

Översiktliga studier visar att minst 240 parkeringsplatser i nuläget kan åstadkommas inom 
kvartersmark, under förutsättning att inga större ytor tas i anspråk för ytterligare byggnation. 
Parkeringsbehovet kan komma att utgöra en begränsande faktor vid utbyggnad samt vad gäller 
vilken typ av verksamheter som kan etableras inom planområdet Vid varje ny etablering inom 
området måste erforderligt antal parkeringsplatser kunna anvisas inom kvartersmark. Frågan 
förutsätts beaktas i bygglovskedet 

Under bron till väg E22, på allmän platsmark, finns ett mindre antal parkeringsplatser. 

Förslag och konsekvenser 
Ovan nämnda parkeringsplatser under E22 
bekräftas i detaljplanen på allmän platsmark, 
dvs att de är tillgängliga för allmänheten. 
Planbestämmelsen HUVUD GA T A2 reglerar 
att marken ska vara tillgänglig för parkering 
under bron. 

Allmänna parkeringsplatser under E22 
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Teknisk försörjning 
Färsk- och spillvatten samt dagvatten 
Området ligger inom verksamhetsområdet för vatten- och avlopp. Dagvattenledningar finns 
utbyggda i området. Där den nya anslutningsvägen planeras finns en befintlig huvudledning för 
spillvatten. Anläggningen av den nya vägen inklusive stödmurar kräver därför en speciell 
teknisk lösning, vilket måste beaktas vid genomförandet. Vidare ligger längs hela planområdets 
östra gräns (öster om Sölvesborgsvägen), samt genom rondellen, huvudvattenledningar för 
dricksvatten. Denna del berörs inte av några fysiska arbeten men ledningarna är av sådan storlek 
och betydelse för Karlshamns vattenförsörjning att de måste beaktas särskilt vid allt arbete. 

Eventuell ny bebyggelse kommer att anslutas till befintliga vatten- och spillvattenledningar. 
V A-ledningarna ligger i huvudsak i gatumark men på ett par ställen löper de över kvartersmark 
där åtkomsten säkrats genom "u-område". 

Med anledning av närheten till Mieån behöver dagvattenhanteringen studeras vidare under 
planarbetet Väster om fastigheten Frostenstorp 5:15 finns en så kallad "korvsjö" vilket är en 
bågformad insjö som bildas av meandrande vattendrag. Inom denna fastighet behöver 
dagvattenhanteringen studeras särskilt. 

Avfall 
Sophantering sker inom respektive fastighet. 

Värme 
Uppvärmningssätt regleras inte i detaljplan. Fjärrvärmeledningar finns inom planområdet De 
privata fastigheterna är anslutna till nätet. 

De befintliga fjärrvärmeledningarna kommer hamna under den planerade stödmuren, vid den 
nya anslutningsvägen, och på ett djup som hindrar allt framtida underhåll av ledningen. 
Fjärrvärmeledningarna behöver därför flyttas. Lämpligast är att lägga dem i Nyemöllevägen, 
och att fortsätta söderut förbi E22-bron, och ansluta där ledningarna redan idag ligger i 
Nyemöllevägen. En flytt av fjärrvärmeledningen berör både Asarum, Svängsta och Strömma 
området samt två serviser på Nyemöllevägen. 

Åtkomsten tillledningsområde för fjärrvärme har säkrats genom u-område där ledningen inte 
bedömts vara en servis. 

El och bredband 
Karlshamns energi är huvudman för allmänna elledningar i området. En befintlig nätstation finns 
lokaliserad där den nya anslutningen mellan Nyemöllevägen och Strömmarondellen föreslås, och 
den måste flyttas. För att minimera arbete och kostnader föreslås en ny lokalisering för nätstationen 
nära den befintliga, mellan den nya anslutningsvägen och Nyemöllevägen, med angöring från 
Nyemöllevägen. Ytan planläggs som "E- tekniska anläggningar" på plankartan. Avståndet från 
nätstation till brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag ska uppgå till minst fem meter. 

Bredband finns i området. Åtkomsten till el- och bredbandskablar har säkrats genom u-områden 
på plankartan där de berör kvartersmark. 

Tele 
Telia Sonera AB är huvudman för teleanläggningar. Inom planområdet förekommer ett flertal 
telekommunikationsstråk. Då ledningsstråken inte berör kvartersmark har inga u-områden lagts 
in på plankartan. 
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Genomförandefrågor 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden förslås till 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Upphävande av strandskydd 
En mindre del av den nya ans lutningsvägen samt stora delar av kvartersmarken på de privata 
fastigheterna ligger inom 100meter från Mieån, vilket innebär att strandskyddet återinträder då 
gällande detaljplaner ersätts av en ny. Fastigheten Frostenstorp 5: 15 omfattas av strandskydd då 
området inte tidigare är planlagt och strandskyddet har därmed inte upphävts genom plan. 
I samband med upprättandet av detaljplanen avser kommunen att genom en planbestämmelse 
upphäva strandskyddet inom kvartersmark samt inom allmän plats med beteckningen 
LOKALGATA och GCMVÄG. 

Organisatoriska frågor 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen. 

Staten är väghållare för väg E22 (HUVUDGATA1 och HUVUDGATAz på plankartan). För 
övriga allmänna platser inom planområdet är kommunen huvudman. Kommunen är huvudman 
för allmänna vatten- och avloppsledningar och svarar för drift och underhåll fram till anvisad 
förbindelsepunkt 

Avtal 
I detaljplanearbetet medverkar sex fastighetsägare: Fastighetsaktiebolaget Hjelmberg (Möllan l 
och Krokodilen l), Svenska MeDonaids AB (Mjölnaren l ), Christer Hermansson (Krokodilen 
2), Frostenstorp Förvaltning (Frostenstorp 5: 15), Netcomp Förvaltning AB (Krokodilen 3) samt 
kommunen. För att fastställa fördelning av ansvar och kostnader har kommunen tecknat fem 
separata avtal med de privata fas tighetsägarna. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning, rättigheter etc 

Karlshamn 3:3 
Fastighetsägare Karlshamns kommun 

Smala markremsor på den kommunägda fastigheten Karlshamn 3:3, längs med Sölvesborgs
vägen, ska genom fastighetsreglering föras över till kvartersmark på fastigheterna Krokodilen l 
och Krokodilen 2, samt Mjölnaren l . 

Karlshamn 3:4 
Fastighetsägare Karlshamns kommun 

Ett litet markområde, som 
föreslås som kvartersmark i 
planen, ska genom 
fastighetsreglering tillföras 
fastigheterna Krokodilen l 
och Krokodilen 2. Se kartbild 
under Krokodilen l , fig 2, 
samt kartbi ld till Krokodilen 
2. 

Asfalterad yta som ska överföras till Krokodilen 2 (tv) respektive 
Krokodilen l (th) 
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Ytterligare en del, norr om Krokodilen 2, ska genom fastighetsreglering tillföras fastigheten 
Krokodilen 2. 
Vidare ska ett markområde med allmän platsmark genom fastighetsreglering föras över till den 
privatägda fastigheten Möllan l , och övergå till kvartersmark. 
Ett markområde norr om fastigheten Mjölnaren l , föreslås genom fastighetsreglering tillföras 
fas tigheten Mjölnaren l . 

Ett markområde (allmän platsmark) väst och nordväst om fastigheten Frostenstorp (fig l nedan) 
ska genom fastighetsreglering föras över till kvartersmark till den privatägda fastigheten 
Frostenstorp 5:15. 

Byggandet av anslutningen mellan Nyemöllevägen och Strömrnarondellen berör de 
kommunägda fas tigheterna Karlshamn 3:3 och 3:4, samfälligheten Asarum S:2, samt även en 
mindre del av fastigheten Frostenstorp 5:15. Det sydostliga hörnet av Frostenstorp 5:15 (fig 2 
nedan) ska därför föras över till Karlshamn 3:4, då området berörs av den nya anslutningsvägen. 

Frostenstorp 5:15 
Fastighetsägare 
Verksamheter 

J onas Persson, Frostentorp Förvaltning AB 
Automationsföretaget Evornatic AB 
Elinstallationsfirman Elias i Blekinge AB 

Fastighetenfotograferadfrån söder 

Fastighetens areal är idag 2 872 m2
. Ett 

markområde med allmän platsmark norr och 
nordväst om Frostenstorp 5:15 (fig l) ska 
genom fastighetsreglering överföras från den 

kommunägda fas tigheten Karlshamn 3:4 (749 m2). Syftet är att skapa yta för fler parkerings
platser samt plats för uppställning av en container inom fastigheten. Det sydostliga hörnet av 
fastigheten (53 m2) kommer genom fastighetsreglering att överföras till Karlshamn 3:4, då 
området berörs av den nya anslutningsvägen (fig 2). Den nya arealen för Frostenstorp 5: 15 blir 
3 568m2

• 

24 

3 L 

FROS TEI'IS TOR.=> 

s 15 

2 

Mark som övergår från Karlshamn 3:4 ( allman 
plats) till Frostenstorp 5:15 (kvartersmark) 

Mark som övergår från Frostenstorp 5:15 
till Karlshamn 3:4 

Fastighetsregleringar som f örutsätts i planen 

Område J a -fastighetsreglering åt norr 

Område J b - Fastighetsreglering åt väster, f ör 
uppställning av container. Den sydvästra hörnpinnen 
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Fastigheten är ej tidigare planlagd och den omfattas 
av strandskydd. Markanvändningen föreslås vara H 
Handel, K Kontor och D1 småskalig vård. 

Fastigheten är idag bebyggd med två tvåvånings 
sutteränghus med en total byggnadsyta på 618 m2• 

Detaljplanen innebär att fastigheten får en byggrätt på 
25 o/o av fastighetens yta, vilket motsvarar ca 890 m2, 

samt rätt att bygga i tre våningar. Byggrätten gäller 
under förutsättning att erforderligt antal 
parkeringsplatser kan anordnas inom fastigheten. 

Befintligt servitut, rätt för utfart, ändras inte. 

Illustration över Frostenstorp 5: J 5. Möjlig ny 
exploatering visar ungefä rlig storlek på den utökade 
bygg räl/en, och el/ exempel på placering av denna 

Krokodilen l 
Fastighetsägare 
Verksamheter 

Fastighets AB Hjelmberg 
Mekonomen 

Fastighetens areal är idag 6 597 m2• Ett smalt 
markområde allmän platsmark (158 m2) mot 
huvudgatan (fig l ), ska genom fastighetsreglering 
överföras från den kommunägda fastigheten 
Karlshamn 3:3. Det gäller även ett litet område (fig 2) 
åt nordväst (25 m2

) som ska föras över från Karlshamn 
3:4 till Krokodilen l. Längs med den västra delen av 
Krokodilen l ingår idag ca 4 meter av Nyemöllevägen 
(fig 3), totalt 741m2

. Detta markområde ska genom 
fastighetsreglering föras över till Karlshamn 3:4. Den 
nya arealen för Krokodilen l blir 6 039 m2. 

Område J - Fastighetsgränsenföreslås 
ligga i kant med trottoaren så all raballen 
ligger på kvartersmark istället för allmän 
platsmark 

2013-12-04 

Illustration fastighetsgräns 

- Befintlig byggnad 

- Möjlig ny exploatering 

Fastighetenfrån nordväst 

\ 
~ -

-.. 
---

\ 

\ 
\ 

~- ------
Mark som övergår från Karlshamn 3:3 och 3:4 
(allmän plats) til l Krokodilen 1 (kvartersmark) 

Mark som övergar från Krokodilen 1 till 
Karlshamn 3:4 

Fastighetsregleringar somförutsäf/s i planen 
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Fastigheten är i gällande plan planlagd för J m småindustri , 
med tillåten byggnadshöjd 8,0 m. 
M arkanvändningen föreslås i denna detaljplan vara H Hande l, 
K Kontor och D 1 småskalig vård. 

Fastigheten är idag bebyggd med ett envånings (delvis 
sutteränghus) med en total byggnadsyta på 837 m2. 

De taljplanen innebär att fastigheten får en byggrätt på 35 % 
av fastighetens yta, vilket motsvarar 2 364m2, samt rätt att 
bygga i tre våningar. Byggrätten gäller under förutsättning att 
erforderligt antal parkeringsplatser kan anordnas inom 
fas tigheten. 

Befintliga rättigheter som belastar fastigheten är nyttjanderätt 
för tele samt servitut för ledning. Dessa ändras inte. Åtkomst 
säkerställs med u-område. 

Krokodilen 2 
Fastighetsägare 
Verksamheter 

Illustration över Krokodilen l. 
Möjlig ny exploatering visar 
ungefärlig storlek på den 
utökade byggrätten, och ett 
exempel på placering av denna 

Christer Hermansson 
Försäkringsbolag 

Illustration fastighetsgräns 

- Befintlig byggnad 

- Möjlig ny exploatering 

Fastighetens areal är idag l 6 16 m2
. Ett smalt 

markområde kvartersmark och allmän plats mot 
huvudgatan samt en yta norr om fas tigheten med 
allmän platsmark (totalt ca 415 m2) ska genom 
fastighetsreglering överföras från fas tigheterna 
Karlshamn 3:3 och Karlshamn 3:4. Den nya 
arealen blir ca 2 030 m2. 

Fastighetenfrån nordväst 

Fastighetsgränsenföreslås flyttas så att skärmtaket 
och skylten ligger på kvartersmark istället för allmän 
platsmark och så alf fastighetsgränsen ligger i kant 
med trottoaren. På så sätt ligger rabatten på 
kvartersmark istället för på allmän platsmark 

2 

L r 

\ 

\ \ 
. \ -·· ' . -., . .... :~ \ \ A·. ··. '\ 

Mar1< som övergår från Ka~shamn 3:3 
- och 3:4 (allman plats) till Krokodi len 2 

(kvarters mark) 

Fastighetsregleringar somförutsätts i planen 
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Fastigheten är i gällande plan planlagd för J m 
småindustri, med tillåten byggnadshöjd 8,0 m. 
Markanvändningen föreslås i denna detaljplan vara H 
Handel, K Kontor och D, småskalig vård. 

Fastigheten är idag bebyggd med ett tvåvåningshus 
med en total byggnadsyta på 332 m2. Detaljplanen 
innebär att fastigheten får en byggrätt på 35 % av 
fastighetens yta, vilket motsvarar 7 10m2, samt rätt att 
bygga i tre våningar. Byggrätten gäller under 
förutsättning att erforderligt antal parkeringsplatser kan 
anordnas inom fastigheten. 

Befintliga rättigheter som belastar fas tigheten, 
ledningsrätt för starkström samt nyttjanderätt för tele, 
ändras inte. Åtkomst säkerställs med u-område. Illustration fastighetsgräns 

Krokodilen 3 
Fastighetsägare 
Verksamheter 

Netcomp Förvaltning AB 
IT -företag Netcomp 
Veterinärmottagning 
Karlshamns kylservice 

Fastighetens areal är 3 903 m2. Inga 
fastighetsregleringar avses genomföras. 
Fastigheten är i gällande plan planlagd för J m 
småindustri, med tillåten byggnadshöjd 8,0 m. 

- Befintlig byggnad 

Illustration över Krokodilen 2 

Fastighetenfrån sydväst 

Markanvändningen i denna detaljplan föreslås vara H 
Handel, K Kontor och D, småskalig vård. 

Fastigheten är idag bebyggd med en tvåvånings 
suterrängbyggnad med en total byggnadsyta på 578 m2• 

Detaljplanen innebär att fas tigheten får en byggrätt på 
35 % av fastighetens yta, vilket motsvarar 1366 m2, samt 
rätt att bygga i tre våningar. Byggrätten gäller under 
förutsättning att erforderligt antal parkeringsplatser kan 
anordnas inom fastigheten. 

lllustratJon fastighetsgrans 

Befintlig byggnad 

- Möslog ny exploatering 

Illustration över Krokodilen 3. 
Möjlig ny exploatering visar ungefärlig 
storlek på den utökade byggrätt en, och 

Befintliga rättigheter som belastar fastigheten, 
nyttjanderätt för tele, ändras inte. Åtkomst säkerställs 
med u-område . 

ett exempel på placering av denna Fastighetenfotograferadfrån nordost 
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Mjölnaren l 
Fastighetsägare 
Verksamheter 

Svenska McDonald's AB 
Snabbmatsrestaurang 

Fastighetens areal är idag l 891 m2. Ett smalt 
markområde allmän plats mot huvudgatan samt 
en yta norr om fastigheten med allmän 
platsmark (totalt ca 221 m2) ska genom 
fastighetsreglering överföras från fastigheterna 
Karlshamn 3:3 och Karlshamn 3:4. Syftet med 
ändringen är att ta i anspråk del av den 
befintliga grönytan norr om fastigheten 
Mjölnaren l för att använda den för 
lager/sophantering samt att befästa en 
breddning av drive-in-vägen samt ett skärmtak. 
Den nya arealen blir 2 112m2. 

Fastighetenfrån sydväst 

Det breddade körfältet 
för drive-in 

Fastigheten är i gällande plan planlagd för G,, 
restaurang, med en våning och en byggrätt på 

""'';- ungefär 300m2
. 

'' 
Fastigheten är idag bebyggd med ett envåningshus 
med en total byggnadsyta på ca 337 m2 samt en 
komplementbyggnad på 30m2. Detaljplanen 
innebär att fastigheten får en byggrätt på 25 % av 
fastighetens yta, vilket motsvarar 528 m2

, samt rätt 
att bygga i två våningar. Byggrätten gäller under 
förutsättning att erforderligt antal parkeringsplatser 
kan anordnas inom fastigheten. 

-

Mark som övergår från Karlshamn 
3:3 och 3:4 (allmän plats) till Mjöl
naren 1 (kvartersmark) 

Fastighetsregleringar somförutsätts i 
planen 

Den föreslagna ändrade trafikföringen på 
Nyemöllevägen och i T-korsningen innebär, i 
kombination med skilda infarter för parketing 
och drive-in, stora förbättringar för MeDonaids 
trafiksituation. 

Befintlig rättighet som belastar fastigheten, 
nyttjanderätt för tele, ändras inte. Åtkomst 
säkerställs med u-område. 

Illustration över Mjölnaren J, möjlig ny exploatering 
och trafikfäring inom fastigheten. 
Möjlig ny exploatering visar ungefärlig storlek på den 
utökade bygg rätten, och ett exempel på placering av 
denna 

ltlustration fastighetsgräns 

- Befintlig byggnad 

- Möjlig ny exploatering 

Enkelriktad trafik 

Trafik inom MeDonaids fastighet 

Planområdesgräns 
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Möllan l 
Fastighetsägare 
Verksamheter 

Fastighets AB Hjelmberg 
Autoverkstaden 
Posten 

Fastighetenfotograferadfrån öster. Aulaverkstaden tv. Posten th. 

Fastighetens areal är idag LO 056 m2
• Ett markområde 

med allmän plats söder om fastigheten (734 m2
) ska 

genom fastighetsreglering överföras från fastigheterna 
Karlshamn 3:4 till Möllan l och övergå till kvarters
mark. Den nya arealen blir LO 790m2. Syftet med 
förändringen är att bekräfta några befintliga 
parkeringsplatser som tillhör verksamheten på 
fastigheten Möllan l. 

·~ 

- Mari< som övergår från Kartshamn 3:4 (allmän 
plals) till Möllan 1 (kvartersmark) 

Parkeringsplatser som tillkommer Möllan l 
i och medfastighetsregleringen 

Fastighetsregleringar somförutsätts i planen 

Fastigheten är i gällande plan planlagd för J m småindustri, med tillåten byggnadshöjd 8,0 m. 
Markanvändningen föreslås i denna detaljplan vara H Handel, K Kontor, D1 småskalig vård och 
G1 fordonsservice. 

Illustration fastighetsgräns 

- Befintlig byggnad 

- Möjlig ny exploatering 

Marksamfälligheten Asarum S:2 

Fastigheten är idag bebyggd med ett envåningshus med en 
total byggnadsyta på 2 580 m2. Detaljplanen innebär att 
fastigheten får en byggrätt på 35 % av fastighetens yta, 
vi lket motsvarar 3 776 m2, samt rätt att bygga i tre 
våningar. Byggrätten gäller under förutsättning att 
erforderligt antal parkeringsplatser kan anordnas inom 
fastigheten. 

Befintlig rättighet som belastar fastigheten, nyttjanderätt 
för tele, ändras inte. Åtkomst säkerställs med u-område. 

Illustration över Möllan l. Möjlig ny exploatering visar 
ungefärlig storlek på den utökade bygg rätten, och ett 
exempel på placering av denna 

Samfälligheten Asarum S:2 påverkas inte vid genomförandet av denna plan. 

Pl anbe skrivning • Detaljplan för del av Kar l shamn 3:3 oc h 3:4 m fl , Karl shamn 29 



2013-12-04 Antagandehandling • Normalt planförfarande 

Tekniska frågor 
Vid byggnation av den nya väganslutningen under bron får lägsta schaktdjup inte understiga 
bottenplattan för brons grundläggning. Om detta sker kan brons bärighet äventyras. I 
projekteringsskedet ska samråd ske med Trafikverkets projektledare för brounderhålL 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Planläggningen bekostas på kommunal mark av kommunstyrelsen. Kostnaderna för 
planläggning av de fem privatägda fastigheterna regleras i upprättade planavtaL 

Genomförandeekonomi 
Karlshamns kommun ansvarar för planläggningen. 

Karlshamns kommun svarar för utbyggnad, drift och underhåll av vatten- och avloppsledningar. 
Utbyggnad och drift av elnätet åligger Karlshamns energi. 

Flytt av ledningar bekostas av kommunen under förutsättning att det finns en rättighet för 
ledningen. Kostnaden för att flytta fjärrvärmeledningarna inom fastigheten Karlshamn 3:4 
uppskattas av Karlshamn Energi till 1-1 ,5 miljon kr. Kostnad för att flytta transformator
stationen beräknas av Karlshamn Energi till ca 300 000 kr. 
Kostnader för fastighetsregleringar bekostas av respektive fastighetsägare. 

Resurshushåll ni ng 
Utnyttjandegrad höjs i och med att byggrättema ökar. 

Planområdet är beläget i nära anslutning till goda kollektivtrafikförbindelser och gång- och 
cykelväg går genom området. Förutom den nya anslutningsvägen nyttjas befintligt vägnät. 
I planområdet finns utbyggt vatten, dagvatten och spillvatten samt fjärrvärme, som kommer att 
utnyttjas. 
Planområdet är lätt att angöra från den norra infarten till Karlshamn utan att passera igenom 
befintlig bostadsbebyggelse eller annan störningskänslig miljö. 
Tillskapande av nya arbetsplatser och kommersiella verksamheter på denna plats, i centralorten 
med god tillgång ti ll kollektivtrafik, utbyggda ge-vägar och övrig infrastruktur, bedöms 
sammantaget medverka positivt till skapandet av ett hållbart samhälle och tillgodoser därmed ett 
väsentligt samhällsintresse. 

Kommunen kommer att påverkas positivt av planläggningen då planen medger nya 
arbetsplatser. 

Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av Yvonne Egner, Karlshamns kommun, 
Samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning i samråd med kommunala tjänstemän 
inom berörda sakområden. 

Karlshamn den 4 december 2013 

Yvonne Egner 
Planarkitekt 

3 0 

Emina Kovacic 
s tadsarkitekt 
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Inledning 
En planbeskrivning har till uppgift att beskriva hur planen ska förstås och genomföras. Den ska därför 
innehålla det illustrationsmaterial som behövs for att forstå planen. Planbeskrivningen ska redovisa 
planeringsforutsättningarna, planens syfte, hur planen är avsedd att genomforas samt de överväganden 
som har legat till grund for 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 for avvikelsen. I planbeskrivningen ska det framgå vilka organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs for att planen ska kunna genomforas på ett 
samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får for fastighetsägarna och 
andra berörda. 

Planarbetet påbörjades efter 2011-05-02 och bedrivs därmed i enlighet med gällande plan- och 
bygglag 2010:900. Hänvisningar till lagparagrafer i plan- och bygglagen (PBL) i planhandlingarna 
gäller således denna lag. 

Planprocessen 
Planprocessen är en demokratisk process med lagstadgade krav på allmänhetens insyn och medverkan. 
Under samråd samt granskning kommer möjlighet att ges for allmänhetens olika grupper samt 
kommunens olika nämnder och forvaltrungar att komma till tals. De boende i planområdet samt de 
som äger stugor har tidigt i processen fått vara med och medverka samt lämna synpunkter. 

Tidplan 
Planarbetet genomfors med normalt planf6rfarande. Till detaljplanen hör planprogram for 
Vettekulla-Matvik antaget av byggnadsnämnden 2003-06-25. Detaljplanen stämmer även väl 
överens med planeringsmålen i gällande översiktsplan. 

En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer: 
• Upprätta samrådshandlingar maj-aug 2012 
• Beslut om samråd (BN) okt 2012 
• Samråd okt 2012 
• Upprätta granskningshandlingar nov-april 2012/2013 
• Beslut om granskning (BN) maj 2013 
• Granskning juni 2013 
• Godkännande for antagande (BN) j an 2014 
• Beslut om antagande (KF) mars 2014 
• Laga kraft tidigast 4 veckor efter antagande 

(BN) byggnadsnämnd, (KF) kommunfullmäktige 

Handlingar 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
• Plankarta med bestämmelser, skala l : l 000, daterad 2014-01-22 
• Illustration skala 1:2000, daterad 2014-01 -22 
• Plan beskrivning, daterad 2014-01-22 
• Samrådsredogörelse, daterad 2012-12-12 
• Granskningsutlåtande, daterat 2014-0 1-22 
• Grundkart a, skala l :l 000, upprättad 20 12 reviderad 2013, fastighetsredovisningen avser 

forhållandena 2013-05-14 
• Fastighetsforteckning, daterad 2013-05-14 
• Beslutsunderlag for behovsbedömning/avgränsning av rniljökonsekvensbeskrivning, MKB, 

daterat 2012-08-15 

Planbeskrivning • Deta l jplan för del av fa s tig heten Sandvik 1:1, Karlshamn 3 



2014-01-22 Antagandehan d Ii ng 

Till detaljplanen hör även: 
• Program för detaljplan Vettekulla-Matvik, daterat 2003-06-25 
• Naturinvärdesbedömning av Sandvik, Miljöförbundet Blekinge Väst 2012-07-05 
• Teknisk utredning Sandvik l: l, Vectura 2013-04-19 

Planens syfte och huvuddrag 
Bakgrund 
Sandvik ligger mellan Vettekulla och Karlshamns centmm. De befintliga stugorna är 22 till 
antalet och de flesta av ägarna till stugorna är med i Ellestad-Sandvik stugförening. Tidigare har 
avloppssituationen varit ett problem men området är numera påkopplat på det kommunala V A
nätet. 

Stugföreningen i Ellestad-Sandvik inkom 2002-08-22 med en ansökan om översiktlig planering 
av stugområdet på Sandvik l: l. Byggnadsnämnden beslutade 2002-10-02 att det aktuella området 
skulle ingå i planprogram för Vettekulla-Matvik Byggnadsnämnden beslutade vidare att de ställer 
sig positiva till att pröva områdets lämplighet för bostäder på avstyckade fastigheter genom 
detaljplaneläggning, under fotutsättningar att ansökan om planläggning inkommer från 
fastighetsägaren. Detaljplanen ska följa de i planprogrammet redovisade rekommendationerna, 
både de områdesspecifika (område R2 och delvis R3) och de generella. Byggnadsnämnden 
beslutade godkänna planprogrammet 2003-06-25. Planarbetet skall bekostas av fastighetsägaren. 

Fastighetsägaren inkom 2011-06-03 med en ansökan om planläggning vilken Byggnadsnämnden 
ställde sig positiv till 2011-10-05. Planavtal tecknades mellan Karlshamns kommun och 
fastighetsägaren 2011-10-25. 

Syfte 
Planen avser möjliggöra för avstyckning av tomtmark för befintliga stugor (idag utarrenderade) samt 
se över möjligheten att förtäta med ytterligare bostäder i området. 

Huvuddrag 
Intentionen är att befästa de befintliga stugorna i en detaljplan så att det i ett senare skede finns 
möj lighet att eventuellt stycka av stugorna och marken till egna fastigheter. Inom området föreslås 
även några nya tomter i anslutning till befintliga stugområde samt eventuellt några nya tomter nordöst 
härom. De planerade bostäderna matas i huvudsak från V ettekullavägen. 

En framtida exploatering i enlighet med denna detaljplan bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan varför någon MKB inte har upprättats. Se vidare i separat handling; "Beslutsunderlag 
för behovsbedömning/avgränsning av rniljökonsekvensbeskrivning, MKB". 

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken (MB) 
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 bilagan "Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av 
rniljökonsekvensbeskrivning, MKB". 
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Plandata 

Läge 
Planområdet ligger mellan Vettekulla och Karlshamn ca 3,5 km öster om Karlshamns centrum. 
Området avgränsas av fastighetsgränsen i väster, Vettekullavägen i söder, av skog i norr, samt 
Vettekullavägen 11 1 i öster. 

~ 

Planområdets läge i förhållande till centrala Karlshamn. 

Areal 
Planområdet omfattar ca 8 ha och 
omfattar del av fastigheten 
Sandvik l : l . 

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar del av 
fastigheten Sandvik l : l , vilken är 
privat ägo. 

Planområdets omfattning, 
markerad med svart heldragen 

linje. 

\ 

' \ 
l 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

An taga n d ehand l i ng 

Området finns med i Karlshamn översiktsplan från 2007 och utpekas där som utvecklingsområde 
för bostäder och tätortsnära rekreationsområde. Området finns upptaget i naturvårdsprogram från 
2003. 

Området finns med i program for detaljplan, Vettekulla-Matvik från 2003. Området är där 
utpekat som område R2 och delvis R3. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Området som ansökan om planändring rör, omfattas idag inte av någon detaljplan men är utpekad 
som så kallad sammanhållen bebyggelse enligt Byggnadsnämndens beslut§ 342. 

Program för planområdet 
Det antagna planprogrammet, 2003-06-25, för Vettekulla - Matvik har upprättats med huvudsyftet att 
ta fram lämpliga områden för bostadsbebyggelse i kustzonen. Planen har behandlats i föreskriven 
ordning d v s har varit föremål för samråd, varit utställd och har antagits av fullmäktige. Vid 
granskningen av planen har länsstyrelsen konstaterat att detta syfte har uppnåtts och att planen 
lämpligen kan bli programunderlag for kommande detaljplanering enligt PBL. Föreskrifterna i 5 kap 
18 § PBL om planprogram måste därmed anses vara uppfyllda. 

Programmet behandlar både övergripande frågor for hela området och rekommendationer för mindre 
delområden. 

Riksintressen 
Området ligger inom riksintresse för högexploaterad kust MB 4 kap 4§. I Miljöbalkens 4 kap, 
särskilda hushållningsbestämmelser, finns särskilda bestämmelser för mark och vattenanvändningen i 
hela landet. Vissa geografiska områden finns utpekade, områden som har särskilt stora värden när det 
gäller natur- och kulturvård, turism och friluftsliv. Riksintresseområdena ska skyddas mot åtgärder 
som skadar eller påverkar riksintresset negativt. I kustzonen far enligt Miljöbalkens 4 kap l och 4 §§ 
fritidsbebyggelse endast uppföras i form av kompletteringar till befmtlig bebyggelse. Om det fmns 
särskilda skäl får annan fritidsbebyggelse komma till stånd, om den tillgodoser det rörliga friluftslivets 
behov eller avser enkla fritidshus i närheten av tätortsregionerna. Befintliga områden med samlad 
fritidsbebyggelse ska regleras med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Genom att planlägga befintliga hus (vilka idag delvis är fritidshus) samt att ny bebyggelse endast ses 
som komplettering av bebyggelsen så följer man intentionerna i ovanstående lagparagraf. 

Strandskydd 
Delar av planområdet omfattas av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13-18 §§. Syftet med 
strandskyddet är att bevara naturvärden längs stränderna och att hålla stränderna tillgängliga for 
allmänheten. I söder är det l 00 m strandskydd från havet och i öster är det l 00 m strandskydd från en 
mindre bäck. Upphävande av strandskydd för området för de nya tomtema i öster kommer att 
behandlas i samband med detaljplanen. Kommunen har huvudansvaret for att genom bestämmelse i 
detaljplan upphäva strandskyddet. Som särskilt skäl kommer att anföras den väg som skär av området 
och bildar en barriär mot åkern och ån. 

Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan förutsätter att det finns särskilda skäl 
enligt 7 kap. 18 c - d §§ Miljöbalken. De särskilda skälen är samma som vid dispensgivning. Vid 
prövning av frågan om att upphäva strandskyddet för ett visst område får man som särskilda skäl bara 
beakta om det område som uppbävandet avser: 
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l. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen, 
3. behövs for en anläggning som for sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanfor området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomforas utanfor 
området, 
5. behöver tas i anspråk for att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk for att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

De särskilda skäl som är markerade med fet stil ovan är de som kommer att vara aktuella vid ett 
upphävande av strandskyddet. 

Bilden visar länsstyrelsens strandskyddsskikt (rosamarkerat) från Lindenborgssjön samt från havet. Det är även 
strandskydd på bäcken i öster (blåmarkerad). 

Området avgränsas från vattendrag/hav av Vettekullavägen samt vägen upp till Sandviks gård. Delar 
av området är dessutom redan ianspråktagna av befintlig bebyggelse, vilket gör att två särskilt skäl 
föreligger vid upphävande av strandskydd. Ingen specifik utredning har gjorts vad gäller 
byggnationens inverkan på växt- och djurliv. En översiktlig naturvärdesbedömning har gjorts av 
Miljöforbundet Blekinge Väst 2012-07-05 . Inga höga naturvärden har hittats inom område som 
planeras att planläggas for bostadsändamåL 

Strandskyddad bäck i öster samt hav i söder 

Miljökvalitetsnormer 
Genomforandet av detaljplanen bedöms inte medfåra att någon miljökvalitetsnorm överskrids. 
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Miljöbedömning 
Kommunen, det vill säga byggnadsnänmden, som PBL-ansvarig är den som i forsta hand avgör om 
genomforandet av en detaljplan medför en "betydande miljöpåverkan ". Kommunen ska alltså for 
vaije enskild detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett 
beslut i frågan. 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte 
stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och 
vattenområden (MB 3 kap.) 
stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna fOr hushållning med mark och vatten for vissa 
områden i landet (MB 4 kap.) 
medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB 5 kap.) 

Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning i aktuellt 
planärende är att ett genomforande av detaljplanen inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. ställningstagandet fattades av byggnadsnämnden i 
samband med beslut om samråd. Motiven till ställningstagandet framgår av handlingen 
"Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvens beskrivning, MKB ". 

Övriga kommunala beslut och utredningar 
Byggnadsnämnden beslutade 2002-10-02 att det aktuella området skulle ingå i planprogram for 
Vettekulla-Matvik Byggnadsnämnden beslutade vidare att de ställer sig positiva till att pröva 
områdets lämplighet for bostäder på avstyckade fastigheter genom detaljplaneläggning, under 
forutsättningar att ansökan om planläggning inkommer från fastighetsägaren. 

Byggnadsnämnden har 2011-10-05, beslutat att ställa sig positiv till detaljplaneläggning av del av 
fastigheten Sandvik l : l samt att uppdra till stadsmiljöavdelningen att upprätta detaljplan. Ett planavtal 
avseende planarbete upprättades 20 11 -10-25 mellan Karlshamns kommun och exploatören. 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

Markområden 
Natur och vegetation 

Nuvarande förhållanden 

Området är bergigt och kuperat med mycket berg i dagen. Stugoma ligger insprängda i naturen med 
mycket "vild" natur runt omkring. 

I öster planeras for fyra nya tomter. Marken är skogbevuxen. En stenmur löper genom skogen på den 
tänkta tomtmarken. stenmuren ligger i skogsmark och någon ansökan om dispens från biotopskyddet 
krävs ej. Öster om de nya tomtema och den befintliga vägen är det åkermark samt en bäck. Runt 
bäcken finns lägre vegetation. Bäcken är kulverterad sista biten ut till havet. En ansökan om 
upphävande av strandskydd for området for de nya tomterna i öster kommer att behandlas i samband 
med detaljplanen. 

Mark runt planområdet är redovisat som regionalt underlag fOr jordbruksmark 
En översiktlig naturvärdesbedömning har utforts av MiljöfOrbundet Blekinge Väst i juni år 2012. 
Enligt naturvärdesbedömningen finns inga höga naturvärden inom området som planeras att bebyggas. 
Vissa värden har hittats som dock ligger i naturmark i planen eller precis utanfor planområdet 
Befintliga tomter är ej inventerade. Hela området karakteriseras av öppna hällmarker med en och tall, 
omgivet av blåbärsgranskog i nordväst och av halvöppen till något sluten ekdominerad ädellövskog i 
öst och sydväst. Området har även inslag av äldre tallar, bok, björk, avenbok och klibbal samt ett 
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större parti planterad granskog i nordost. En större våtmark finns i västra kanten. Generellt dominerar 
yngre träd. De mer värdefulla partierna ur naturvårdssynvinkel är hällmarkerna, den större våtmarken, 
de grova gamla tallarna i öst och nordöst, enstaka äldre ekar samt fynd av en stor tuva blåmossa. 

Planområdet har inventerats tillsammans med markägare för att lokalisera större stigar där allmänheten 
rör sig. De fyra större stigarna ligger alla i naturmark i föreslagen detaljplan. Stigama ansluter i norra 
delen av planområdet och fortsätter upp mot slingan runt Lindeborgssjön i väster. Planen har tagit 
hänsyn till stigarna och verkar for att allmänheten även i fortsättningen ska kunna röra sig igenom 
planområdet 

/ 
( l 

'l 
l 
'"-

De fyra mest använda rörelsestråken till skogsområdet, markerade med gröna pilar. 

Föreslagen förändring 
Marken kommer att delas upp mellan kvartersmark och allmän platsmark natur. Planen kommer att 
reglera vilken mark som ska tillhöra stugorna/husen som tomter och vilken som ska vara "allmän"( 
fortsätta att skötas av markägaren). Planbestämmelse: "Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig 
topografi ", har valts for att fOrsöka bevara det naturliga utseendet i området. Ä ven bestämmelsen 
"Marklov krävsför schaktning ochfyllning som ändrar markens höjdläge med mer än 50 cm" har 
valts for att undvika större utfyllnader. 

Konsekvenser 

Naturen närmast husen kan komma att ändra utseende då den befästs som privat tomtmark. Troligtvis 
kommer många av tomterna att behålla sitt utseende av naturmark 
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Stugorna ligger i naturen. 

Geotekniska förhållanden 
Ingen geoteknisk undersökning har gjorts inom planområdet Jordartema inom området är mest morän 
och berg vilket kan fårsvåra schaktarbete. Mycket berg i dagen syns i området. 

Förorenad mark 
Ingen kännedom om markföroreningar inom planområdets avgränsning fmns. Området har inte 
noterats i Länsstyrelsens inventering av verksamheter, vilken haft till syfte att identifiera förorenande 
verksamheter och som därmed indikerar var förorenade områden kan finnas. 

Radon 
Radonundersökning är ej gjord. Området finns med i kommunens underlagsmaterial får radon. 
Markradonöversikt uran >8ppm, geostrålningskarta granit >30j..lR/h. Frågan regleras genom 
planbestämmelse om att: "Byggnad i vilka människor stadigvarande vistas ska utföras i minst 
radonskyddat utförande såvida inte särskild radonutredning motiverar högre skydd". Frågan kommer 
att bevakas i bygglovsskedet 

Framtida klimatförändringar 
Ett framtida ändrat klimat kan ha havsnivåförändringar, extrema högvattenstånd samt ökad frekvens 
och intensitet av nederbördsmängder till följd. Förändringar i vattennivåer kan även ge upphov till 
erosion, ras och skred. Sedan 2008-0 1-0 l tillämpar Karlshamns kommun riktlin j er för 
grundläggningsnivå med hänsyn till havsnivåförändringar. Riktlinjen innebär en lägsta tillåtna 
grundläggningshöjd på+ 2,50 meter i kommunens koordinatsystem får höjd (RH 00). För enklare, 
oisolerade komplementbyggnader som inte riskerar att skadas av vatten kan undantag från lägsta 
grundläggningshöjd på +2,50 meter medges, likaså för konstruktioner som genom särskild 
grundläggningsteknik inte riskerar att skadas av vatten. 

Exempel torpargrund i Exempel platta p:i mark 

Illustrationen visar lägsta grundläggnings höjd. 
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Nuvarande förhållanden 

Husen ligger idag i den kuperade terrängen och ligger på nivåer mellan +4 och +25 meter över havet, 
vilket är över de rekommenderade nivåerna för grundläggning. 

Föreslagen fo rändring 
Riktlinjerna är till för att skydda bebyggelse från påverkan vid kommande havsnivåhöjningar. 

Konsekvenser 

Vid nya bygglov kommer det att ställas högre krav än tidigare på att riktlinj erna för grundläggning 
följ s. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom själva planområdet men norr och nordöst därom finns ett par 
objekt som är registrerade i fornminnesregistret Eventuella fynd i samband med anläggningsarbeten 
ska omgående anmälas tilllänsstyrelsen enligt bestämmelserna i kulturminneslagen. 

Bebyggelseområden 
Byggnadskultur och gestaltning 

Bostäder 

Nuvarande fO rhållanden 

Bebyggelsen har enligt programmet (Vettekulla-Matvik från år 2003) uppkommit spontant och ligger i 
oregelbundna rader längs med havet och har ingen direkt negativ inverkan på naturen runt omkring. 

Husens storlek varierar stort från mindre stugor på ca 30-50 m2 till något enstaka större hus på över 
200m2

• Husen ligger på arrenderade tomter och avstyckning kan ej ske innan planläggning har utförts. 
Huvudbyggnaderna är 22 till antalet samt ti llhörande komplementbyggnader. 

I programmet belyses bland annat 
• att det är viktigt att bevara tillgängligheten till stranden, 
• att dagvattnet skall lösas lokalt, 
• att ny bebyggelse skall uppföras i trä, 
• samt att stora schaktningar och fyllningar bör undvikas för att inte förstöra landskapsbilden. 
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Befintliga mindre hus i området. 

I dagsläget bebos endast ett fåtal av husen permanent. Några hus har byggts medsutteräng och flertalet 
hus är delvis byggda på höga socklar. De flesta av husen har utsikt ut över havet. 

Föreslagen forändring 

Planen kommer att införa flertalet regleringar för bebyggelsen. Husen är idag av så varierande storlek 
att det inte vore rättvisande att bara sätta en ytbegränsning för husen. Planprogrammet från 2003 
rekommenderar att en ny detaljplan ska reglera byggrätten till 120m2 för huvudbyggnad samt20m2 

för komplementbyggnad. Då flertalet av husen redan idag långt överskrider detta måste ställning tas 
om de redan stora husen ska befåstas. Viljeinriktningen är att husen ska få vara kvar i minst den 
utbredning de har idag. 
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Område möjligt för 
sop hus. 
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Nya bostadstomter markerade med rött, nytt område för ex sophus markerat med /ila. Streckat område 
strandskydd. 
Då terrängen är så kuperad och husen bör placeras i området utan att skada omgivande natur samt att 
byggnation inte ska förstöra utsiktsmöjligheter för andra hus måste stor vikt läggas vid bestämmelser 
som gäller höjd och volym. Totalhöjden bör hållas ner samtidigt som ex suterrängvåning samt högre 
socklar ska möjliggöras. Stora hus i ett plan på platta på mark bör inte uppmuntras då det inte passar i 
den kuperade terrängen, medför stora schaktningar och fyllnader samt förstör mycket av den "vilda" 
naturen m.m. 

För att reglera höjden på huvudbyggnaderna har kombinationen våningsantal, byggnadshöjd samt 
takvinkel valts. Huvudbyggnad far byggas i max 2 våningar med en byggnadshöjd på max 5,5 meter 
och med en taklutning på max 38 grader. Detta för att inte tillåta två hela våningar med tillhörande 
högt tak som skulle kunna förstöra utsiktsmöjligheter för omgivningen. Två våningar har ändå valts 
men i kombination med en lägre byggnadshöjd som då ger möjlighet till en hel våning samt en våning 
i s utteräng eller ett hus med två våningar men med en karaktär av l ,5 våningshus (inte två fulla 
våningar). För komplementbyggnader gäller bestämmelsen: "Högsta totalhöjdför 
komplementbyggnader är 4,5 meter". 

Generellt i området gäller en största byggnadsarea enligt bestämmelse: "Största byggnadsarea för 
huvudbyggnad är 160m2 samtför komplementbyggnader 50m2

. För enskild komplementbyggnad gäller 
dock max30m2 byggnadsarea ". Flertalet hus i området är redan idag större än 160m2 vilket medför 
att det ligger specifika ytbegränsningar på just dessa hus. De tomtema får bebyggas med sammanlagt 
max 15 % av den föreslagna tomtens storlek. 

Byggnader bör placeras och utformas så att schaktnings-, sprängnings- och utfyllnadsarbeten kan 
undvikas och att den befmtliga vegetationen så långt möjligt kan bevaras. 

I öster planeras får fyra nya tomter. Dessa tomter har inte samma utgångsförhållande som de befintliga 
stugorna i väster då marken inte är lika kuperad samt att befintlig bebyggelse inte påverkas i samma 
utsträckning. De nya tomtema kommer att matas från Vettekullavägen via vägen som går upp till 
Sandviks gård. 

En bestämmelse har införts på plankartan om att "Huvudbyggnad ska placeras minst 4, 5 meter från 
tomtgräns och komplementbyggnad minst l meter från tomtgräns". 

De nya tomtema i öster kommer att bli ca 1200 m2
• Tomtema i väster är av varierande storlek utefter 

hur mycket mark som tidigare har tillhört husen i arrendeavtalet. Inga kartor eller ytor fmns i avtalen. 
Kartor har skickats ut till husägarna där de fatt möjlighet att visa den yta de anser tillhör deras hus 
samt eventuella önskemål. A vgränsningama har sedan kontrollerats och bedömts på plats. Utefter 
detta har ett förslag till fastighetsgränser utarbetats. 

Bestämmelsen l reglerar bygglov inom det område som berör befintlig högspänningsluftledning samt 
stolpstation. Bestämmelsen gäller tills dess att ledningen kablifierats och stalpstationen tagits bort. Läs 
vidare under rubriken ''Teknisk försörjning - El". 

Konsekvenser 

Nya tomter föreslås genom förtätning bland de befintliga husen. Naturmark kommer att tas i anspråk 
för tomtmark både för befintliga och nya hus. En ny tomt föreslås ut mot havet vid de befintliga husen 
i väster. Denna bedöms inte påverka strandskyddets syfte då den avgränsas mot stranden av 
V ettekullavägen. De nya tomtema har planerats så att befmtliga utsikter inte bör påverkas. Befintliga 
hus kommer även i fortsättningen att behålla ytan på huvudbyggnaderna. 
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Den vänstra bilden visar Vettekullavägen till höger och infarten till de fyra planerade tomterna till 
höger. Den högra bilden visar skogsområdet i den östra delen av p lanområde t, som planeras för 
tomtmark. 

Verksamheter 

Nuvarande forhållanden 

Något verksamhetsområde finns inte i planområdets närhet. Inte heller planeras någon mark för 
offentlig eller kommersiell service. Närmaste arbetsplatser återfinns i Karlshamns centrum. 

Service 

Nuvarande forhållanden 

Service finns i Karlshamns tätort i form av skola, äldreomsorg, affärer, mathandel m.m. 

Föreslagen forändring 
Ingen förändring planeras. 

Lek, rekreation och naturmiljö 

Nuvarande fOrhållanden 

De flesta "tomavgränsningar" är av generösa mått och även naturmarken runt omkring erbj uder 
naturliga lekmiljöer får barn. 

Föreslagen fOrändring 
Ingen större förändring planeras. 

Tillgänglighet 
Tomt som tas i anspråk får bebyggelse ska (om inte är obefogat med hänsyn till terrängen och 
förhållandena i övrigt) kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsfårmåga. 
Också den allmänna platsmarken ska utformas med hänsyn till möjligheterna får personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsformåga att använda den. Inom planområdet finns goda möjligheter att lösa 
tillgängligheten på både allmän platsmark och kvartersmark. 

Karlshamns kommun har arbetat fram ett tillgänglighetsprogram, med fokus på tillgängligheten i 
samhället får personer med funktionsnedsättning, vilket kompletterar kommunens 
integrationsprogram. I detta kan läsas att "Kommunen har som övergripande målsättning att arbeta får 
attraktiva miljöer och goda möjligheter till boende, arbete och fårsötjning, utbildning, omsorg, 
infrastruktur och kultur och fritidsverksamhet. Alla människor ska ha lika möjligheter att ta del av 
samhället Karlshamn. En god fysisk tillgänglighet till utemiljö, byggnader, anläggningar och allmän 
mark är då en fårutsättning inte minst får personer som har någon form av funktionsnedsättning.". 
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Nuvarande förhållanden 

Området har stora höjdskillnader och tillgängligheten på ex vägar och naturmark är låg. 

Föreslagen förändring 
Vid en utbyggnad av planen kornmer inte förhållandena att förändras nämnvärt. Vägarna kornmer att 
bli bredare men det är svårt och kostbart att ändra vägamas lutningar. 

Konsekvenser 

Tillgängligheten blir något bättre på vägarna då de bräddas och nya vändplatser föreslås. 

Trygghet, säkerhet och folkhälsa 
Utifrån brottsförebyggande synvinkel är det angeläget att ta hänsyn till det som kallas situationen 
brottsprevention. Det innefattar de åtgärder som minskar antalet situationer som kan resultera i 
brottslighet. Det kan till exempel handla om att göra brotten svårare att utföra och att öka risken att 
upptäckas. 

Konsekvenser 
Planens genomforande anses inte medfora någon påverkan på människors hälsa. 
Planområdet ger fler möjlighet att bo stadsnära men ändå bo nära naturen. 

Jämställdhet och integration 
Planläggningen av området vänder sig lika mycket till kvinnor som till män. 

Barn och ungdomar 
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som rör barn och barnens bästa är ständigt 
närvarande under planeringsarbetet då de är en forutsättning for god stads- och samhällsbyggnad. 
Damkonventionens beaktande säkerställs m;kså genom remissförfarandet under planprocessen. 
Nämnden för barn, ungdom och skola och gymnasienämnden får planhandlingar tillsända under 
samråds- och granskningstiden. 

Kultur och upplevelser 
Närmaste område med kultur och upplevelser finns i Karlshamns tätort med omnejd. 

Gator och vägar 
Vägnät 

Nuvarande förhållanden 
Infarterna till stugområdet sker från Vettekullavägen som är smal och krokig. De tre vägarna in i 
planområdet är i samrna utförande. På sina ställen är vägarna endast två meter breda. Sopbilarna kan i 
dagsläget inte köra på alla vägar. Fråga har uppkommit om vem som har ansvaret for skötseln av 
vägarna i dagsläget. I stugägamas arrendeavtal står: "Underhålls- och anläggningskostnader for interna 
vägar inom bebyggelseområdet åvilar arrendatom gemensamt med övriga arrendatorer inom området." 

Föreslagen förändring 

Då området ligger med ett väldigt attraktivt läge nära Karlshamn och nära kusten så är det troligt att 
stugorna i framtiden kornmer att omvandlas till permanenta bostäder. Med den omvandlingen så 
kornmer det troligtvis även att ske en önskan av standardhöjning på vägarna, sophämtning m.m. För 
att kunna öka standarden på vägarna och forbättra förutsättningarna för ex sopbilar och 
räddningstjänsten så behöver vägarna breddas markant. För att kommunen ska vilja ta över underhållet 
på vägarna så bör de antingen vara fyra meter med plats för diken på båda sidor eller fem och en halv 
meter utan diken. Vägarna kan inte sprängas ner i marken så att vägarna får den rekommenderade 
lutningen på nya vägar. Detta skulle medfora ett for stort ingrepp i områdets karaktär och i 
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bebyggelsestrukturen i området. Förslaget är att bredda vägarna till 3 meter som en kompromiss men 
att inte i särskilt stor utsträckning ändra lutningar på vägarna. Vägområden i plan är 4 m för att 
mö j liggöra 3 m väg samt diken. 

Den mittersta vägens bärighet skulle förbättras markant om den asfalterades. Utförd va- och 
vägutredning visar att den mittersta vägen, Vettekullavägen 93- är mest problematisk och att en 
alternativ vägsträckning för tillkomst till stugorna i norr är att föredra. Detta har visat sig vara en 
förutsättning för planens fortsatta framskridande. I planförslaget har en ny vägsträcka norr om stugbyn 
lagts in som ansluter vägen i östra delen av planområdet 

Observera att breddning av vägar eventuellt kommer att kräva sprängning i området. 

Konsekvenser 

Då vägarna idag är smala och insprängda i naturen så kommer en ökning av vägbredden att medföra 
både ökade kostnader får den som ska sköta utbyggnaden samt att mer mark kommer att ianspråktas 
för vägområde, vilket medför sprängningsarbete. Med föreslagen vägsträckning i norr möj liggörs 
åtkomst till tomtema i den norra delen av området från två håll och på så sätt kan fordon ta en 
alternativ väg förbi det brantaste partiet på den mittersta vägen. Detta ger en förbättrad trafikmiljö, 
särskilt när vinterväglag råder. Förbättrade vägar inom området gör att ex sopbilar kan trafikera 
vägarna vilket i sin tur gör att behovet av en gemensam yta för sophantering minskar. 

Gång- och cykelvägnät 

Nuvarande förhållanden 

I dagsläget finns ingen gång- och cykelbana mellan Karlshamns centrum och V ettekulla. Det finns 
dock långt gångna planer samt projektering på en utbyggnad. 

Föreslagen förändring 

Projektering samt utbyggnad av gång- och cykelbana utmed Vettekullavägen pågår. 

Konsekvenser 

För planområdet samt andra bostäder runt Vettekulla kommer den planerade gång- och cykelbanan att 
medföra positiva konsekvenser i form av säkrare cykelvägar in till Karlshamns centrum. 

Angöring och parkering 

Nuvarande förhållanden 

Angöring sker från Vettekullavägen. Parkering sker invid den befintliga bebyggelsen. I dagsläget finns 
inga särskilda anvisade ytor för parkering utan parkering sker på den egna tomten. 

Föreslagen förändring 
Marken kommer att delas upp i tomter. Parkering skall ske på den egna tomten, förutom vid fåtalet 
mindre tomter där parkering är omöjlig, parkeringsyta finns anvisad på plankartan. Flertalet 
vändplatser kommer att planläggas. 

Konsekvenser 

Fler vändplatser kommer att innebära en ökad tillgänglighet i området. 

Trafik och transporter 
Transportarbete 

Nuvarande förhållanden 
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I dagsläget är de flesta av husen fritidshus och transporter till och från dessa hus sker mer sporadiskt. 
Några få hus är permanent bebodda. 

Föreslagen forändring 
Vägarna föreslås bli bredare samt ett antal nya tomter planeras. Med planläggningen av området finns 
en möjlighet att området i ett senare skede kommer att bli mer attraktivt för permanentboende. De fyra 
nya tomtema i öster planeras att angöras från Vettekulla vägen. 

Konsekvenser 

Om husen i området i ett senare skede kommer att bebos mer permanent kommer troligtvis även 
trafiken att öka något. Ä ven de nya tomtema kommer att ge en ökad trafik på befmtliga vägar. De nya 
tomtema i öster kommer att angöras från Vettekullavägen varvid dessa tomter ej kommer att medverka 
till ökade trafikrörelser på de befintliga vägarna i väster. 

Kollektivtrafik 
Inom området finns ingen kollektivtrafik att tillgå. 

Störningar 

Nuvarande fO rhållanden 

I dagsläget fmns inga större störningar i området. 

Föreslagen forändring 
Under byggnation av nya bostäder kan eventuellt uppkomrna tidsbegränsade störningar i form av 
spräng- och byggljud. 

Konsekvenser 

Störningarna kommer att upphöra när byggnationen färdigställts. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp (Spillvatten, vatten och dagvatten) 

Nuvarande fOrhållanden 

Området ligger delvis inom kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Ledningarna 
inom området är dock utförda med enkel standard och uppfyller inte de krav som normalt ställs på 
ledningar i ett nytt exploateringsområde. Någon kommunal dagvattenhantering finns inte. 

Föreslagen fOrändring 
Efter utredning har det visat sig att de nya tomterna i området bör kunna kopplas på det kommunala 
V A-nätet efter vissa justeringar av befintligt nät. För mer detaljerad info än nedan hänvisas till 
utredningen. 

Vatten- och spillvatten 
Ny bebyggelse utförs som förtätning av området. Två tomter kan anslutas direkt till befintligt 
ledningssystem för vatten och självfallsavlopp, medan två bör kunna anslutas direkt till befintligt 
självfallsavlopp, men endast med vissa åtgärder till befintligt vattenledningsnät som är klent 
dimensionerat. Antingen måste befintlig vattenledning bytas till större dimension eller anslutning ske 
med strypt tillflöde och egen lågreservoar (hydroforanläggning). 

De fyra föreslagna tomterna i öster, ansluts till nya ledningar i vägen. Eftersom spillvattnet ansluts till 
tryckledningen i Vettekullavägen via ledningen till fastigheten Sandvik l: 19, krävs villapumpstationer 
för dessa. Valje ny fastighet får då ha en egen villapumpstation. 
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Dimensionen på befintliga anslutningsledningar mellan huvudledningen och Sandvik l : 19 medger 
utbyggnad av dessa fyra nya fastigheter, men om behov av vidare utbyggnad uppstår är dessa 
ledningar för klent dimensionerade och man bör därför överväga om ledningarna skall uppgraderas till 
större dimension. Det kommer även att krävas var sin villapump till tomterna. 

Dagvatten 
Dagvattnet bedöms för större delen av vägarna kunna släppas ut på omgivande mark på samma sätt 
som sker idag. I de brantare avsnitten av mittersta och östra vägen föreslås vägarna utfåras med en 
dikesanvisning på ena sidan av vägen. Detta bedöms kunna ske med anpassning till de befintliga 
förhållandena utan större ingrepp genom anpassning av dikesdjup och släntlutningar. Vid 
tomtanslutningar görs ett motveck av asfalt och en trumma läggs fårbi anslutningen. Detta kan också 
göras vid trånga passager där utrymme får diken inte finns. 

På plankartan har bestämmelse om dagvattenhantering infårts: "Dagvatten ska så långt möjligt 
omhändertas på den egna tomten ". 

Konsekvenser 

Nya ledningar kan behöva grävas ner samt andra förändringar på ledningsnätet. Observera att 
sprängning kan bli nödvändig får att åstadkomma kommunal standard på ledningsnätet. 

Avfall 

Nuvarande förhållanden 

I dagsläget kan inte sopbilarna ta sig upp på alla vägar i området. På någon väg kan de backa och 
vända men i övrigt får stugägarna dra ner sina avfallskärl till anvisad hämtningspunkt 

Föreslagen förändring 

I Karlshamns kommun ska alla ha sophantering med kärl. Soprum och köksinredningar bör planeras 
får sortering av avfall. Varje hushålls sopkärl hämtas och töms vid tomtgräns genom kommunens 
fårsorg, i normalfallet varannan vecka. I detta fall består stor del av bebyggelsen av fritidshus och 
därmed kan hämtning med längre intervaller vara aktuellt. Gatan har så långt möjligt utformats med 
hänsyn till framkomligheten får sophämtningsfordon. På plankartan har yta anvisats för 
gemensamhetsanläggning får sophantering. Observera att det inte är något krav att sophus byggs. Ytan 
möjliggör för sophus om det krävs och om den motpart som ingår i gemensamhetsanläggningen 
önskar så. Efter möte med VMAB framkom även att den mittersta vägen skulle bli mycket bättre för 
sopbilarna om den asfalterades. De två nya alternativa vägarna som har lagts in kommer även de, om 
de byggd ut, att underlätta för sopbilarna att köra i området. 

Konsekvenser 

Med en breddning av vägamalalternativt en större anvisad plats får lämning av avfall kommer en 
fårbättring att ske vad gäller avfallshantering. 

Värme 
Uppvärmningssätt regleras ej i detaljplan. Fjärrvärme finns inte inom eller i närheten av planområdet 

El 

Nuvarande förhållanden 

E. ON är huvudman för allmänna elledningar och svarar får utbyggnad och drift fram till anvisad 
servisplats. E. ON har både luftledningar och kabel i marken. Den högspänningsledning som kommer 
in från öster kommer i framtiden att markläggas i annan sträckning. 
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Föreslagen förändring 
Ny transformatorstation kommer att behövas där det idag är en stalptransformator om ledningen 
markläggs. Område för ny transformatorstation på plankartan har placerats öster om befintlig 
stolptransformator, i samråd med E. ON. Avståndet från transformatorbyggnad till brännbar 
byggnadsdel eller brännbart upplag ska uppgå till minst fem meter. Vid sprängning ska största 
forsiktighetsmått vidtas på ett sådant sätt att vibrationer eller sprickbildningar inte kan fortp lantas så 
att de hotar kraftledningens säkerhet. E. ON Elnät tillåter ingen sprängning vid våra kraftledningar. 

Så länge högspänningsluftledningen och stalpstationen finns i sitt nuvarande läge så får, enligt E.ON, 
bygglov inte beviljas inom det område som berör ledningen och stationen. Detta har införts som 
bestämmelse l på plankartan: "Inom med l betecknat område får inte byggnadsverk uppföras och 
verksamhet bedrivas som hindrar bibehållandel av elektriska ledningar, inte heller finnas vegetation, 
flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd kan utgörafaraför ledningen. Bestämmelsen med dess 
gränser gäller till dess att anläggningarna har flyttats". Enligt svensk standard gäller ett 
skyddsavstånd om 5 meter från yttersta faslina för l O k V högspänningsluftledningen och brännbar 
byggnadsdel eller brännbart upplag får inte uppforas närmare stalpstationen än 15 meter. Inom 15 
meter från stalpstationen finns befintliga hus. För de hus som endast delvis ligger inom skyddsområdet 
har gränsen justerats till att gälla till husfasad, enligt bilden nedan. Två komplementbyggnader ligger 
dock helt inom detta område. De tomter som berörs av skyddsområdet är 97-8, 97-9, 97-13 och 103 
samt föreslagen ny tomt väster om 97-13. 

- ---=---- -
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\ ·CJ eJ \. * 
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Den röda cirkeln markerar befintlig stolpstation. De röda linjerna markerar det skyddsområde som gäller runt 
stalpstationen så länge denfinns kvar. 

Tele 
Telia Sonera AB är huvudman för teleanläggningar. I området finns ett flertal tele-ledningar dock 
enbart lokala ledningar som terminerar i hus inom området. Med detta i åtanke har inga av ledningarna 
skyddats med u- eller l-område. Flertalet telefonabonnemang i området har även någon sorts Telia 
Sonera bredbandsanslutning. 

Bredband 

Nuvarande förhållanden 

Inget separat bredband finns utdraget till området. Bredbandskoppling sker bland annat genom Telia 
Son era. 
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Föreslagen förändring 
Ingen forändring planeras i nuläget. 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 
Genomförandetiden fareslås till 15 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Huvudman för allmän plats är enskilt. Området är ett gammalt fritidshusområde med 
landsbygdskaraktär vilket är två av de skäl som brukar åberopas for enskilt huvudmannaskap. 
Vägarna är idag av sådan standard att kommunens gatuenhet ej vill ta över underhållet, naturmarken 
sköts redan idag av enskild fastighetsägare och kommunens parkenhet vill att det så forblir, detta är 
sammantaget flera skäl till att inte kommunen är huvudman for allmän plats. 

Lovpliktens omfattning 
Utökad lovplikt vad gäller marklov krävs för schaktning och fyllning som ändrar markens höjdläge 
med mer än 50 cm. 

Upphävande av strandskydd 
Upphävande av strandskydd kommer att krävas i området både inom l 00 m från havet samt inom l 00 
m från den bäck som finns i öster. 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
För genomförandet av planen samt utbyggnad av V A, el, gator etc ansvarar exploatören. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen i enlighet med tecknat planavtal med 
fastighetsägaren. 

Kommunen är huvudman for allmänna vatten- och avloppsledningar och svarar for drift och underhåll 
fram till anvisad forbindelsepunkt. Kommunen ansvarar för tillhandahållande av 
anslutningspunkt för vatten- och avloppsledningar. Där kommunala ledningar ligger i gata som har 
enskilt huvudmannaskap kan ledningsrätt krävas. Del av stugområdet ligger inom verksamhetsområde 
for V A och delligger utanfor. 

Exploatören ansvarar for att gatumarken iordningsställs på det sätt som detaljplanen visar. 

Kommunen är inte huvudman for allmän platsmark "NATUR" samt "LOK.ALGAT A" inom 
planområdet, då området ligger långt utanför kommunens verksamhetsområde. Området är dessutom 
ett gammalt fritidshusområde med landsbygdskaraktär vilket är ett av de skäl som brukar åberopas for 
enskilt huvudmannaskap. 
Exploatören (markägaren) är idag huvudman med ansvar for skötsel. Skötseln av vägarna bör skötas 
av en gemensamhetsanläggning, ex stugforeningen i området. 

Den enskilda fastighetsägaren ansvarar for 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 
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den egna fastigheten. E. ON är huvudman för allmänna elledningar. Telia Sonera AB är huvudman for 
teleanläggningar. 

Avtal 
Planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren. 

Fastighetsrättsliga åtgärder 

Fastighetsbildning 
Planförslaget innebär att avstyckning av tomter for villabebyggelse blir möjlig. Från berörd del av 
fastigheten Sandvik l: l avstyckas ett 30-tal villatomter for bostadsändamål enligt planförslaget 
Exploatören initierar och bekostar fastighetsbildning inför försäljning. 
Naturmarken ägs och sköts av exploatören (fastighetsägaren). Fastighetsbildningen bör vara klar innan 
bygglov for nya hus söks. Om någon av arrendatorerna i dagsläget ej vill köpa in sin tomt så bör ändå 
fastighetsreglering göras. Fortsatt arrende efter fastighetsbildning är en överenskommelse mellan 
arrendatom och markägaren. 

Gemensamhetsanläggning 

Faktaruta gemensamhetsanläggning 
För att kunna samverka effektivt och långsiktigt med grannarna kan en gemensamhetsanläggning 
bildas. En gemensamhetsanläggning är en anläggning till nytta för flera fastigheter. Den kan 
utgöras av exempelvis vägar, vatten- och avloppsanläggningar m.m. 

En gemensamhetsanläggning, ofta förkortad GA, är en anläggning som inrättas med stöd av 
anläggningslagen ( 1973: 11 49) genom ett anläggningsbeslut i en anläggnings förrättning, en 
lantmäteriförrättning. En gemensamhetsanläggning kan i vissa fall inrättas även om en eller flera 
fastighetsägare motsätter sig den. Den eller de fastigheter vars ägare motsätter sig 
gemensamhetsanläggningen kan då anslutas mot sin vilja. 

När en gemensamhetsanläggning inrättas beslutas vad som ska ingå i gemensamhetsanläggningen 
och hur de deltagande fastigheterna tillsammans ska bygga, sköta och fördela kostnaderna för den 
gemensamma anläggningen. Det görs vanligen genom att deltagande fastigheter åsätts andelstal, 
som anger den andel som vmje fastighet skall betala. Andelstalen kan vara olika för genomforande 
och drift. Andelstalen kan komma att omprövas om forutsättningarna förändras. Ex om många hus 
som tidigare var fritidshus övergått till permanenthus. 

När en fastighet som har del i en gemensamhetsanläggning säljs blir den nya ägaren därfor 
automatiskt delägare i gemensamhetsanläggningen och bunden av besluten som meddelats när 
gemensamhetsanläggningen bildades. 

Idag har sopbilarna svårt att ta sig in till alla hus i området på grund av de smala och branta vägarna. 
Då terrängen inte ger något utrymme för att spränga för breddning samt ändring av lutning av vägar 
kan andra alternativ behövas. Anvisad plats for sophus med plats för vändning med 
sophämtningsfordon kan bli aktuellt. Område for gemensamhetsanläggning betecknas med "g" på 
plankartan. Syftet med bestämmelsen är att ge möjlighet att anordna gemensamt utrymme för 
avfallshantering. 

Vägar inom området har inte kommunalt huvudmannaskap och bör skötas via en 
gemensarnhetsforening, forslagsvis kan stugföreningen i området fungera som motpart. Att en 
gemensamhetsanläggning bildas är en forutsättning för att planen skall kunna fortgå. 
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Servitut 
Rätten till underjordiska/luftburna ledningar inom området kan behöva säkras genom 
ledningsrätt/servitut 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
Kostnader för planläggning bekostas av fastighetsägaren till Sandvik l: l. Dessa kostnader regleras i 
planavtal mellan fastighetsägaren och kommunen. Exploatören står också för kostnaden för 
detaljplanens genomfårande. Tomtema kommer att säljas av exploatören. 

Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning 
Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar bekostas av den 
berörde fastighetsägaren/exploatören. Eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyn till 
åtgärd (byggnation etc) initierad av exploatören bekostas av densamme. Fastighetsägaren står får 
kostnaden av detaljplanens genomförande. Planavgift ska inte utgå vid bygglovsprövning. 

Fastighetsreglering som innebär att ytterligare fastigheter bildas kan komma att foranleda 
anslutningskostnader for el och V A För dessa kostnader ansvarar fastighetsägaren. 

Eventuella kostnader foranledda av speciella grundläggningsforhållanden, fårekorost av 
markforareningar eller höga radonhalter kommer att belasta bygglovssökanden/den enskilde 
fastighetsägaren. 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 
Vid nybyggnad ska byggnader utfåras i minst radonskyddat utförande. Radonmätningar ska göras i 
exploateringsskedet En översiktlig vägutredning har tagits fram (Teknisk utredning Sandvik l: l, 
Karlshamn) och översiktlig naturinventering har gjorts av Miljöförbundet Blekinge Väst. 

Resurshushållning 
Positiva foljdeffekter av planens genomfårande: arrendetomtema kan styckas av till befintliga tomter 
som kan säljas till husägarna. Då husägarna äger marken och inte bara har den på arrende så kan de 
t.ex. använda marken som säkerhet vid ansökan av lån. 

I och med planläggningen så ökas utrymmet for vägarna och i ett genomförande av planen kan då 
vägarna breddas vilket i sig germöjlighet till bättre transporter till och från husen i området. 

Befintligt vägnät utnyttjas då planen till stor del är till for att befästa och reglera redan befintlig 
bebyggelse. Även for de nya tomtema i öster så kommer det befmtliga vägnätet att användas. 

På grund av rådande naturliga förutsättningar med stora höjdskillnader och berg så har inte en effektiv 
utnyttjandegrad varit huvudmålet med planläggningen. De nya tomtema i öster har lagts vid befintlig 
väg får att både kunna utnyttja vägen samt ha kort väg till kommunal anslutningspunkt for V A Planen 
anpassas till naturliga forhållanden. 

De befintliga stugorna ligger delvis inom kommunens verksamhetsområde for V A Påkoppling av de 
foreslagna nya stugorna samt nya bostäder har utretts vidare. Utredning visar att V A ska kunna lösas i 
området men det kan krävas vissa insatser. 
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I och med en planläggning av arrendetomtema möjliggörs en fårsäljning av tomter. Detta medfår 
intäkter till beställaren av planen. De 8-1 O nya tomter som uppkommer kommer även de att inneböra 
en inkomst. Över lag är det troligt att planen i sig kommer att vara lönsam. 

Behovet av nya bostäder är stort i kommunen. Om detaljplanen genomfårs medfår den att fler kan ta 
tillgång till bostäder. Exploateringen innebär också att det skapas fårutsättningar får att hålla 
efterfrågan på villatomter i kommunen tillgodosedd. Fler boende i området innebär att underlaget får 
förskola och skola samt annan offentlig och kommersiell service även långsiktigt vidmakthålls. 

När tomtema blir permanenta så kommer det i ett längre perspektiv att medföra att fler tar möjlighet 
att bosätta sig i området, vilket medför ett ökat underlag för service samt mer skatteintäkter till 
Karlshamns kommun. 

Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av Sofi Ridbäck och Anna Terning, stadsrniljöavdelningen, i samråd 
med övriga berörda kommunala tjänstemän. 

Karlshamn den 22 januari, 2014 

Sofi Ridbäck 
Planarkitekt 

Ernina Kovacic 
S tadsarki tekt 
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