
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL AU 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-

§ 2014/ 

Antagande av detaljplan för fastigheterna Samariten 2 och 3 m.fl. 
(Blekingesiukhuset) 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta förslaget till detaljplan för fastigheterna Samariten 2 och 3 m.fl. 
(Blekingesjukhuset) enligt 5 kap. 27 §plan- och bygglagen (2010:900). 

Sammanfattning 

Planområdet är beläget i den norra delen av Karlshamns stad, mellan väg E22 och 
Länsmansvägen, öster om Sölvesborgsvägen. 

Syftet med planläggningen är att befästa och utöka byggrätten för befintliga ändamål, 
bård, skola och teknisk anläggning, samt att möjliggöra för att utveckla fastigheter för 
kontor, handel, parkering och bostäder. 

Byggnadsnämnden har 2014-05-21 § 101 beslutat att godkänna förslaget till detaljplan 
och överlämna detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande. 

Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens protokoll2014-05-21 § 101 
• Planhandlingar. 
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Byggnadsnämnden 2014-05-21 

§ 101 2012/2613 

Detaljplan fOr fastigheterna Samariten 2 och 3 m. fl. (Biekingesjnkhnset)
beslut om antagande 

Byggnadsnämndens beslut 

att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2014-05-21 

att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterad 2014-05-21 

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 

Syftet med planläggningen är att betlista och utöka byggrätten for befintliga 
ändamål, vård, skola och teknisk anläggning, samt att möjliggöra för att även 
utveckla fastigheterna för kontor, handel, parkering och bostäder. 

Planen var föremål for granskning enligt 5 kap. 18 §plan- och bygglagen 
(2010:900) under tiden l O mars- 4 apri12014. 15 yttranden inkom, vilka återges 
i upprättat granskningsutlåtande. 

Beslutsunderlag 

• Plankarta, daterad 2014-05-21 
• Planbeskrivning, daterad 2014-05-21 
• Granskningsutlåtande, daterat 2014-05-21 
• (Sedan tidigare beslutade handlingar så som MKB-checklista skickas inte ut 

men finns att tillgå på stadsmiljöavdelningen) 
• Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-28 

Beslutet skickas till 

Landstingsservice, Affårsområde Fastighet, 371 81 Karlskrona 
Mark- och exploateringsingenjör Magnus Runesson 
stadsarkitekt Emina Kovacic 
Landskapsarkitekt Anna Terning 
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Dnr: 2012/2613 

Antagandehandling 

KARLSHAMN 

Detaljplan för fastigheterna Samariten 2 och 3 
m.fl. (Biekingesjukhuset), Karlshamn, 
Karlshamns kommun, Blekinge län 

PLANBESKRIVNING 

Antagandehandling • Normalt planförfarande 

Samrådbeslut 
Granskningsbeslut 
Godkänd för antagande 
Antagandebeslut 
Laga kraft 

BN 2013-10-02 
BN 2014-02-26 
BN 2014-05-21 
KF 20XX-XX-XX 

20XX-XX-XX 

Kommunens handläggare: Anna Terning, landskapsarkitekt 

stadsmiljöavdelningen • Samhällsbyggnadsförvaltningen 



2014-05-21 

Innehållsförteckning 

Inledning 

Planprocessen 
Tidplan 

Handlingar 
Detaljplanen omfattar fåljande handlingar: 

Planens syfte och huvuddrag 
Bakgrund 
Syfte 

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken (MB) 

Plandata 
Läge 
Markägoförhållanden och areal 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och fårorduanden 
Program för planområdet 
Milj ö bedömning 
Övriga kommunala beslut och utredningar 

Förutsättningar, fårändringar och konsekvenser 
Riksintressen och skyddsbestämmelser 
Miljökvalitetsnormer 
Trygghet, säkerhet och folkhälsa 
Markområden 
Bebyggelseområden 
Gator, vägar och trafik 
Teknisk förs ö !j ning 

Administrativa frågor 
Genomfårandetid 
Huvudmannaskap 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Ansvarsfårdelning och huvudmannaskap 
Avtal 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Tomtindelning 
Fastighetsbildning 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Genomfårandeekonomi, inlösen, ersättning 

Resurshushållning 

Medverkande tjänstemän 

2 

Antag andehand lin g 

3 

3 
3 

3 
3 

4 
4 
4 

4 

4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
6 

6 
6 
6 
6 
9 

11 
15 
18 

20 
20 
20 

20 
20 
20 
21 

21 
21 
21 

22 
22 
22 

23 

23 

Planbeskrivning • Detaljplan för fastigheterna Samariten 2 och 3 m.fl., Karlshamn 



Antag a n d e h a n d Ji ng 2014-05-21 

Inledning 

En planbeskrivning har till uppgift att beskriva hur planen ska förstås och genomföras. Den ska 
därfår innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att fårstå 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 får avvikelsen. 

I planbeskrivningen ska det framgå vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs får att planen ska kunna genomfåras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och 
andra berörda. 

Planprocessen 
Under planarbetets gång kommer handlingama ställas ut på samråd och granskning med 
möjlighet för alla att ge synpunkter. Handlingarna ställs ut på stadsmiljöavdelningen på 
Rådhuset samt på stadsbiblioteket. Handlingama kommer även finnas tillgängliga på 
kommunens hemsida. 

Tidplan 
Planarbetet genomförs med normalt planförfarande. Programskedet har hoppats över eftersom 
planförslaget överensstämmer med planeringsmålen i gällande översiktsplan och fördjupad 
översiktsplan. 

En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer: 

o Upprätta samrådshandlingar 
o Beslut om samråd (BN) 
o Samråd 

april- sept. 2013 
okt. 2013 
okt. 2013 

o Upprätta granskningshandlingar nov.- jan. 2013 
• Beslut om granskning (BN) feb. 2014 
• Granskning mars 20 14 
• Godkännande får antagande (B N) maj 20 14 
o Beslut om antagande (KF) juni 2014 
• Laga kraft tidigast 4 veckor efter antagande 

(BN) byggnadsnämnd, (KF) kommunfullmäktige 

Handlingar 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
• Plankarta med bestämmelser, skala l :2000, daterad 2014-05-21 
o Planbeskrivning, daterad 2014-05-21 
• Samrådsredogörelse, daterad 2014-02-26 
• Granskningsutlåtande, daterat 2014-05-21 
• Grundkarta, skala l :2000, upprättad 2013, fastighetsredovisningen avser förhållandena 

2013-10-08, kontrollerad 2014-02-21 
• Fastighetsförteckning, daterad 2013-10-08, kontrollerad 2014-02-21 
• Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 

daterad 2013-10-02 
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Planens syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

Antagandehandling 

Landstinget inkom 2012-07-12 med ansökan om planändring av fastigheten Samariten 2. 
Byggnadsnämnden beslutade 2012-08-29 att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en 
detaljplaneprocess. Området utgörs idag av Blekingesjukhuset Karlshamn med tillhörande 
byggnader och parkeringar på Samariten 2. På Samariten 3 finns en förskola och i den nordöstra 
delen av planområdet, på fastigheten Karlshamn 3:3, finns en panncentral. 

Syfte 
Syftet med planläggningen är att befasta och utöka byggrätten får befintliga ändamål, vård, 
skola och teknisk anläggning, samt att möjliggöra för att utveckla fastigheterna för kontor, 
handel, parkering och bostäder. 

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken (MB) 
De åtgårder som medges i detaljplanen bedöms inte: 
• stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna får hushållning med mark- och 

vattenområden (MB kap. 3) 
o 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 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB". 

Plandata 

Läge 
Planområdet år lokaliserat i den norra delen 
av Karlshamns stad, mellan väg E22 och 
Länsmansvägen, öster om 
Sölvesborgsvägen. I öster gränsar 
planområdet till Fridhem. 

Markägoförhållanden och areal 
Samariten 2 ägs av Landstinget och är Il, l 
ha. Samariten 3 är knappt 0,5 ha och berörd 
del av fastigheten Karlshamn 3:3 är 1,6 ha. 
Båda fastigheterna ägs av kommunen. Den 
sammanlagda arealen för planområdet är 
13,2 ha. 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 
Området är i den västra delen av fastigheten utpekat i Översiktsplan 2007 som 
utbyggnadsområde fcir verksamheter. Fastigheten är utpekad för kommande fcirdjupning av 
översiktsplanen. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Inom planområdet finns det flera gällande 
detaljplaner. För den största delen av 
Samariten 2, se kartan, gäller detaljplan, 
A 147, laga kraftvunnen 1959, som anger 
allmänt ändamåL Befintlig bebyggelses 
placering följer inte detaljplanen, vilket är 
en av anledningarna till att nu aktuellt 
planarbete genomförs. För den norra 
delen av Samariten 2 gäller detaljplan A 
152, laga kraftvunnen 1961, som anger 
allmänt ändamål i fyra våningar. 

För den nordvästra delen av planområdet 
gäller detaljplan A 178, laga kraftvunnen 

A 191 

1963, som anger allmän plats, park och Gällande detaljplaner i och i anslutning till planområdet. 
gata för aktuell del. 

För den östra delen av planområdet gäller detaljplan A 173, laga kraftvunnen 1962 och anger 
allmän plats, park. Detaljplanen A l 73 har tidigare ersatts av nyare detaljplan i andra delar och 
ersätts nu i sin helhet av denna detaljplan. 

Tomtindelning gäller på Samariten 2 och 3. Tidigare uträttade förrättningar har gjorts i strid mot 
tomtindelningen men med godkännande från byggnadsnämnden. Det är inte förenligt med PBL 
2010:900 att göra så, vilket innebär att Samariten 2 och 3 är planstridiga. Vid upprättande av ny 
detaljplan upphör tomtindelningen per automatik att gälla och avses inte infciras igen. 

Program för planområdet 
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen 
ange planens utgångspunlcter och mål i ett särskilt program, plan- och bygglagen, PBL, 5 kap. 
l O §. I aktuellt planärende har programskedet bedömts onödigt med hänvisning till att 
detaljplanen följer riktlinjer och intentioner i Karlshamns kommuns översiktsplan 2007. 

Miljöbedömning 
Kommunen, det vill säga byggnadsnämnden, som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör 
om genomforandet av en detaljplan medför en "betydande miljöpåverkan". Kommunen ska 
alltså för vatje enskild detaljplan bedöma om det krävs en rniljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
samt fatta ett beslut i frågan. 

Byggnadsnänmdens 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 PBL. ställningstagandet fattas av byggnadsnänmden i samband med 
beslut om samråd. Motiven till ställningstagandet framgår av handlingen "Beslutsunderlag för 
behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvens beskrivning, MKB ". 

Planbeskrivning • Detaljplan för fastigheterna Samariten 2 och 3 m.fl., Karlshamn 5 



2014-05-.21 Antagandehan dl in g 

Övriga kommunala beslut och utredningar 
Byggnadsnämnden beslutade 2012-08-29 att ställa sig positiv till detaljplaneläggning av 
fastigheterna Samariten 2 och 3 m. fl. samt att uppdra till stadsmiljöavdelningen att upprätta en 
detaljplan. Ett planavtal avseende planarbete upprättades 2013-02-27 mellan Karlshamns 
kommun och exploatören, Landstinget Blekinge, landstingsservice genom förvaltningschef Per 
Johansson. 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

Riksintressen och skyddsbestämmelser 
Väg E22 norr om planområdet är av riksintresse enligt MB 3 kap 8§. Det finns inga andra 
riksintressen inom planområdet eller i dess direkta närhet. 

I den norra delen av planområdet och strax utanfår finns det, enligt en pågående inventering av 
Länsstyrelsen, skyddsvärda träd. Dessa står på en höjd och utgörs huvudsakligen av ekar. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Ett bebyggelsefritt område 50 m från vägområdet införs på plankartan och dess genomförande 
bedöms därmed inte innebära några konsekvenser för riksintresset. 

Den höjd där de skyddsvärda träden finns ligger till största delen utanför planområdet. Den del 
av höjden som ligger inom planområdet har belagts med byggnadsförbud genom prickad mark 
på plankartan. Detta för att skydda den karaktäristiska höjden och därmed bevara befintliga träd. 

Miljökvalitetsnormer 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra att någon miljökvalitetsnorm överskrids. 

Trygghet, säkerhet och folkhälsa 
Brottsprevention 
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. Exempel på detta är att flytta cykelställ till ett ställe där många 
passerar, undvika skymmande vegetation vid bilparkeringar och promenadstigar, undvika dålig 
belysning mm. Gällande krav vad gäller utrymningsvägar och räddningsfordons framlcomlighet 
skall beaktas i bygglovskedet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Genom att detaljplanen medger blandade ändamål med såväl vård, kontor, handel och till viss 

del bostäder och skola ger det förutsättningar ~,---:.;c~t~·';<~---~~~-~~~~::::~-,.. 
till att fler människor rör sig i området över _:"'..,:;;-·--"·-~-· 

större del av dygnet. Detta ger ökad · ···-'" r·;~::.tt".J"'i''"'--
trygghetskänsla. ';/o_ ·,' ,· n~c::;~_-_ 11<'_, \J1 

"V ·~ <; • '\ -- .t - ;) \" tf /)"!!A~~ ~ i ·-~, '1~--=- AMI · ~f. · 
<i. '--', y· 1 - { l 

~:t~~~~~~:;;:~ ;;:~~b~~:/~~r~~~:~ :~~~~t,~~~~iJf~--:L / 
av bullernivåer inom planområdet har gjorts i .,,_,_·-_ ',lj!f_., n l' r;·.[ 1\J l r_l._i ! r[eil~r j 
två punkter enligt kartbild. Punkt l är belägen ···' ~1 

: l l ,J 11 • ,l · 1:, • - ~J 1 ... _.., · ' j '' 1·r l ';d ,- ,. 
vid den fasad som ligger närmast vägen medan ,:~~~\; ~ 81ekJngesju~~~-~~~.Yfid, ... " .. ,~{~rs~~:'?'f 
punlct 2 ligger i den norra gränsen för /'}\- ;n:,,· fJ L ~ ['- 1.· kl :if' :--fil:, 
bostadsan .. darna"! enl1'gt planfo"rslaget ··'-'v', ·· :c•. Jl' '1 ' l' '"'''""'-t'' 1 .l · . 't>•· •:>:C/· -..-:1:-, " - _.:'.i,,.: ,,:. .\\' ·-" 
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Beräkningen utgår från dagens trafikmängd på väg E 22 (l 0200 fordon/dygn) och en 
prognosliserad trafikmängd för år 2033 (15000 fordon/dygn) enligt Trafikverkets mätningar och 
beräkningar. Två bullerberäkningar för punkt 2 har gjorts, en på 2 meters höjd och en på 25 
meters höj d. Detta då det i planen tillåts högre bebyggelse i denna del än den som finns idag. 

År 2013 År 2033 
Punkt l 67dBA 68 dBA 
Punkt 2, 2m 42dBA 44dBA 
Punkt 2, 25m 41 dBA 43 dBA 

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer bör, vid nybyggnation av bostadsbebyggelse, nedanstående 
riktvärden inte överskridas: 

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad 
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostaden 

Föreslagen förändring. 

Byggherren/fastighetsägaren ansvarar for att gällande riktvärden for buller kan upprätthållas. 
Bebyggelsen mot väg E 22 utgör skydd mot buller för söder om liggande bebyggelse. Om 
användningen ändras till mer störningskänsliga ändamål, ex. bostäder, ska gällande 
bullerriktvärden uppfyllas. Enligt bullerberäkningen finns inga direkta problem med att uppnå 
Naturvårdsverkets riktlinjer, då bebyggelsen vid punkt l enligt planförslaget inte får lov att 
användas för bostadsbebyggelse. 

Blir buller ett problem i framtiden kan påverkan på omgivningen reduceras genom val av 
beläggning på vägen. Ä ven marken närmast vägen är av betydelse fcir bullernivån då mjuka 
material som vegetationsbeklädda ytor nära vägen inte gör att ljudvågorna studsar. Skärmar och 
vallar för bullerreducering ska placeras så nära bullerkällan sommöjligt för största effekt. 
Bullernivåer inne i byggnader kan sänkas främst genom olika fasadmaterial och typ av fönster. 

Detaljplanen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 
2004:675) eller utomhusluft (SFS 2001 :527) överskrids. 

Förorenad mark 
Enligt Länsstyrelsens uppgifter finns det potentiellt förorenad mark inom den nordöstra delen av 
planområdet, där befintlig panncentral är placerad. 

Föreslagen fOrändring och konsekvenser 
Området planläggs för teknisk anläggning och användningen kommer därmed i framtiden att 
vara densamma som idag. Någon utredning bedöms därmed inte behövas. 

Radon 
Enligt markradonöversiktskartan (SGU:s karta i skala l :50 000) utgör marken inom 
planområdet lågriskområde vad avser radon. Man kan dock inte utesluta forhöjd risk för 
markradon lokalt. 

Föreslagen fOrändring och konsekvenser 

Då i stort sett hela planområdet redan är bebyggt har inga radonmätningar ulforts i planarbetet 
Frågan regleras i planbestämmelse om att byggnader i vilka människor stadigvarande vistas ska 
utföras i radonskyddat utfcirande. 

Risker på grund av förändrat klimat 
Ett framtida förändrat klimat kan bland arma t ge upphov till ökade nederbördsmängder och mer 
intensiva och långvariga nederbördsperioder. Höga vattenständ medfor risk får ras och skred, 
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erosion samt översvämningar. Sedan 2008-01-01 tillämpar Karlshamns kommun riktlinjer får 
grundläggningsnivå med hänsyn till havsnivåförändringar. Riktlinjen innebär en lägsta tillåtna 
grundläggningshöjd på+ 2,50 meter i kommunens koordinatsystem får höjd (RH 00). 

Planområdet sluttar mot sydväst och har en lägsta nivå på+ 4,30 m. På flera ställen inom och i 
områdets direkta närhet finns bergsknallar på upptill + 26 m. Risken för ras, skred, erosion och 
översvämningar anses som liten. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Planens huvudändarnål är värd, men även handel, kontor, bostäder, skola och parkering medges 
i olika delar av planområdet Föreslagen förändring utifrån dagens situation innebär utökad 
byggrätt genom extra våningar på redan befintlig bebyggelse, samt nya byggrätter i öster och 
väster. 

Rekommenderad väg för farligt gods 
Väg E 22, norr om planområdet, är rekommenderad väg för farligt gods, det vill säga ämnen och 
föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller 
egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. 
På Sölvesborgsvägen väster om planområdet finns 
inskränkningar för transport av farligt gods, vilket 
innebär att viss transport av farligt gods får ske på 
Sölvesborgsvägen då det finns en bensinstation i 
korsningen Rörvägen/Sölvesborgsvägen. 

Det finns inga vedertagna skyddsavstånd får farligt 
godsleder. Rapporten" Riskanalysför det geografiska 
området Karlshamns kommun" från Räddningstjänsten 
Västra Blekinge anger de skyddavstånd som 
Länsstyrelsen i Stockholm (år 2000) har tagit fram för 
ny bebyggelse, se den sammanfattande bilden här intill. 

I "Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen", 
Länsstyrelsen rapport 2007:06 (RIKTSAM) redovisas 
bland annat andra avstånd. Enligt denna rapport bör 
markan vändning inom 3 O meter från 
vägområdesgränsen lämnas bebyggelsefri. Mellan 30 
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Verksamheters rekommenderade avståndfrån 
vägområdet då vägen är transportled for farligt 
gods. Källa Länsstyrelsen i Stockholm. 

och 70 meter bör få personer uppehålla sig och .--------------------, 
de bör alltid vara i vaket tillstånd. Exempel på 
markanvändning är exempelvis handel och 
parkering. Småhusbebyggelse samt 
kontorsverksamhet kan accepteras 70 meter från 
vägområdesgränsen medan vård samt 
flerbostadshus inte bör placeras närmare 
transportled för farligt gods än 150 meter. Delar 
av den befintliga bebyggelsen där vård bedrivs 
ligger inom150m från väg E22. 

Förbi planområdet är väg E22:s sträckning rak, 
vilket minskar sannolikheten för avåkning. Det 
finns dock en trafikplats nordost om 
planområdet På av- och påfartsramper är 
hastigheten betydligt lägre än på väg E22 och 
närmast mot planområdet avskärmas rampen med 
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Skiss över föreslagna skyddsavstånd för skydd mot 
olyckor medfarligt gods på väg, enligt RIKTSAM, 
Länsstyrelsens 2007:06 
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en vegetationsbevuxen manshög 
jordvall. Hastigheten på väg E22 
uppgår förbi planområdet till l 00 
km/h. 

Sölvesborgsvägen har en rak 
sträckning förbi planområdet Öster om 
vägen, mellan vägen och plan området, 
löper en befintlig gång- och cykelväg. 
Längs med i stort sett hela 
planområdets västra sida finns en 
befintlig, vegetationsbevuxen j ordval!, 
l ,5-2 m hög. Mitt för busshållplatsen 
på Sölvesborgsvägen är marken dock 
plan på en sträcka av ca 20 m. 
Vägsträckan forbi planområdet består 
av två filer i vardera riktningen, 

2014-05-21 

Bilden visar Sölvesborgsvägen norrut, med 
busshållplats, cykelväg och vall mot planområdet. 

separerad genom mittrefug. Detta ti!lsammans med att hastigheten är begränsad till 50 km/h 
minskar risken för kollisioner och allvarliga olyckor. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
I tidigare avsnitt om farligt gods framgår att avståndet till källan är avgörande vad gäller risken. 
Ett större avstånd ger lägre risk. Exempel på andra rislaeducerande åtgärder i byggnaderna är 
bland annat att det bör finnas utrymningsmöjligheter på den oexponerade sidan av byggnaderna 
och att ventilationen kan styras centralt. Det är dock svårt att införa dessa åtgärder i redan 
befintlig byggnation men ska tas under beaktan vid nybyggnation. Vegetation har även viss 
riskreducerande effekt vid giftiga gasutsläpp, explosioner och vid avåkning. Effekten är dock 
säsongsberoende i de fa!l då träden är lövfållande. Befintlig vegetation bör bibehållas i 
möjligaste mån. 

Mot Sölvesborgsvägen har en l O m bred zon med prickad mark lagts in på plankartan. Med 
prickad mark menas att byggnader inte far uppforas. Detta tillsammans med befintlig gång- och 
cykelväg ger ett avstånd på ca 20 m mellan väg och möjlig framtida bebyggelse. Med tanke på 
den låga hastigheten på Sölvesborgsvägen samt den befintliga bebyggelsestrukturen långs med 
vägen måste detta anses vara ett acceptabelt avstånd ur säkerhetssynpunkt. 

Det finns en tydlig trend i samhället och är ett mål i aktualiseringen av kommunens 
översiktsplan att drivmedelstationer flyttas från centrala lägen och fOrläggs i utkanten av 
bebyggelsen. Då detta sker försvinner huvuddelen av transportema med farligt gods på 
Sölvesborgsvägen. 

Markområden 
Natur och vegetation 
I stort sett hela planområdet är idag bebyggt. Endast mindre områden där berget skjuter i höjd 
samt området närmast väg E 22 i norr har lämnats obebyggda. I sydost finns en öppen gräsyta 
under vilken det finns en krigsbranddamm, markerat med l på kartbilden på nästa sida. 
Planområdet avskärmas mot omgivande vägar i norr, väster och till viss del i söder med 
trädridåer och buskage av blandade lövträd främst bestående av ek, lind, körsbär, bok och lönn. 
Ä ven de uppstickande bergskullama väster och norr om Samariten 3 samt strax utanfor 
planområdets norra gräns, markerade med 2 på kartbilden nedan, är beklädda med en blandning 
av lövträd där ek är dominerande. Dessa kullar är mycket karaktärsskapande för området. Norr 
om planområdet, väster om Beyers väg samt på den norra bergskull en, markerat med 3 på 
kartbilden, finns bevarandevärda träd, främst ek och bok. 
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Ortofoto över sjukhusområdet. Planområdet är markerat med heldragen linje. Ettan visar på befintlig 
underjordisk krigsbranddamm. Tvåorna visar på, för området, karaktäristiska trädbeklädda höjder. 
Trean visar på var de skyddsvärda trädenfinns enligt uppgifter från länsstyrelsen. 

Föreslagen rörändring 
Den öppna gräsytan i norr fareslås tas i anspråk för markparkering och vårdändändamål (P D). 
På grund av det korta avståndet till väg E 22, 30 m, får bebyggelse inte uppforas här, vilket 
regleras genom bestämmelse på plankartan, prickad mark. Läs mer om skyddsavstånd till väg E 
22 under rubriken "Vägnät". Befintlig vegetation och vallar norr och öster om denna yta 
planläggs som allmän plats, natur (NATUR). 

De mindre vegetationsbeklädda bergskullama i öster gränsar till befintlig förskola och är 
bevarandevärda som karaktärsgivare och som avskärmande element. Grönområden och träd är 
av stor vikt för omhändertagande av dagvatten inom området och utgör generellt viktiga 
element i tätortsmiljöer tack vare sina temeraturreglerande samt vatten- och luftrenande 
egenskaper. De skyddas därför genom bestämmelse om att området inte får bebyggas (prickad 
mark) och bestämmelse om att markens höjd inte får ändras (n t). Grönområdet norr om 
förskolan, som även är av värde för intilliggande bostadsområde i öster, planläggs som allmän 
plats, natur (NATUR). 

Enligt Räddningstjänsten är krigsbranddammen en undetjordisk vattenreservoar som inte 
används i fredstider. Området for danunen har markerats på plankartan och bestämmelsen 
damm reglerar områdets användning: "Undetjordisk krigsbranddanun, byggnad får inte 
uppföras. Bestänunelsen med dess gränser gäller tills beslut tagits om att dammen utan risk för 
samhällets säkerhet kan tas bort.". Detta innebär att området kan bebyggas den dag dammen 
inte längre behövs. 
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Konsekvenser 
Vegetationsridåerna mot väg E22 vid föreslagen parkeringsyta i nordväst ligger utanför 
planområdet och berörs dänued inte direkt av planen. Vid plangenomförandet kan träden dock 
komma att påverkas då marken i söder hårdgörs. Den stora ek som tidigare nänmts står ca 13 
meter utanför plangränsen, vilket kan innebära att dess rötter går in i planområdet Vegetationen 
väster om den föreslagna parkeringsytan utgörs av buskar och mindre träd som växer på en 
jordvall och är inte lika känsliga får förändring. 

Då områdena för de befintliga bergskullama ges bestämmelse om att bebyggelse inte får 
uppföras, skyddas dessa och vegetationen kan därmed bevaras. 

Geotekniska förhållanden 
J ordarten inom planområdet består till största delen av lera. På några ställen går berget upp i 
dagen och runt dessa platser finns mindre mängder morän. Berggrunden består i väster av 
granodiorit och i öster av granit till granodiorit Planområdet är till största delen redan bebyggt. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom eller i närheten av planområdet Eventuella fYnd i 
samband med anläggningsarbeten ska omgående anmälas tilllänsstyrelsen enligt 
bestämmelserna i kulturminneslagen. 

Bebyggelseområden 
Bebyggelse och gestaltning 
Bebyggelsen inom planområdet utgörs av Blekingesjukhuset, Karlshamn, och är upprättad för 
vårdändamåL Huvuddelen av bebyggelsen består av 1- 4 våningar med undantag för en central 
byggnad, nr 5, som skjuter i höjden med 13 våningar och har en totalhöjd på+ 50 meter över 
nolini vån. 

Inom Samariten 3 finns en förskola i en våning. Förskolans fortlevnad är i dagsläget osäkert. 
Söder om Länsmansvägen ligger 
bostadsområden med enbostadshus 
och öster om planområdet finns 
flerbostadshus i tre och fyra 
våningar, samt en byggnad som 
går upp i sex våningar precis öster 
om planområdet 

Föreslagen förändring 

Byggrätten utökas inom området 
och ger dänued möjlighet till 
befmtlig verksamhet att utvecklas. 
Stor flexibilitet skapas genom att 
flera olika användningsändamål 
medges. Då Sölvesborgsvägen 
utgör den norra entnln till 
Karlshamn och bebyggelse utmed 
denna har ett exponerat läge är 
ambitionen i detaljplanen att 
framtida bebyggelse nänuast 
Sölvesborgsvägen håller en stadsmässig 
karaktär. 

Användningsändamål 

Kartbilden visar de befintliga byggnaderna inom 
sjukhusområdet. 

Planen medger vård (D) inom Samariten 2 och 3. Detta befäster befintlig verksamhet inom 
Samariten 2 och ger den möjlighet att expandera. 
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Det strategiska läget med närhet till väg E 22 och Sölvesborgsvägen ger stora möjligheter till att 
etablera handel eller kontorsverksamhet inom området. Kontorsändamål (K) medges därför 
inom hela fastigheten Samariten 2, medan handel (H) begränsas till den västra delen, som utgör 
ett utmärkt skyltläge mot Sölvesborgsvägen. r den sydöstra delen av planområdet medges 
bostadsbebyggelse för flerbostadshus (B1), för att kimna knyta an till bostadsområdena i söder 
och öster. Inom detta område medges även teknisk anläggning (E) om maximalt 200 kvm. 

··. :_, t.t~Z!fi.;.;-.:·'.,;. 
'\C~: "8bkrÄ6~~f!_~f . 
)~~~ 

Kartbilderna ovan visar de ändamål som planläggs på }lera olika ytor och i vilken utsträckning de olika 
ändamålen har. 

r det sydvästra hörnet av Samariten 2 fmns idag en befintlig grillkiosk "Klockans Grill". r 
befmtlig byggnad finns en nätstation som ägs av Karlshamns Energi AB, KEAB, läs mer under 
rubriken "Teknisk försäljning". Kiosken drivs i privat regi men byggnaderna ägs av kommunen. 
Området runt grillbyggnaden med den tillhörande parkeringen ges användningsändamålen 
teknisk anläggning och handel (EH). 

Parkeringsmöjligheter är begränsande för exploateringen då parkering ska anordnas inom egen 
fastighet. Därför medges parkeringsändamål (P) inom kvartersmark inom hela planområdet, 
förutom inom område med teknisk anläggning (E). Till parkering räknas alla slag av 
självständiga parkeringsanläggningar som till exempel markparkering, parkeringshus och 
källargarage. De många användningsändamålen ger stor flexibilitet och möjlighet att utveckla 
fastigheten även får andra verksamheter än dagens vårdändamåL För att tydligare illustrera 
vilka ändamål som medges inom vilka områden har en funktionsstudie tagits fram, se 
föregående sida. 

Inom Samariten 3 medges bostads-, skol-, vård- kontors- och parkeringsändamål (BS1DKPE). 
Med skola avses här förskola. Ä ven tekniska anläggningar om maximalt l 00 kvm medges. 

Inom delar av Karlshamn 3:3 medges parkering (P), endast markparkering, i norr och teknisk 
anläggning (E) i nordöst, där befintligt reservverk är beläget. Lokalgata utpekas får del av 
Beyers väg strax norr om Samariten 2, samt längs planområdets sydöstra gräns där en ny 
lokalgata föreslås för att ansluta Samariten 3 med Länsmansvägen. Området längst i öst och 
norr planläggs som allmän plats, natur (NATUR). 
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Bebyggelsens höjd 
I planområdets centrala del 
medges högre bebyggelse än i 
planområdets kanter. För byggnad ,, · 
5, se kartbild på sidan Il, regleras 
totalhöjden till+ 50 m, vilket 
motsvarar dess höjd i dagsläget. 
Bebyggelsen direkt norr och öster 
om byggnad 5 tillåts gå upp till en 
totalhöjd av + 40 m över 
grundkartans nollnivå, vilket 
motsvarar ca tio våningar. Mot 
väg E 22 tillåts bebyggelsen 
uppgå till + 31 m, vilket 
motsvarar ca sju våningar. Direkt 
väster och söder om byggnad 5 regleras 
totalhöjden till+ 26m, vilket motsvarar 5-
6 våningar beroende på marknivån. I den 

2014-05-21 
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De olika skrafferingarna visar på tillåtna höjder på 
bebyggelsen. 

södra delen av planområdet är det viktigt att eventuell tillkommande bebyggelse visar respekt 
mot de låga enbostadshusen söder om Länsmansvägen och bebyggelsen bör därför trappas av i 
höjd söderut. Närmast Länsmansvägen begränsas därför bebyggelsens totalhöjd till dagens höjd 
+ 17 m, vilket möjliggör 2-3 våningar. 

För att möta den stora skalan på Sölvesborgsvägen och för att skapa en stadsmässighet längs 
med entrestråket regleras bebyggelsens höjd utmed Sölvesborgsvägen med våningsantal, fyra 
våningar, istället för en plushöj d. Detta innebär att våningsplanens höjd kan anpassas utifrån den 
verksamhet som ska utföras. I denna del av planområdet ses det som mycket positivt med en 
högre nedervåning ( 4-5 m) för att upprätthålla en stadsmässighet ut mot vägen. Detta regleras 
med bestämmelsen (v t) att: "Bottenvånings rumshöjd ska vara minst 3 meter mot gata.". 

Inom Samariten 3 regleras bebyggelsens totalhöjd till+ 40 m, vilket motsvarar 8 våningar. 
Områdets karaktär med de högre bergskullama i väster och nordost ger fårutsättningar för en 
högre byggnation och en högre byggnad här skulle även möta upp den högre bebyggelsen inom 
Samariten 2. Antalet parkeringsplatser måste dock kunna anordnas för ändamålet, se sidan 16. 

Exploulef'ingsgrad 
För att på enklast möjliga sätt redovisa 
för exploateringsgraden har denna 
reglerats till en bestämd yta, 
byggnadsarea, (et) som får bebyggas, 
enligt bild till höger. Denna 
bestämmelse avgränsas av samma 
egenskapsgränser som bestämmelsen 
om höjder. Där bostadsbebyggelse 
medges inom Samariten 2 regleras 
denna till flerbostadshus. För att 
området inte ska bli allt för tättbebyggt 
har bestämmelse ( ez) införts som 
reglerar exploaterings-graden i 
förhållande till fastighetsarean: "För 
flerbostadshus är största tillåtna 
sammanlagda byggnadsarea för 
huvudbyggnad och 
komplementbyggnad 40 % inom, med 

Tillåten byggnadsarea redovisas för de olika delområdena i 
kvadratmeter. 
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egenskaps gräns, avgränsat område. Verksamheter får inredas i bottenvåning. Verksamheten får 
inte vara störande för omgivningen." 

Bebyggelsefri zon (prickad mark) lämnas mot vägarna för att skapa en frizon mot dessa bland 
annat utifrån säkerhetsaspekter. Den värdefulla bergskullen väster om Samariten 3 bevaras 
genom bebyggelsefritt område. 

Inom området mot Länsmansvägen finns en bestämmelse om att passager får gång- och 
cykeltrafik ska hållas öppna mot vägen (passage). Bestämmelsen har som syfte att kvarteret inte 
ska upplevas som slutet mot Länsmansvägen och dela upp byggnaderna i mindre volymer mot 
bostadsbebyggelsen i söder. På grund av planens flexibla hållning regleras inte de exakta lägena 
utan bestämmelsen är mer generellt hållen. Passagerna ska kunna användas får utblickar och 
gångstråk. Mot den mer trafikerade Sölvesborgsgatan ses inte samma behov av passager. Där 
har bebyggelsen istället en bullerdämpande effekt som är positiv för ljudmiljön inne i 
p lanområdet 

Utseende 
Det exponerade läget i de västra och norra delarna av planområdet mot Sölvesborgsvägen 
respektive väg E 22 föranleder bestämmelse om byggnadernas utformning, särskilt vad gäller 
fasaderna (f1): "Byggnad ska gestaltas med hänsyn till det exponerade läget vad gäller 
utformning samt material- och fargval. Byggnad ska utföras med en variation i fasadmaterial 
och fasadliv.". 

Även skyltar regleras genom bestämmelse (skylt) och ges samma innebörd som detaljplanen på 
den västra sidan av Sölvesborgsvägen reglerar: "Skyltar ska vara placerade på fasad eller 
fristående. Skyltar på fasad ska vara utifrån belysta. Fristående skyltar för närbelägna 
verksamheter ska samordnas till gemensam samlingsskyl t. Fristående skylt får inte vara högre 
än 6 meter. EJ siktskymmande skylt får placeras på förgårdsmark.". 

Konsekvenser 

Befintlig byggnation får till ytan och höjd framfårallt utökas i norr, söder och väster. Detta då 
de centrala delarna redan är bebyggda. Parkering ska lösas inom egen fastighet, vilket kommer 
att reglera utbyggnaden av området, då parkeringsytor är bristvara inom planområdet Läs mer 
om parkering under rubriken "Parkering" på sidan 16. 

Den högre bebyggelsen i centrala planområdet skyddar bebyggelsen söder därom mot buller. 

Planen föreslår att området fårutom vård och förskola även ska få användas får kontors-, 
handels-, bostads- och parkeringsändamåL Dessa verksamheter bedöms inte medföra någon 
störning på intilliggande bostadsområden. Viss störning kan förekomma vid exploatering av 
området, men denna störning anses som övergående. 

Lek och rekreation 
Inom planområdet finns inga särskilt utpekade lekområden. På Samariten 3 finns en förskola 
med en gård och möjligheter för utelek Norr om förskolan stiger berget och en naturlig 
vegetationsdunge har bildats. Här syns till viss del spår efter lek, men inte i den omfattning som 
kunde tänkas. 

Inom området finns inte direkt förutsättningar för ostörd rekreation och återhämtning i naturen 
då området är så påverkat av bebyggelse och trafik. 
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S j ukhusområdet inringas dock 
av trädridåer med blandade 
lövträd och 
vegetationsbeklädda höjder 
och det finns forskning som 
visar att tillfrisknandet hos 
människor går fortare om det 
finns gröna miljöer att vistas i 
eller att titta på utanfår 
fönstret. 

T rädraderna har därmed ett 
visst rekreativt värde på hålL 

Föreslagen förändring och 
konsekvenser 

Detaljplanen ger möjligheter 
till att utveckla 

2014-05-21 

Grönområdet öster omförskolan är bevuxet med höga träd och 
ger möjlighet tilllek och rekreation. 

verksamheterna inom fastigheterna och till begränsad del ta gröna områden i anspråk för 
ytterligare bebyggelse. Naturområdet norr om förskolan med berg i dagen planeras som natur 
med lekmöjligheter för barnen även fortsättningsvis. Planen medför inga konsekvenser på 
befintlig natur och lekområden då området i dagsläget redan är påverkat av omgivningen. 

Tillgänglighet 
Tomt som tas i anspråk för bebyggelse ska (om inte är obefogat med hänsyn till terrängen och 
förhållandena i övrigt) kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Också den allmänna platsmarken ska utformas med hänsyn till 
möjligheterna får personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsfårmåga att använda den. Inom 
planområdet finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten på både allmän platsmark och 
kvartersmark 

Nuvarande förhållanden 

Inom planområdet är tillgängligheten helt löst till de befintliga byggnaderna och till 
parkeringsplatserna. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Eventuellt tillkommande bebyggelse ska vara tillgänglig, vilket såkerställs i bygglovskedet 

Gator, vägar och trafik 
Vägnät 
Vägnätet inom planområdet ligger till största delen inom fastigheten Samariten 2 och ägs och 
sköts av Landstinget. Inom den kommunalägda marken är det endast delar av Beyers väg i norr 
som berörs av planläggningen. 

Norr om planområdet går väg E 22 i östvästlig riktning. Länsstyrelsen har, med stöd i Väglagen, 
beslutat om 50 m bebyggelsefritt avstånd till väg E22 genom hela kommunen. Väster om 
planområdet ligger Sölvesborgsvägen och direkt söder om planområdet ligger Länsmansvägen. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Bayers väg planläggs som kvartersmark, parkerings- och vårdändamåL Anledningen till detta är 
att vägen endast betjänar sjukhusområdet samt de två privatägda fastigheterna Räven l och 2. 
Vägen är därmed inte av något stort allmänt intresse. Marken norr om vägen planläggs 
dessutom för kvartersmark, parkeringsändamål, för att möjliggöra fler parkeringsplatser till 
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Samariten 2. Rätten ror Räven l och 2 att använda vägen regleras genom planbestämmelse (g) 
gemensambelsanläggning som preciserar var utfarten ska ske. 

I öster fareslås en ny lokalgata 
sammanbinda Samariten 3 med 
Länsmansvägen i nord-sydlig riktning, se 
bild till höger. Mark, som idag används 
som gata och gång- och cykelväg, inom 
fastigheten Karlshamn 3:3 tas i anspråk 
för detta ändamål. Det kommer att 
innebära att det blir mer trafik väster om 
fastigheten Fridhem l. Ä ven trafiken på 
Sölvesborgsvägen kan komma att öka då 
vården utökas inom planområdet eller 
området utvecklas för kontor och handel. 

För marken närmare väg E 22:s 
vägområde än 50 m har byggnadsförbud 
införts på plankartan genom prickad mark. 
Viss befintlig bebyggelse ligger drygt 40 m 
från vägområdet, det vill säga inom såväl 
minimiavståndet kring transportleder för 
farligt gods som det generella 

~' '-

l -, i 

Brun linje längst i norr visar vägområdesgränsen 
Röd, gul, grön och blå /itife (norrifrån sett)visar 25, 
40, 50 respektive 75 meter från vagområdesgränsen 
Den svarta pilen i öster markerar föreslagen ny 
loka/gata. Svart linje utgör planområdesgränsen 

bebyggelsefria området om 50 m. Trafikverket har meddelat att de inte har några synpunkter på 
befintliga byggnader, men att de inte medger någon ny bebyggelse närmare väg E22 än befintlig 
byggnation. 

Plankarian anger utfartsförbud mot Sölvesborgsvägen. All ut- och infart ska ske mot 
Länsmansvägen i söder eller via Bayers väg i norr för att inte ändra trafikrytmen på 
Sölvesborgsvägen. 

Åtgärder på det statliga vägnätet som uppkommer till fdljd av exploatering ska bekostas av 
exploatören. 

Gång- och cykelvägnät 
Inom planområdet finns gångvägar och trottoarer längs med de flesta gator. Längs med 
Länsmansvägens norra sida inom fastigheten Samariten 2 finns en gång- och cykelväg. 
Cykelvägen mellan Karlshamn och Asarum går direkt väster om planområdet. 

Föreslagen förändring 
Gång- och cykelvägen längs med Länsmansvägen planläggs som allmän plats (GCMV ÄG). 
Kommunen ska vara huvudman för allmän platsmark, vilket innebär att denna del ska 
fastighetsregleras till kommunens fastighet. 

Inom området mot Länsmansvägen finns en bestämmelse om att passager för gång- och 
cykeltrafik ska hållas öppna mot vägen (passage). Bestämmelsen har som syfte att kvarteret inte 
ska upplevas som slutet mot Länsmansvägen och dela upp byggnaderna i mindre volymer mot 
bostadsbebyggelsen i söder. 

Angöring och parkering 
Den västra delen av planområdet består av en asfalterad markparkering. Parkering sker också 
långs med gatorna och på mindre parkeringsytor inom sjukhusområdet. Inom Samariten 2 finns 
servitut på anslutningsväg och parkering till förskolan på Samariten 3. I det sydöstra hörnet av 
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Samariten 2 finns idag en parkering som i första hand används av besökare till 
Karlshamnsbostäders kontor inom Fridhem l. 

Karlshamns kommuns parkeringsnorm anger antalet bilplatser per l 000 m2 våningsyta enligt 
nedan. Observera att kommunen inte har någon parkeringsnorm vad gäller vårdändamåL Lund, 
som har ett större sjukhusområde än Karlshamn, har en särskild parkeringsnorm for Lasarettet 
som kräver l O parkeringsplatser/l 000 m2• 

Föralag till ri.ktlinjo för berikning av bilplats~ 
behov (bilplataer per 1000 m2 vlningsyta) -

a o sr !NO KON- BU f!- HO- RESI SAMlJ") 
HAN TV TOR l{( R TEll lOK__ 

!;IJ.!!!! 
Slil(O"' 10 14 20 40 25 80 150 
nyttj 

Hed 
9
1/n sam- 9 12 25 14 40 l 75 

nytt j 

1) &ndlils"l samnyttjande för besöksplatser; inom pe-
renta-B angivet t el tillämpas då ävon de boendes 
plats~r samnyttjaa 

2) st~r variation kan föref<omma, bedömning göres 
från fall till fall 

Karlshamns parkeringsnor m. 

Föreslagen fOrändring 
Parkeringsmöjligheter i planområdet är dimensionerande för hur mycket området kan byggas ut, 
då parkering ska lösas inom den egna fastigheten. Detaljplanen möj tiggör för 
parkeringsanläggningar (P) som markparkering, parkeringshus, källargarage osv, inom 
fastigheterna Samariten 2 och 3. I den västra delen av planområdet fdreslås bland annat att 
handel kan etableras. Denna del används idag som parkeringsyta. Om denna yta ska kunna 
bebyggas krävs att parkeringen löses på annat sätt, exempelvis genom parkeringshus. 
Planbestämmelse (e,) medger att parkeringshus fåruppföras här utan att inkräkta på angiven 
utnyttjandegrad: "Parkeringshus om högst 3000 kvm får uppföras utöver angiven 
byggnadsarea.". 

I den nordvästra delen av planområdet, inom Karlshamn 3:3, finns en öppen gräsyta tidigare 
planlagd som allmän platsmark Området planläggs nu som kvartersmark (P D) och föreslås 
överföras till Samariten 2 då ytan idag vid händelse kan användas som landningsplats för 
helikopter. Ytan föreslås alternativt kunna användas för markparkering. Ett skyddsavständ på 
minst 15m frän vägområdesgränsen måste då upprätthållas mot på- och avfartsrampen i väster 
och 30 m mot väg E22 i norr for att tillgodose Trafikverkets krav på avstånd till väg med farligt 
gods. Det skulle rymmas ungefår 50 parkeringsplatser inom detta område. Någon bebyggelse 
medges inte enligt planen, vilket regleras genom bestämmelse om prickad mark. Vägområdet 
slutar, enligt Trafl.kverket, vid släntkrön. Området närmast väg E22 planläggs som allmän 
platsmark, natur, med bestämmelse om att skyddsvall eller bullerplank får uppföras (vall). Detta 
för att hindra människor att ta sig ut på väg E22 och fdr att undvika att eventuellt parkerande 
bilar i söder bländar trafiken. 

I den östra delen av planområdet foreslås en ny lokalgata angöra Samariten 3, se rubriken 
"Vägnät". 

Konsekvenser 

Planen medger parkeringsändamål inom hela fastigheterna Samariten 2 och 3, vilket innebär att 
de hårdgjorda ytorna kan utökas. Vid markparkering bör alternativ markbeläggning övervägas, 
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exempelvis gräsarrnering, för att möjliggöra för infiltration och på så sätt hålla nere 
dagvattenmängderna från området. 

Kollektivtrafik 
Både söl vesborgsvägen och Länsmansvägen trafikeras av kollektivtrafik med busshållplatser 
vid sjukhusområdet, vilket ger god tillgänglighet. 

Föreslagen förändring och Ikonsekvenser 
Ingen förändring föreslås. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Både Samariten 2 och 3 är påkopplade på det kommunala VA-nätet. Befintlig 
avloppspumpstation är väl dimensionerad för dagens belastning och klarar viss utbyggnad. I 
gång- och cykelvägen väster om planområdet finns två stycken huvudvattenledningar. Dessa 
kräver ett skyddsavstånd som går in i planområdet I den högsta byggnaden på området, 
byggnad 5, finns en särskild anordning för att klara vattenförsäljningen till de övre 
våningsplanen. 

Föreslagen förändring 
Detaljplanens flexibilitet med flera olika ändamål gör det svårt att avgöra hur stort tryck det blir 
på befintligt systern. För framtida högre bebyggelse kan särskild anordning, liknande den i 
byggnad 5, kornrna att krävas för att klara vattenförsöljningen. 

Befintliga huvudvattenledningar i väster skyddas genom u-område (u), som innebär att marken 
ska vara tillgänglig för undelj ordiska ledningar. 

Konsekvenser 

Då planen möjliggör en ökad exploateringsgrad samt att fastigheterna utvecklas för andra 
verksamheter och bostäder kan anslutningarna till kornmunens ledningsnät kornrna att öka. 

U-området ligger inom skyddsområdet för transportled av farligt gods längs med 
Sölvesborgsvägen och utgör därmed ingen extra utbyggnadsbegränsning för Samariten 2. 

Dagvatten 
Det finns en kommunal dagvattenledning i Länsmansvägen. Denna är inte tillräckligt grov för 
att avvattna hela planområdet. Inom Samariten 2 fruns ett lokalt dagvattennät. Det finns dock 
uppgifter om att detta ledningsnät inte räcker till vid stora regnmängder. Förutsättningarna för 
lokalt omhändertagande är begränsat på grund av befintliga markförhållanden. 

Föreslagen fOrändring 

Dagvattnet från området bör i möjligaste mån omhändertas och fördröjas inom egen fastighet. 
Vid genomförandet ska åtgärder för att minska periodvis höga dagvattenmängder till 
ledningssystemet iakttas. Åtgärder för dagvattenhantering kan anordnas inom fastigheten på 
flera sätt. Till exempel kan genomsläppliga material som grus eller gräsarmering användas på 
parkeringsytor samt vegetationsbeklädda tak och väggar kan uppföras på byggnaderna. Träd, 
planteringar och övriga gröna ytor absorberar mycket vatten och har även ett rekreativt värde 
som är viktigt inom vårdområden. För att minska punktbelastning på dagvattennätet kan 
fördröjningsmagasin anläggas inom fastigheten. 

Dagvatten från härdgjorda ytor inom detaljplanelagt område ses juridiskt som avloppsvatten. 
Särskilt dagvatten från parkeringsytor kan innehålla föroreningar och ska därför renas innan det 
når recipient. 
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Avfall 
Området ingår i hämtningsområde för hushållsavfall. 

Inom sjukhusområdet hanteras riskavfall på flera platser inom de olika verksamheterna. Ett 
större uppsamlingsrum finns i den östra delen av byggnad l O. I detta rum lämnas de särskilda 
behållare som används för riskavfall väl förslutna i väntan på borttransport. Av säkerhetsskäl 
går behållarna inte att öppna då de väl forslutits. Typ av riskavfall som hanteras på 
Blekingesjukhuset är läkemedelsavfall, cytostatika, smittförande avfall, stickande och skärande 
avfall samt farligt avfall så som kemikalier, rengöringsmedel, bildplattor från digitalröntgen och 
tänder med amalgam. Byggnad l O ligger inom område föreslaget for bostadsändamåL 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Vid exploatering av bostadshus ska uppsamlingsutrymme för avfall anpassas och utrustas for 
källsortering och omhändertagande av avfall enligt kommunens råd och anvisningar. Övrig 
sophantering hanteras inom respektive fastighet. 

Värme 
I den nordöstra delen av planområdet finns en befintlig värmeproduktionsanläggning i form av 
en panncentral. Anläggningen är avsedd framforallt som reservanlägggoing for lasarettet men 
också för norra delarna av Karlshamn samt Asarum. På vintern fungerar den även som en 
spetsanläggning för ovanstående. Anläggningen är vital för att säkerställa driften av lasarettet 
med avseende på värme och varmvatten under t. ex. strömavbrott eller bortfall av produktion 
från huvudanläggningar. Befintlig skorsten tillhörande anläggningen är ca 54 meter hög över 
marknivån. 

Grova ledningar går i öst
västlig riktning genom den 
norra delen av planområdet, 
och ansluter panncentralen 
söder ifrån, se bild. 

Planområdet ligger inom 
område med framdragen 
fjärrvärme. Utökad leverans 
kan dock inte ske utan 
förstärkning av 
distributionssystemet. 

Ledningarnas ungefärliga läge genom planområdet till 
pannanläggning en. 

Föreslagen forändring och konsekvenser 
Buller- och forbränningsemissioner kan påverka bostadsbebyggelse i närheten av skorsten och 
anläggning. Ledningar i mark belastar det nordligaste utvecklingsområdet utpekat for vård, 
kontor och parkering. Om dessa ledningar måste flyttas på grund av exploatering, ska 
exploatören stå för kostnaden. 

El, tele och bredband 
Elförsötjning finns utbyggd i området, koncessionshavare är Karlshamns Energi AB. I den 
sydvästra delen av Samariten 2 finns en nätstation, inhyst i byggnaden till "Klockans Grill", 
som framförallt försörjer fastigheterna söder om Lånsmansvägen men även mot Fridhem samt 
västra delen av Sölvesborgsvägen. Blekingesjukhuset är en högspänningskund hos Karlshamns 
Energi AB och har eget ställverk. 

T eliasonera Skanova Access är huvudman för teleanläggningar och möjlighet till 
bredbandskoppling fruns. 
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Föreslagen fOrändring 

I det fall planområdet utvecklas för handel, kontor eller bostäder har befintlig nätstation 
tillräcklig kapacitet ror att tillkommande bebyggelse ska kwma kopplas på. På grund av stora 
avstånd inom planområdet kan dock en till två nya nätstationer ändå komrna att krävas. En 
nätstation kräver ett maximalt utrymme om cirka l 00 kvm. Risk fcir människors hälsa och 
säkerhet ska tas vid bygglovgivning av eventuell nätstation. 
I de fallledningar måste flyttas på grund av exploatering, ska exploatören stå fcir kostnaden, se 
även rubriken "Ansvarsfördelning och huvudmannaskap" nedan. 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 
GenomfOrandetiden föreslås till l O år från den dag planen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman for allmän plats. 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
För genomförandet av planen ansvarar exploatören. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Karlshanms kommun ansvarar for arbetet med detaljplanen i enlighet med tecknat planavtal 
med fastighetsägaren. 

Kommunen är huvudman for allmänna vatten- och avloppsledningar och svarar för drift och 
underhåll fram till anvisad f6rbindelsepunkt. Kommunen ansvarar fcir tillhandahållande av 
anslutningspunkt för vatten- och avloppsledningar. 

Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för byggande, anläggande, drift och underhåll av egna 
byggnader och anläggningar samt egen mark inom kvartersmark och inom den egna 
fastighetens gränser. Exploatören ansvarar också for och bekostar eventuella ändringar av 
ledningsdragning inom den egna fastigheten. Karlshanm Energi AB är huvudman for allmänna 
elledningar och fjärrvärmeledningar. Telia Sonera AB är huvudman for teleanläggningar. 

Gemensamhetsanläggning 

En gemensamhetsanläggning, är en anläggning till nytta for flera fastigheter. Den kan utgöras 
av väg, avloppsanläggning, parkering eller annan anläggning som fastigheterna behöver för att 
kmma fungera. 

En gemensamhetsanläggning bildas vid en lantmäteriförrättning. När en gemensamhets
anläggning 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 ska betala. Det är fastigheterna som ansluts till 
anläggningen (inte fastighetsägarna) med ett andelstaL Detta innebär att andelen följer med 
fastigheten vid eventuell överlåtelse av en ansluten fastighet. 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. 
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Avtal 
Planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren. 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Tomtindelning 
Den tomtindelning som gäller på Samariten 2 och 3 upphör per automatik att gälla i och med nu 
aktuell planläggning. Fastigheterna ingår i sin helhet i planområdet. Det är inte aktuellt med nya 
fastighetsindelnings bestämmelser. 

Fastighetsbildning 

Samariten 2 

Fastighetsägare: Landstinget Blekinge 
Gång- och cykelvägen på Länsmansvägens 
norra sida inom Samariten 2 planläggs som 
allmän platsmark och därmed ska drygt 950 
kvm av fastigheten Samariten 2 överföras 
till kommunens fastighet Karlshamn 3:3. 
Fastighetsregleringen bekostas av 
exploatören. 

Beyers väg samt områden norr och söder 
om denna, inom fastigheten Karlshamn 3:3, 
planläggs som kvartersmark med avsikt att övergå till 
Samariten 2. Den totala ytan uppgår till knappt 4900 
kvm. Gemensamhetsanläggning för Beyers väg 
säkerställer fastighetsägarna till Räven l och 2 rätt att 
använda vägen. 

Föreslagen lokalgata i öster ger Samariten 3 ny 
anslutning till Länsmansvägen och vägservitutet över 
Samariten 2, se prickad linje på nedersta bilden, kan 
då upphävas och inte längre belasta fastigheten. 

Det finns idag ett servitut för parkering till 
Samariten 3 som belastar Samariten 2, se nedersta 
bilden. Beroende på hur fastigheterna 
utvecklas kan denna parkeringsyta, ca 670 
kvm, komma att överföras till Samariten 3. 

Samariten 3 

Fastighetsägare: Karlshamns kommun 
Det föreslås inga fastighetsrättsliga 
förändringar för Samariten 3. Beroende på hur 
fastigheten utvecklas kan parkeringsytan i 
söder, ca 670 kvm, komma att innefattas i 
fastigheten. I planen föreslås fastigheten 
ansluta till Länsmansvägen genom ny 
lokalgata i öster, vilket ger fastigheten en 
tydligare och genare anslutning. 

Del av Karlshamn 3:3 planläggs som lokalgatafor 
ny anslutning av Samariten 3 till Länsmansvägen 
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Karlshamn 3:3 

Fastighetsägare: Karlshamns kommun 
Gång- och cykelvägen längs med Länsmansvägen överförs till fastigheten från Samariten 2. 
Beyers väg samt del av parkeringsytan strax söder om denna planläggs som kvartersmark med 
avsikt att överföras till Samariten 2. 

Räven l och 2 

Fastighetsägare: privata 
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. Beyers 
väg planläggs som kvartersmark, då den endast 
betjänar sjukhusområdet och Räven l och 2. 
Gemensamhetsanläggning för Beyers väg säkerställer 
fastighetsägarna till Räven l och 2 rätt att använda 
vägen. Den öppna gräsytan väster om fastigheterna 
kan tas i anspräk som parkering. Det 
vegetationsbeklädda området norr om denna yta 
planläggs som natur med intentionen att 
vegetationen ska finnas kvar som ett avskärmande 
element mot väg E 22. 

Fridhem 1 

Fastighetsägare: Karlshamnsbostäder AB 
Inga fastighetsrättsliga förändringar fareslås för Fridhem l. Del av kommunens fastighet 
Karlshamn 3:3, strax väster om Fridhem l, planläggs som lokalgata, se nedersta bilden på 
föregående sida. Området är idag planlagt som allmän plats, park, men utnyttjas dels för 
anslutning till parkeringsytor till Fridhem l dels för gång- och cykelväg. Genomförandet av 
lokalgatan kommer att innebära ökad trafik förbi Fridhem l. 

l 
l 

Bävern 15, 16 och 27, Illern 15, 16, 17 och 18, Lodjuret 15 och 16, Högadal17, 70, 71, 72 
och 73 samt Högadal S: 1 

Fastighetsägare: privata 
Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. Alla rubricerade fastigheter enligt ovan ligger på 
den södra sidan om Länsmansvägen. Beroende på hur planområdet utvecklas kan trafiken 
komma att öka på Länsmansvägen. 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kostnaderna for arbetet med detaljplanen betalas av fastighetsägarna. Dessa kostnader regleras i 
ett upprättat och undertecknat avtal mellan parterna. 

Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning 
Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar bekostas av 
exploatören. Eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyn till åtgärd (byggnation 
etc) initierad av exploatören bekostas av densamme. 

Fastighetsreglering som innebär att ytterligare fastigheter bildas kan komma att föranleda 
anslutningskostnader för el och V A. För dessa kostnader ansvarar fastighetsägaren. 

Eventuella kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, förekomst av 
markföroreningar eller höga radonhalter kommer att belasta bygglovssökanden/den ensldlde 
fastighetsägaren. 
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Resurshushållning 
Planen möjliggör får en högre utnyttjandegrad av fastigheten och utnyttjar befintlig 
infrastruktur. Den ger även en flexibilitet i användningsområde, för att fastigheterna ska kunna 
utvecklas genom tiden. 

Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av Anna Terning, stadsmiljöavdelningen, i samråd med övriga 
berörda kommunala tjänstemän. 

Karlshamn den 21 maj, 2014 

Anna Terning 
Landskapsarkitekt 

Emina Kovacic 
stadsarkitekt 
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Detaljplan för Samariten 2 och 3 m. fl. 
(Biekingesjukhuset), Karlshamn, Karlshamns 
kommun, Blekinge län 

SAMRADSREDOGÖRELSE 
Samrådsförfarandet 
Byggnadsnämnden beslutade den 2 oktober 2013, § 196, att samråd skulle genomföras kring 
förslag till detaljplan för rubricerat. Detaljplaneförslaget har varit föremål for samråd enligt 5 
kap. II §Plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Kungörelse om samråd, plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, beslutsunderlag for 
behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt svarsblankett har 
den Il oktober 2013 sänts tilllänsstyrelsen (vilka också tagit del av övriga samrådshandlingar 
enligt nedan), lantmäterimyndigheten, hyresgästföreningen, kommunala organ, sakägare enligt 
fastighetsforteckning daterad den 3 oktober 2013, hyresgäster, boende och till övriga 
myndigheter, sammanslutningar och enskilda som bedömts ha väsentligt intresse av förslaget. 

Kungörelse om samråd och samrådshandlingen, som bestått av grundkarta, 
fastighetsf6rteckning; plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, beslutsunderlag för 
behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvens beskrivning, MKB, 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 samrådsmaterialet har 
även funnits tillgängligt på Karlshamns kommuns hemsida: www.karlshamn.se/planer. 

Samrådet kungjordes i ortstidningarna den 12 oktober 2013. Angiven samrådstid varade från 
och med den 14 oktober 2013 till och med den 22 november 2013. Kungörelsen om samrådet 
anslogs på kommunens al1Slagstavla 11 oktober 2013. 

För att informera intresserade om planarbetet hölls ett allmänt samrådsmöte onsdagen den 23 
oktober 2013, kl. 18:00 i Rådhussalen, Rådhuset i Karlshamn. Inbjudan till detta fanns i 
kungörelsen som skickades ut, samt tillgänglig på utställningsplatserna och införd i 
ortstidningarna enligt ovan. 

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 plan processen. Innan 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 tillfålle att yttra sig. Samråd 
med länsstyrelsen om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning skedde i december 2012. 
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Inkomna yttranden under samrådstiden 
I samband med samrådet inkom totalt 25 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 1. 

Myndigheter och organisationer 
l. Länsstyrelsen i Blekinge län 
2. Kommunstyrelsen 
3. Tekniska nämnden 
4. Svenska Kraftnät 
5. Lantmäterimyndigheten 
6. TeliaSonera Skanova Access AB 
7. F örsvarsmakten 
8. VMAB 
9. Socialnämnden 
l O. Kommunala Pensionärsrådet Karlshamn 
11. E. ON Elnät Sverige AB 
12. Utbildningsförvaltningen 
13. Räddningstjänsten Västra Blekinge 
14. Hyresgästföreningen 
15. Polismyndigheten 
16. Karlshamnsbostäder 
l 7. Trafikverket 
18. Karlshamns Energi 
19. Landstinget Blekinge 
20. Nanu·skyddsföreningen Karlshamn 
21. Miljöförbundet Blekinge Väst 

Enskilda 
22. Lars Sturesson, Lodjuret 15 
23. Aina Johansson, Lodjuret 16 
24. Kent Hallberg, Räven l 
25. Anna-Karin Runesson, Illern 18 

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

inget att erinra 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 

Yttranden från myndigheter och organisationer 

1. Länsstyrelsen i Blekinge län (yttrande inkom den 30 okt. 2013) 
Planens syfte 
Syftet med planen är att befästa befintliga ändamål för vård, skola och teknisk anläggning. 
Detaljplanen medger även kontor, handel och bostäder. Planförslaget innebär även att 
byggrätten utökas för att möjliggöra en utveckling av området. Naturområdet i norr kommer att 
ligga kvar som natur. 

Planområdet inrymmer Blekingesjukhuset, förskola och natur. Planområdet gränsar till 
bostadsbebyggelse i öster. Den västra delen av planområdet är utpekat i den kommunala 
översiktsplanen för Karlshamns kommun från 2007 som utbyggnadsområde för verksamheter. 

Behovsbedömning 
Karlshamns kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av en 
miljökonsekvensbeskrivning. Kommunens bedömning är att planförslaget ej kan komma att få 
negativ påverkan. Länsstyrelsen har inga invändningar angående kommunens ställningstagande. 

Kommentar: Noteras. 
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Länsstyrelsens synpunkter och råd 
Detaljplanen omfattar ett befintligt verksamhetsområde inom vilket Blekingesjukhuset, 
Karlshamn, är beläget. Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig över behovsbedömningen och lämnat 
synpunkter på förslaget. Kommunen har delvis beaktat dessa, bland annat har kommunen, på 
plankartan, infört en bestämmelse om att byggnad inte får uppfåras förrän krigsbranddammen 
tagits bort. Länsstyrelsen anser att planhandlingarna är bra utformade och ger en bra 
beskrivning över de förändringar som avses inom planområdet, dock kvarstår några frågor, se 
nedan. 

Hälsa/säkerhet, Farligt gods/Buller 
Väg E 22 norr om planområdet är en farligt gods led. Vård, kontor och parkering anges i den 
norra delen och hamnar på ett avstånd om ca 50 meter från E 22. I den västra delen av 
planområdet anges ändamålen vård, kontor, handel och parkering vilka ligger på 20meters 
avstånd från Sölvesborgsvägen där farligt gods passerar till viss del. Länsstyrelsen har tagit 
fram riktlinjer (RIKTSAM) får lokalisering av olika typer av verksamheter vid farligt godsleder. 
Länsstyrelsen anser att en riskanalys för planområdet bör genomföras alternativt redovisning av 
riskreducerande åtgärder. 

Kommentar: Kapitlet "Rekommenderad vägfor farligt gods" kompletteras med 
riskhantering. 

Länsstyrelsen påtalade vid behovsbedömningen att det är viktigt att det framgår av handlingarna 
att fastställda riktvärden flir buller inte kommer att överskridas och att det flirtydligas. Av 
handlingarna framgår inte omfattning av olika åtgärder för att klara riktvärden får buller om 
användningen ändras till mer störningskänsliga ändamål, t ex bostäder. Det anges endast att 
bullerriktvärdena ska uppfYllas och att ansvaret får att riktvärdena för buller ska säkerställas 
ligger på fastighetsägare/byggherre. Kommunen bör redovisa ett mer detaljerat underlag för 
vilka bullerskyddsåtgärder som kan komma att krävas för att klara människors hälsa och 
säkerhet. Länsstyrelsen anser att bullerskyddsåtgärder tydligt ska redovisas i handlingarna och 
framgå på plankartan. 

Kommentar: Bullerberäkningar har u(förts, vilka visar att nivån i dagsläget ligger på 67 
dBA vid denfasad som ligger längst norrut i planområdet och därmed närmast väg E22. 
Användningen anges här till vård, kontor och parkering. Vid den norra gränsenför området 
för bostadsändamål är bullernivån 41 dBA i dagsläget. Bullerberäkningar på den 
prognosfiserode trafikmängden år 2033 visar att värdena ökar till 68 respektive 43 dBA vid 
ovan nämnda fasader. Detta.förutsatt att ingen ny bebyggelse uppförs som avskärmar 
bullret. 

Bullerfrågor behandlas i BER och bevakas vid lovgivning Det yttersta ansvaret ligger 
därmed på byggherren. Vilka bullerskyddsåtgärder som kan komma ifråga om delar av 
området omvandlas till bostadsändamål är till stor del beroende av hur bebyggelsen inom 
området ser ut. Ovan nämnda bullerberäkning samt möjliga bullerskyddsåtgärder infdrs i 
planbeskrivningen 

Riksintressen 
Planområdet gränsar till riksintresset får kommunikation enligt 3 kap 8 § miljöbalken. 
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte påverkar riksintresset negativt. 

Kommentar: Noteras. 

Redovisning av detaljplanens konsekvenser 
Enligt PBL 4 kap. 33 § p. 5 ska konsekvenserna på fastighetsnivå får organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder framgå av detaljplanens planbeskrivning. 
Kommunen har till detaljplanens fastighetsförteckning angett berörda fastigheter. Kommunen 
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bör belysa, i framtida arbete, konsekvenserna av planförslaget för berörda fastigheter och andra. 
Konsekvenser av planförslaget kan t ex vara ökad traftk/p-platser. 

Kommentar: Konsekvenserna på fastighetsnivå vidareutvecklas i planbeskrivningen 

Prövningsgrunder enligt 11 kap l O § PBL 
Planområdet gränsar till riksintresset for kommunikation enligt 3 kap 8 § miljö balken. Förslaget 
anses inte medföra en negativ påverkan. Inte heller berör förslaget några mellankommunala 
frågor. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte påverkas negativt. Människors hälsa och säkerhet 
eller risken for olyckor torde inte påverkas dock bör riktvärdena för buller säkerställas utifrån 
vad som anges ovan under människors hälsa och säkerhet. Planområdet ligger inte inom 
strandskydd. Förslaget bedöms inte medföra någon risk for översvämning, ras eller erosion. 

Kommentar: Noteras. 

2. Kommunstyrelsen (yttrande inkom den 26 november 2013) 
Kommunstyrelsen beslutade att avge synpunkter i enlighet med mark- och 
exploateringsingenjörernas fors lag: 

Inom den kommunalägda marken vid befintlig förskola, Samariten 3, regleras 
bebyggelsens totalhöjd till + 24 m, vilket motsvarar tre våningar. Områdets karaktär och 
fastighetens begränsade byggbara yta innebär, både byggnadsekonomiskt och 
områdesmässigt att en betydligt högre totalhöjd än vad som anges i planen bör tillåtas. 

Kommentar: Totalhöjd samt exploateringsgrad har angetts utifrån beräkningar av 
fastighetens yta och den andel parkering som krävsför angivna användningsändamål 
enligt kommunens parkeringsnorm. Platsens lokalisering i staden samt omgivande 
topografi och befintlig bebyggelse tillåter en högre byggnation men den begränsade 
storleken på fastigheten ger inte utrymme till tillräckligt med parkeringsplatser. 
Möjligheten till högre bebyggelse ska studeras vidare. 

4 

Då planområdet består av ett större område som utgörs av kvartersmark bör ungefarligt 
läge för passager anges inom kvartersmarken. Detta för att kvarteret inte ska upplevas allt 
för slutet. 

Kommentar: Syflet med passagerna skulle vara att undvika attfastigheten sluts mot 
gatan ochför att bibehålla småskaligheten. Då det i dagsläget intefinns någon klar 
vision om hur området ska utvecklas och planen är flexibel är det svårt att lägga in 
bestämda passager, då dessa kan komma att begränsa utvecklingen på ett negativt sätt. 
En generell bestämmelse om att passager skafinnas mot Länsmansvägen införs därför på 
plankartan och innebörden tydliggörs i planbeskrivningen 

Utökad byggrätt och möjligheten till kontor, handel och bostäder inom planområdet bör 
följas upp avseende utomhusvistelse, gröna ytor och planteringar, inom kvartersmarken. 
Grönstruktur är även gynnsam för dagvattenhanteringen. 

Kommentar: Grönskans betydelse för rekreation och tillfrisknande beskrivs kortfattat 
under rubriken "Lek och rekreation" i planbeskrivningen. Planbeskrivningen 
kompletteras med grönytors värde för upplevelsen av ett område, for boendemiljön samt 
för dagvattenhantering 

Planbestämmelsen e, på plankartan anger största tillåtna sammanlagda byggnadsarea for 
flerbostadshus genom en procentsats av fastighetsarean. Detta innebär i dagsläget en 

Samrådsredogörelse • Detaljplan för Samariten 2 och 3 m.fl. Karlshamn 



Granskningshandling • Normalt förfarande 2014-02-26 

koppling till fastigheten Samariten l och att en exploatering tillåts som inte är önskvärd. 
Planbestämmelsen måste korrigeras så att önskvärd reglering erhålls. 

Kommentar: Planbestämmelsen e2 ändras till att gälla till egenskapsgräns och inte /ör 
fastighetsarea. 

En tomtindelning gäller som fastighetsindelnings bestämmelse. Gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom ett planområde i samband med att 
en detaljplan rör det aktuella området vinner laga kraft. Av en planbeskrivning bör gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser framgå samt om detaljplanen innehåller nya 
fastighetsindelningsbestämmelser eller inte. På plankartan redovisas en text avseende 
verkan på fastighetsplan under administrativa bestämmelser, denna ska tas bort. 
Planbeskrivningen ska justeras och kompletteras med text som klargör gällande 
rättsförhållanden. 

Kommentar: Bestämmelse om verkan på fastighetsplan tas bort från plankartan. 
Planbeskrivningen kompletteras. 

Texten i planbeskrivningen avseende fastighetsrättsliga åtgärder bör tydliggöras med att 
vid ett plangenomförande krävs en rättighet rör fastigheterna Räven l och 2 rör in- och 
utfart avseende nyttjande av befintlig väg. 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med detta. I och med att kommunen äger 
marken, regleras detta genom servitut vidförsäljning av marken. 

3. Tekniska nämnden (yttrande inkom den 1 november 2013) 
Drift-, gatu- och trafikenheten har inget att erinra. 

Fastighetsenheten: 
Fastigheten Samariten 3 (Regnbågens förskola) kompletteras med markanvändningen kontor. 

Kommentar: Bestämmelsernaför fastigheten Samariten 3 kompletteras med ändamålet 
kontor. 

VA-enheten: 
Fastigheterna är idag anslutna till kommunalt vatten, spill- och dagvatten i Länsmansvägen. 

Vilket omnämns i planbeskrivningen är det svårt att bedöma hur stor den framtida belastningen 
blir beroende på planens flexibilitet. 

Vissa av de nya byggnaderna kommer att bli så höga att valtenttycket från ledningsnätet inte 
kommer att räcka till. Dessa byggnader kommer då att behöva särskilda anordningar för att 
klara vattenförsörjningen till de högre våningsplanen. Sådan anläggning finns redan idag för att 
klara den befintliga högdelen av lasarettet. 

Kommentar: I det fall högre byggnader uppförs inom planområdet, kommer dessa att 
försörjas med vatten genom teknisk lösning, precis som gjorts för byggnad 5. Ovanstående 
information införs i planbeskrivningen 

Detta tillsammans med dagvattenfrågan samt oklarheter hur ledningsnätet inne på området 
verkligen ser ut gör att hela VA-försörjningen behöver belysas i en särskild VA-utredning för 
området. Det åligger exploatören att visa hur VA-försörjningen ska fungera i takt med att 
planerna för området får mer konkreta former. 
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Kommentar: Atgärder for dagvattenhantering kan anordnas inom fastigheten på flera sätt. 
Till exempel kan genomsläppliga material som grus eller gräsarmering användas på 
parkeringsytor och vegetationsbeklädda tak och väggar kan uppforas på byggnaderna. 
Träd, planteringar och övriga gröna ytor absorberar mycket vatten och har även ett 
rekreativt värde som är viktigt inom vårdområden. För att minska punktbelastning på 
dagvattennätet kanfördröjningsmagasin anläggas inomfastigheten Planbeskrivningen 
kompletteras med denna information. 

Det är i dagsläget inte klart vad som kommer att hända med sjukhusen inom Blekinge län. 
Enligt Landstinget så kommer det inte ske någon större byggnation inom området om 
befintliga sjukhus skafinnas kvar i både Karlshamn och Karlskrona. Om det beslutas att 
helasjukhuset skaforläggas i Karlshamn bedöms beläggningen behöva öka med 120 000-
130 000 kvm, vilket ökar belastningen på bland annat spillvatten och e!forsörjning. Det är 
inte aktuellt att stycka av delar av fastighetenför exempelvis handels- eller 
bostadsetablering i något av dessa fall. Vatten och avloppsfrågan hanteras i bygg/avet. 

4. Svenska Kraftnät (yttrande inkom 14 oktober 2013) 
Inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 

5. Lantmäterimyndigheten (yttrande inkom den 21 oktober 2013) 
Lantmäterimyndigheten har tagit del av fårslaget till detaljplan. Någon fullständig genomgång 
av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomförandefrågor. 
Lantmäterimyndigheten väUer alt särskilt belysa föUande frågeställningar. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Inom planområdet gäller servitut 1082-83/37.1 för utfart och parkering till fårmån får Samariten 
3. Då Samariten 3 får tillgång tilllokalgata är utfartservitutet obehövligt och bör upphävas. Är 
tanken att parkeringen inom servitutsområdet endast ska vara får Samariten 3 är det lämpligt att 
överföra detta område till Samariten 3. Om parkeringsområdet ska användas av ett flertal 
fastigheter (tex vid kommande exploatering) är det lämpligt att bilda en gemensamhets
anläggning får området. 

Kommentar: Lokalgatan i öster gör servitutet for utfart obehövligt. Genom att upphäva 
servitutetfor utfart ges störreflexibilitetfor utbyggnad i detta område. Vad som kommer 
att ske med Samariten 3 är oklart i dagsläget. Beroende på vilken verksamhet som kommer 
attfinnas på fastigheten i framtiden är parkeringsplatsen av större eller mindre vikt. 
Planläggningenförhindrar inte att det i framtiden bildas en gemensamhetsanläggningför 
parkeringen eller att den överfors till Samariten 3. 

Planen medger ett flertal byggrätter inom planområdet Som planfårslaget ser ut idag är 
tillfartsfrågan inte löst inom kvartersmarken. För att göra planförslaget tydligare kan tänkta 
tillfarter specificeras med g-områden. En gemensamhetsanläggning får vägarna bör bildas om 
avstyckningar sker får att ordna drift och underhållsfrågan. 
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Kommentar: Det är i dagsläget oklart hur denframtida verksamheten inom Samariten 2 
kommer att se ut och om avstyckningar är aktuellt. Det är därfor svårt att redan nu lägga 
ut g-områden/ör tillfarter. I planbeskrivningen tydliggörs att vid eventuell avstyckning bör 
gemensamhetsanläggning bildas för anslutningsvägarna om flera parter ska samsas om 
dessa. 
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Är tanken att P- och PD-området ska överfåras till Samariten 2 bör detta framgå under rubriken 
fastighetsbildning. 

Kommentar: Information om detta införs i planbeskrivningen 

Planförslaget medför att Räven l och 2 blir av med sin tillfart. En rättighet som säkrar tillfarten 
till fastigheterna bör bildas exempelvis genom att en fastighetsindelningsbestämmelse görs får 
att tillfårsäkra en servitutsrätt. Alternativt kan tillfarten planläggas som allmän plats. Det som är 
kvar av Beyers väg utanför planområdet utgör allmän plats. 

Kommentar: Planområdet ändras till att innefatta hela Beyers väg, som planläggs som 
kvartersmark En rättighet ska säkra tillfarten tillfastigheterna Räven l och 2, se 
kommentar till punkt 2, Kommunstyrelsen, sidan 5. 

Ekonomiska frågor 
Om ni väljer lösningar med g-områden kan ni förtydliga vad det innebär för en fastighetsägare 
att vara med i en gemensamhetsanläggning. Nedanstående text är hämtad från en beskrivning av 
vad en gemensamhetsanläggning är. Det bör även nämnas något om förvaltningen av 
gemensamhetsanläggningen, att det kan ske antingen via delägarfårvaltning e !ler 
föreningsfårvaltning. Vidare bör det framgå att det kan behöva betalas ersättning till belastad 
fastighetsägare vid bildande av gemensamhetsanläggning samt att det uppkommer 
förrättningskostnader vid bildandet. 

"En gemensamhetsanläggning ger de anslutna fastighetema rätt att använda anläggningen får 
det ändamål den har bildats. Det kan vara får väg, soprum, avloppsanläggning, parkering eller 
annan anläggning som fastigheterna behöver får att kunna fungera. Det är fastigheterna som 
ansluts till anläggningen (inte fastighetsägamaJ med ett andelstaL Detta innebär att andelen 
föUer med fastigheten vid eventuell överlåtelse av en ansluten tastighet En 
gemensamhetsanläggning bildas vid en lantmäterifårrättning. Där beslutar 
lantmäterimyndigheten även om de andelstal som ska gälla för fördelning av kostnaderna för 
den i gemensamhetsanläggningen ingående anläggningens utförande (byggande) och drift 
(fårvaltning). Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån sitt andelstal." 

Kommentar: Information om innebörden av gemensamhetsanläggning iriförs som 
information i planbeskrivningen 

Allmän information 
Lantmäterimyndigheten ser ett stort värde i att genomfårandefrågorna redovisas på ett tydligt 
sätt i planhandlingarna så att berörda fastighetsägare förstår vilka åtgärder 
(lantmäteriförrättningar mm) som kommer att bli nödvändiga och vem som kommer att stå får 

olika slag av kostnader (framtida underhåll av gemensamma anläggningar, marklösen, 
förrättningskostnader mm). Arbetsprocessen blir inte rationell om berörda fastighetsägare inte 
kunnat läsa ut dessa uppgifter under plan processen. Följden blir då istället att dessa frågor måste 
behandlas på nytt i efterföljande lantmäterifårrättningar vilket också leder tilllängre 
genomfårandetider. 

Kommentarer: Noteras. Genomförandefrågorna på fastighetsnivå redovisas tydligare i 
fortsatt planarbete. 

6. TeliaSonera Skanova Access AB (yttrande inkom den 21 oktober 2013) 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförs lag. Vi har 
därför inget att invända mot gällande detaljplanefårs lag. Det finns dock kablar inom fastigheten 
som fårser Blekingesjukhuset med telefoni och bredband. Dessa måste kunna finnas kvar i 
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oförändrat läge. Om detta inte är möjligt, kommer Skanova att kräva full kostnadsersättning för 
nedlagt arbete. 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med iij(Ormation om kostnadsonsvar vidflytt 
av ledningar. 

7. Försvarsmakten (yttrande inkom den 23 oktober 2013) 
Inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 

8. Västblekinge Miljö AB (yttrande inkom den 28 oktober 2013) 
Ingen anmärkning. 

Kommentar: Noteras. 

9. Socialnämnden (yttrande inkom den 8 november 2013) 
Avstår från att avge yttrande. 

Kommentar: Noteras. 

1 O. Kommunala pensionärsrådet Karlshamn (yttrande inkom den 8 
november 2013) 

Kommunala Pensionärsrådet, KPR, i Karlshamn har beretts tillfalle att yttra sig om rubricerat 
förslag till detaljplan. Syftet med planläggningen är att befåsta och utöka byggrätten for 
befintliga ändamål samt möjliggöra utveckling till kontor, handel, parkering och bostäder. 

Kommunala Pensionärsrådet anser att i väntan på en slutlig lösning av framtida lokalisering av 
Blekinges sjukhus skall den föreslagna detaljplaneändringen endast omfatta utökning av 
byggrätten för befintliga ändamål samt befästa dessa. Av denna anledning avstyrker vi övriga 
delar av förslaget for fastigheterna Samariten 2 och 3m. fl. i Karlshamns kommun intill 
lokaliseringen av sjukhusen är slutgiltigt lösta. 

Kommentar: Arbetet med en ny detaljplan är en komplicerad process som tar lång tid att 
genomföra och som kostar mycket pengar. Det slutliga dokumentet ska därför ha en 
långsiktighetför att inte bli inaktuellt. Det är Landstinget som har initierat nu aktuellt 
planarbete med anledning av att befintlig bebyggelse intefoljer gällande detaljplan ochför 
att skapa framforhållning för framtida utveckling av fastigheten, beroende på det beslut 
somfattas angående sjukhusetsframtid Landstinget har önskat attplanen ska varaflexibel 
i fråga om användningsändamålför att fastigheten ska kunna utvecklas i olika riktningar. 
Kommunen har tillmötesgått detta önskemål då det inte är något ovanligt och det är en 
fastighet som lämpar sig välfor olika användningsändamål. Detfinns inget tvingande i de 
olika ändamålen utan detaljplanen medger endast möjligheter. Att planenforutom 
vårdändamål även anger exempelvis handels- eller kontorsändamål innebär således inte 
något hinder för fortsatt vård. 

11. E. ON Elnät Sverige AB (yttrande inkom den 13 november 2013) 
E. ON Elnät Sverige AB har inte några ledningar inom planområdet och har därmed inget att 
erinra. 
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Kommentttr: Noteras. 

12. Utbildningsförvaltningen (yttrande inkom den 13 november 2013) 
Inga synpunkter. 

Kommentar: Noteras. 

13. Räddningstjänsten Västra Blekinge (yttrande inkom den 13 november 
2013) 

Inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 

14.Hyresgästföreningen (yttrande inkom den 15 november 2013) 
Inget att erinra nu. Aterkommer senare. 

Kommentar: Noteras. 

15. Polismyndigheten (yttrande inkom den 20 november 2013) 
Inga synpunkter. 

Kommentar: Noteras. 

16. Karlshamnsbostäder (yttrande inkom den 20 november 2013) 
Planen har ett ambitiöst anslag och en god intention att vara flexibel och öppnar för ett varierat 
användande av området, vilket vi är positiva till. 

KABO äger och fårvaltar Fridhemsområdet som är direkt angränsande till det nu aktuella 
planområdet Fridhem är ett område som är stort, ca 400 lägenheter, och därmed många 
hyresgäster. Tidigare har det varit stor omflyttning och många vakanta lägenheter i området. 
Många nationaliteter har och bor i området liksom olika former av hyresgäster såsom t. ex. 
studenter. Området har också historiskt haft problem men vi har arbetat mycket får att komma 
till rätta med det och numera fungerar området bra igen. 

KABO är intresserade av att bibehålla eller fortsätta att utveckla Fridhem och vill bidra till att 
skapa en robust social struktur i Fridhemsområdet och ser, som ett led i det arbetet, att området 
kompletteras med nya bostadsformer. Det kan lämpligen ske inom det nu aktuella planområdet 

Ett av planens syften är att utveckla fastigheten får kontor, handel, parkering och bostäder, en 
god intention med ett mixat användningsområde. Relativt stora byggnadsareor är tillåtna i den 
nya planen. Hur de avses att fördelas redovisas dock inte och vår farhåga är att det byggs få och 
stora byggnadsvolymer. 

Vi befarar att den befintliga storskaliga strukturen därmed befästs och att nya storskaliga 
strukturer skapas. Fridhem får inte hamna i skuggan på baksidan av något nytt utan ha en 
aktivare del i något nytt. Vi ser framfår oss en stadsdel som är trygg, socialt stabil och kan 
erbjuda ett varierat bostadsutbud i en attraktiv närmiljö. Kanske att skalan bryts ner i gränserna 
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mot Länsmansvägen och mot Fridhem för att kunna öka känslan av trivsel och trygghet i 
området och i de angränsande kvarteren. 

Kommentar: Planbestämmelse införs som reglerar byggnadsvolymerna mot 
Länsmansvägenför att kvarteret inte ska upplevas som slutet, se ävenpunkt 2, 
Kommunstyrelsen. Existerande bebyggelse är utformadför befintligt ändamål, vård. 
Kommunen vill inte begränsa byggnationen på sådant sätt att verksamheten inte ska kunna 
utföras på ett effektivt sätt. 

Det bör tydligare redovisas hur planområdet avses att bebyggas i framtiden och hur det avses 
länkas ihop med Fridhemsområdet Vidare efterfrågar vi vilka mervärden som kommer skapas 
som följd av planens genomförande. Vi måste kunna ge den infonnationen till våra boende. 

KABO skulle vilja se en rumslig analys och en utvecklingsplan för planområdet som också 
visar hur det kan införlivas med den omkringliggande staden och kvarteren. Samt vilka 
konsekvenser det får för de nu boende och verksamma, vilka mervärden som skapas inom 
planområdet och i de intilliggande kvarteren som hjälper, stödjer och bidrar till en hållbar 
utveckling. 

Kommentar: Då det ännu intefinns något bes/utfrånfastighetsägarens sida om hur 
området ska utvecklas är planer och skisser svåra att göra. Samariten 2 utgör ett 
attraktivt läge i staden som bör utnyttjas effektivt och på bästa sätt utifrån aktuella 
förutsättningar. Stälining till den slutgiltiga bebyggelsens utformning tas i bygg/avskedet. 
Planforslagets konsekvenser fortydligas i planbeskrivningen. 

De som bor i Fridhem idag, sätter ett mycket stort värde på den grönska som arrgränsar till 
området idag och det är glädjande att den gröna kullen bevaras som natur. Grönytan väster om 
Fridhem är de boendes gröna lunga för närrekreation och lek. Den, anser vi, bör inte förses med 
någon byggrätt utan fortsätta att vara en grönskande tillgång för de boende. Särskilt som det 
inom området också finns en branddamm som verkar fmnas kvar under överskådlig tid. Det är 
därför olyckligt att planlägga för lokalgatan i det föreslagna läget. Den ligger onödigt nära 
befintligt bostadshus och har en avskärande effekt mellan bostäderna och grönområdet. KABO 
föreslår att lokalgatan förläggs längre väster ut och att befintlig parkering med infart ligger kvar 
i sitt nuvarande läge och överförs till fastigheten Fridhem l. 

1 o 

Kommentar: Grönytan, en öppen gräsbeklädd yta, väster om Fridhem ligger på 
fastigheten Samariten 2, som ägs av Landstinget och som därmed inte kan ses som en 
resurs för allmänheten. Delar av ytan kan inte bebyggas idag på grund av befintlig 
krigsbranddamm, men kan komma att utgöra attraktiv mark den dag då beslut tas om att 
dammen inte längre behövs. 

Den planerade lokalgatan utgör en naturlig angöring till fastigheten Samariten 3. När 
lokalgatan byggs, kan det servitut som idag belastar Samariten 2 för tillfartsväg till 
Samariten 3 upphävas och därmed skapas ytterligare en yta som kan utvecklas for annat 
ändamål. Del av området som planläggs för lokalgata används idagför anslutning till 
parkeringsytor inom Fridhem l och på Samariten 2. Parkeringsytan på Samariten 2 i 
planområdets sydöstra del utnyttjas av besökare och boende på Fridhem l och Irqfiken 
den medfor är alltså uppkommen på grund av befintlig bostadsbebyggelse. Det 
bostadshus som ligger närmast den planerade lokalgatan påverkas således redan idag av 
trafik till ochfrån fastigheten. Tillkommande trafik på planerad lokalgata bedöms inte bli 
betydande då den endast utgörs av dem som har målpunkt på Samariten 3. Resterande 
del av området för lokalgata består idag av gång- och cykelväg samt grönyta. 

Inomfastigheten Fridhem l finnsflera gröna bostadsgårdar ochfastigheten ligger 
dessutom i direkt närhet till grönytor såväl i väster som i nordost. 
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Vi ser hellre att ett högre bostadshus i 8-10 våningar byggs på tomten med beteckning BSDP än 
de 3 våningshus som föreslås. Ett högt hus på platsen skulle kontrastera befintlig bebyggelse 
och samspråka med den högsta byggnaden på lasarettsområdet Utöver det får Karlshamn ett 
nytt landmärke. Förses bostadshuset med övervägande små lägenheter kompletteras det 
befintliga bostadsbeståndet i området, liksom att området får många nya invånare. Detta bidrar 
till att fler rör sig i området varpå tryggheten kan komma att öka. Av grönytan och den gröna 
kullen skapas ett sammimhängande grönt stråk till nytta och glädje får både nya och nu boende i 
området. 

Kommentar: Se kommentar till kommunstyrelsen, punkt nr 2. 
Lägenheters storlek är inte en planfråga och kan därmed inte regleras i plan. Fler 
boenden i området är dock positivt ur många aspekter. 

Ett ytterligare bidrag till att höja attraktionen i området är en omgestaltning av Länsmansvägen. 
Den bör omgestaltas för en ökad trafiksäkerhet och lägre hastigheter, vilka också bidrar till en 
ökad trygghet. 

Kommentar: Länsmansvägen ligger utanför planområdet och nu aktuellt p/anprojekt. En 
eventuell omdaning av vägen skulle gynna området men måste ses som ett eget projekt 
utanför planläggningen. 

Ett nytt bostadshus går upp i höjd 
för att möta den högsta byggnaden 
i lasarettsområdet och skapa ett 
nytt landmärke i staden. 

Lokalgata placeras väster om den 
underjordiska dammen. Infarten 
och parkeringar intill befrntligt 6 
våniJ1gshus bevaras och överförs 
till fastigheten Fridhem l. 

Väster om Fridhem skapas ett 
sammanilängande grönstråk som 
kopplas både norr och söder ut. 

Fotomontage över hur området 
skulle kunna kompletteras med ett 
11-våningshus på platsen for 
Regnbågens förskola och en ny 
lokalgata väster om detl 
undetjordiska dammen. 
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Fotomontage över hur 
ett 11-våningshus 
skulle komplettera 
platsen. Gatuvy från 
Länsmansvägen med 
en ny lokalgata till 
vänster i bilden. 

17. Trafikverket (yttrande inkom den 21 november 2013) 

Vägarna inom planområdet ägs och sköts främst av Landstinget, endast en liten del av gatunätet 
ägs av kommunen. Planområdet arrgränsar till E22 och trafikplats Karlshamn Norra. Till 
trafikplatsen ansluter en kommunal gata, Beyers väg, som idag regleras genom lokal 
trafikföreskrift ror att begränsas till att användas av utryckningstrafik och enstaka fastigheter vid 
Beyers väg. E22 är av riksintresse för kommunikationer och ska skyddas mot åtgärder som kan 
påverka funktionen negativt eller hindra framtida utveckling. 

För E22 gäller utökat byggnadsfritt avstånd om 50 meter från vägområdet Ä ven om det redan 
fmns bebyggelse inom denna zon så får ingen ny bebyggelse uppforas inom detta område. När 
det gäller avståndet till E22:s på- och avfartsramp behöver detaljplanen justeras då Trafikverket 
anser att byggrätt inte ska medges inom en zon på 30meter från vägområdesgränsen for 
rampen. Närmast av- och påfartsrampen kan dock markparkering tillåtas, under förutsättning att 
avstånd för parkering enligt nedan uppfYlls. 

När det gäller områden för parkering ska detaljplanen säkerställa att avståndet till vägområdet 
för E22 är minst 30 meter och minst 15 meter till dess på- och avfartsramp. Trafikverket 
accepterar inte några byggnader inom parkeringsområdet markerat med "P" på plankartan och 
anser att denna yta ska markeras med prickmark Är tanken att området för parkering och vård, 
som är markerat med "PD" på plankartan ska medge byggrätt för vård ska säkerställas att 
avståndet till E22:s vägområde är minst 50 meter och E22:s påfartsramp minst 30 meter. Med 
hänsyn till parkeringsområdets närhet till E22 bedömer Trafikverket att behov av någon form av 
skydd finns for att minimera risken for spring ut på motorvägen och bländning. Kommunen bör 
utreda lämplig skyddsåtgärd som ska samrådas med Trafikverket Kommunen eller exploatören 
ansvarar for genomförande och finansiering. Trafikverket anser att plankartan ska kompletteras 
i detta avseende. 

12 

Kommentar: Plankartanjusteras så att byggrätt inte medges närmare på- och 
avfartsrampens vägområdesgräns än 30 meter. 

På ytan mellan Bayers väg och väg E22 avses inte byggnader uppforas. Vid diskussion 
med Landstinget framkom att området vid behov kan användas som landningsplats for 
helikopter. Detta innebär att ytan måste hållas öppen även av den anledningen. Detta 
fortydligas med planbestämmelse om prickad mark- byggnad for inte uppföras -på 
plankartan och i planbeskrivningen Bestämmelse om skydd mot väg E22 införs på 
plankartan. 

Enligt befintlig bestämmelse på plankartan medges inte ny bebyggelse inom 50 meter 
från väg E 22. Området markerat med "PD" utgörs idag av gata och parkering och 
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behövsfor att säkerställa angöringen till området. Områdetändrasfrån allmänplats till 
kvartersmark, men avses inte bebyggas. Aven detta regleras med planbestämmelse om 
prickad mark. 

Med hänsyn till att området ligger nära E22 finns risk för bullerstörning från trafiken. Detta 
avhandlas i planbeskrivningen där det fastställs att byggherren/fastighetsägaren ansvarar får att 
gällande riktvärden för buller kan upprätthållas. Trafikverket anser att kommunen bör utveckla 
bulleranalysen utifrån olika tänkbara användningsområden och att behov av eventuella 
bullerskyddsåtgärder ska framgå. Bulleranalysen ska utgå från prognostiserade trafikflöden 
minst 20 år framåt i tiden. 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med bullernivåer inom området och 
forslag till åtgärder, se även kommentar till Länsstyrelsens yttrande, punkt l. 

Detaljplanen behöver även kompletteras med en trafikalstringsbedömning utifrån 
prognosliserad trafikökning. Behov av åtgärder på det statliga vägnätet som föranleds av ökade 
trafikmängder till följd av exploateringen ska bekostas av kommunen/exploatören. 

Kommentar: Av de verksamheter som medges inom planområdet är det 
handelsetablering som alstrar mest trqfik. Det bedöms dock inte som rimligt attframtida 
etablering skulle medföra så stor trafikökning att problem uppstår på väg E 22 eller på 
dess på-och avfartsramper. Inom området medges totalt 8 000 kvm handel, vilket kan 
jämföras med Coop vid Strömmavägen, vars byggnad är på ca 5 200 kvm, 
handelsområdet vid Nymöllevägen, med bland annat E/giganten och Netto, där den totala 
byggnadskroppen är knappt 3 000 kvm eller bilforsäljaren AB Sven Jepsson på 
Vekerumsvägen där byggnaden är drygt 6000 kvm. Dagens situation i Karlshamn utgör 
inga trafikproblemför det statliga vägnätet. Eventuellt tillskott av handelsyta på grund av 
planförslaget bedöms inte påverka trafiksituationen på väg E 22. A'ven en kombination av 
handel, vård och bostäder inom planområdet bedöms alstra trafik långt under en nivå 
som skulle resultera i problem för väg E 22. 

Planbeskrivningen kompletteras dockfor att uppmärksamma att om åtgärder krävs på 
det statliga vägnätet till följd av exploatering, ska dessa bekostas av exploatören. 

Avseende farligt gods så finns riktlinjer att följa i "Riktlinjer får riskhänsyn i 
samhällsplaneringen", Länsstyrelsen rapport 2007:06, se kapitell0.3. Transporter av farligt 
gods och skyddsavstånd skall också i enlighet med PBL finnas redovisad i kommunens 
översiktsplan. Med hänsyn till att bebyggelse planeras i E22:s närhet anser Trafikverket att 
planen bör beskriva riskerna med hänsyn till farligt godstransporter samt redovisa om eventuella 
skyddsåtgärder krävs. 

Trafikverket är positivt inställd till kommunens ambitioner att bygga ut gång- och cykelvägar i 
området, vilket medfår ökad trafiksäkerhet får oskyddade trafikanter. Planområdet ombesörjs 
med kollektivtrafik med hållplatser inom rimliga gångavstånd. 

Komment(lr: Gång- och cykelvägnätet såväl inom som utaY!för planområdet är väl 
utvecklat. Denforändring som planeras ske är att befintlig gång- och cykelväg i söder 
planläggs som allmän platsmark och därmed ska överforas frånfastigheten Samariten 2 
till kommunensfastighet Karlshamn 3:3 

Trafikverket har i övrigt inget att erinra mot planfårslaget 
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18. Karlshamns Energi AB (yttrande inkom den 22 november 2013) 
Elnät 
Beroende på i vilken utsträckning och var nybyggnation sker i området kan det bli nödvändigt 
med något eller några E-områden för nya nätstationer. Trots att befintlig nätstation har kapacitet 
för utökad byggnation kan stora avstånd göra att en ny nätstation krävs. 

Värme 
Utökad fjärrvärmeleverans till fastigheterna Samariten 2 och 3 m. f!. kan inte i dagsläget ske 
utan någon förstärkning av distributionssystemet. Förmodligen i form av en mindre pumpstation 
på fastigheten eller i dess närhet. 

Vi ser fram emot en dialog angående ovanstående synpunkter. 

Kommentar: Ovanstående information införs i planbeskrivningen Då planen är så 
flexibel är det svårt att i dagsläget veta var dessa anläggningar kan behövas och det 
anses därför olämpligt att på plankartan styra dess exakta placering. Andamålet E
teknisk anläggning, införs i den sydöstra delen av planområdet, med en begränsning om 
50 kvm. Det införs också i planbeskrivningen att hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet ska tas vid bygglovgivning av eventuell nätstation 

19. Landstinget Blekinge (yttrande inkom den 22 november 2013) 
Inget att erinra. 

20. Naturskyddsföreningen Karlshamn (yttrande inkom den 24 november 
2013) 

Vi har tagit del av planförslaget och har inga övriga synpunkter förutom att vi skulle vilja ha ett 
bättre skydd för de trädklädda höjderna i området, betecknade med en 2:a på kartan på sidan 6 i 
samrådshandlingen. 

Det östra området norr om fårskolan får ett gott skydd då det planläggs som NATUR medan 
området väster om förskolan får ett mer begränsat skydd som punktprickad mark. Även den del 
av den norra höjden som ligger inom det planlagda området punktprickas. Vi skulle önska att de 
punktprickade områdena istället planläggs som allmän plats natur. Ett punktprickat område får 
inte bebyggas dock kan det omdanas vad vi förstår och därför vill vi att det planläggs som natur 
för att få ett mer långsiktigt skydd. 

Att det inom detaljplanen finns attraktiva grönområden, t. ex. de ovan nämnd kullarna, för dem 
som besöker sjukhuset, vistas eller bor i området tror vi kan betyda mycket. Undersökningar har 
visat att patienters tillfrisknande går snabbare om grönytor kan ses från sjuksalen. 

Kommentar: De kullar som skyddas genom punktprickad mark ligger på kvartersmark 
inom statligt ägd egendom. Allmän platsmark som NATUR, ska generellt sett ägas av 
kommunen. Det är av stor viktför området att kullarna med dess vegetationfår vara kvar 
och skyddetforstärks därför med bestämmelse om att markens höjdläge inte får ändras. 

21. Miljöförbundet Blekinge Väst (yttrande inkom den 9 december 2013) 
Dagvattenhantering 
Dagvattenhanteringen måste beskrivas mer utförligt och med vissa tillägg. Det måste framgå att 
dagvattnet måste genomgå någon fonn av rening innan det når recipient. I aktuellt planområde 
är förutsättningarna för ett lokalt omhändertagande begränsade eftersom lera och berg 
dominerar markförhållandena. Stora de !ar av ytan är redan hårdgjord eller takbelagd och enligt 
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planförslaget föreslås andelen grönyta dessutom minskas ytterligare. Miljöförvaltningen anser 
att man bör titta på alternativa lösningar, exempelvis anläggande av sedumtak eller möjligheten 
att hårdgöra ytor på annat sätt än med asfalt. Detta fOr att minska belastningen såväl ut ett 
kortsiktigt perspektiv som ur ett långsiktigt "klimatanpassat" perspektiv. 

Buller 

Kommentar: Avsnittet om dagvatten i planbeskrivningen kompletteras. Se även 
kommentar till punkt 3, Tekniska nämnden, sidan 5 och 6. 

Det bör tillses att Boverkets allmänna råd för buller innehålls för såväl inomhus- som 
utomhusmiljöer inom hela planområdet och en enklare bullerutredning bör göras. Eftersom 
området på sikt kan komma att övergå till ett utpräglat handelsområde med exempelvis ökade 
varutransporter som följd bör man överväga om en sådan utredning även bör ta hänsyn till 
befintliga omkringliggande bostäder. 

Kommentar: Bullerberäkningar for området har utförts. Se kommentar till Länsstyrelsen, 
punkt l. Handelsområdeföreslås endast i den västra delen av planområdet, mot 
Sölvesborgsvägen. Infart till denna del av området sker från Länsmansvägen ca l 00 
meter från Sölvesborgsvägen, alternativt från B eye r s väg i norr. 

Riskavfall 
Under rubriken avfall nämns endast hushållsavfall trots att sjukhuset genererar andra typer av 
avfall. Var sjukhuset hanterar sitt riskavfall är viktigt att ha med sig i den fortsatta 
planprocessen och även eventuella skyddsavstånd mellan denna/dessa platser och t. ex. bostäder. 

Kommentar: Riskavfall hanteras idag i på flera platser inom de olika verksamheterna. 
Ett större uppsamlingsrum finns i den östra delen av byggnad l O. I detta rum lämnas de 
särskilda behållare som används för riskavfall välförslutna i väntan på borttransport. Av 
säkerhetsskäl går behållarna inte att öppna då de välfor slutits. Typ av riskavfall som 
hanteras på Blekingesjukhuset är läkemedels avfall, cytostatika, smittförande a~fall, 
stickande och skärande avfall samtfarligt avfall så som kemikalier, rengöringsmedel, 
bildplattor från digitalröntgen och tänder med amalgam. Byggnad l O ligger inom 
område föreslagetför bostadsändamål. Det är inte aktuellt med bostäder i detta område 
så länge vårdverksamhet pågår. Planbeskrivningen kompletteras med ovanstående 
il)[ormation. 

Yttranden från enskilda 
22.Lars Sturesson, Lodjuret 15 (yttrande inkom den 23 oktober 2013) 
Inga synpunkter. 

Kommentarer: Noteras. 

23.Aina Johansson, Lodjuret 16 (yttrande inkom 21 november 2013) 
Jag anser att bebyggelse för bostäder och kontor längs med Länsmansvägen måste begränsas till 
högst två våningar annars blir övergången till villaområdet helt fel. Gör grönområdet mellan 
Fridhem och lasarettet till park med parksoffor och planteringar. 

Bygg hyreshus för äldreboende (typ Varberg) i närheten av parken. 

Kommentarer: Det är svårt att få ekonomi i flerbostadshus i två våningar i och med krav 
på hiss. Inom många städer, såväl Karlshamn, arbetas det mycket medförtätningfor att 
på bästa sätt utnyttja redan ianspråktagen mark i goda lägen inom staden. Detta görs för 
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att undvika att städerna växer på bredden En totalhöjd på + 17 meter, vilket medger tre 
våningar, har här ansetts som en acceptabel höjd i forhållande till bebyggelsen söder om 
Länsmansvägen Avståndet mellanfastigheterna Samariten 2 och Lodjuret 16 är 21meter 
varav Länsmansvägen är 8 meter bred Inräknat den mark längs med Länsmansvägen 
som enligt planforslaget intefår bebyggas, JO meter, ger detta ett avstånd om 31meter 
mellanfastighetsgräns på Lodjuret 16 och eventuell framtida bebyggelse på Samariten 2. 
Detta är ett avsevärt avståndför att vara i stadsmiljö ochfår anses somfitllt tillräckligt 
för att nytillkommande bebyggelse inom planområdet inte ska anses störande på befintlig 
bebyggelse. För att det inte ska byggas en slutenfasad längs med hela Länsmansvägen 
har bestämmelse om passager inforts. På så sätt bryts byggnadsvolymerna ner i mindre 
skala och skapar hiflighet i kvarteret. 

Den öppna grönytan väster om Fridhem ägs inte av kommunen och hur den ska se ut och 
vad den bör innehålla styrs av markägaren Det är inte en plal'!fråga och kan därfor inte 
regleras i detaljplanen Vem som ska bo i eventuella bostadshus kan inte heller regleras i 
plan. 

24. Kent Hallberg, Räven 1 (yttrande inkom den 21 november 2013) 
Oavsett vad Landstinget avser att byggaiförändra så måste Beyers Väg vara körbar med bil, som 
tidigare. 

Ur säkerhetsperspektiv är det ju frågan om när man blir tvingad att stängsla in området 

Kommentar: Vidforsäljning ska servitut skrivas for att säkerställa rättigheten till tillfart 
tillfastigheterna Räven l och 2, se även kommentar till punkt 2, kommunstyrelsen. 

Ser man på placeringen av mitt hus så ligger den helt fel, mitt på ett sjukhusområde. Jag har 
tappat räkningen när man blivit stoppad som gående, och mött ambulanspersonal, väktare som 
ringt till Polisen. Det är obehagligt att gå en runda på kvällstid, då personalen frågar vem man 
är. 

När Landstinget exploaterar önskar jag diskutera från om att Landstinget löser ut min fastighet. 

Kommentarer: Detta är en fråga som kommunen inte råder över utan ska kommuniceras 
direkt med Landstinget. En diskussion har förts med den tidigare ägaren till Räven 2 om 
att ta medfastigheten i planläggningen. Räven J och 2 är i dagsläget planlagdaför 
bostadsändamål, vilket de inte skulle kunna planläggas för i dagsläget då de ligger så 
nära väg E22, helt respektive delvis inom det byggnadsfria avståndet på 5O m. Det 
ansågs därför bäst att inte ta medfastigheterna i planläggningen. 

25.Anna-Karin Runesson, Illern 18 (yttrande inkom den 22 november) 
Vi motsätter oss ej lasarettets utbyggnad. Vi motsätter oss utbyggnad av bostäder, kontor och 
handel på grund av ökad trafik, ökat lågfrekvent buller från fläktar och störande sky ltbelysning. 
Trafikintensiteten kommer att öka på annan tid än nuvarande. Ökad insyn från högre byggnader. 

16 

Kommentarer: I städer sker kontinuerlig utveckling som påverkar omgivningen, vilket 
kan innebära att utsikt och vyer förändras, men å andra sidanfar fler människor 
möjlighet att bo och arbeta i centrum. Att fler bostäder och arbetsplatser tillkommer är 
positivt for invånarna och kommunen som helhet. Flera olika användningsändamål ger 
planenflexibilitet ochfastigheten kan utvecklas beroende på politiska beslut och 
korrjunkturlägen Med andra användningsändamål kommer forändringar i trafikj/ödet att 
ske. Viss Irqfikökning får anses som naturlig, men blir situationen på Länsmansvägen 
ohållbar utifrån bullerpåverkan, hastighet mm. kan åtgärder göras. Vad gäller buller 
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frånfläktar regleras detta i miljöbalken, och är något som kan åtgärdas genom tekniska 
lösningar. Skyltars utseende styrs genom bygg/av. 

Sammanfattning av samrådsmöte onsdagen den 23 
oktober 2013 kl. 18.00, Rådhussalen i Karlshamn 

Närvarande: Emina Kovacic, stadsarkitekt 
Anna Teming, landskapsarkitekt 

5 åhörare 

Inledning: Inbjudan till mötet har funnits i kungörelsen om samrådet, på hemsidan samt 
i brev (se under rubriken samrådsförfarandet). Under mötet upplystes om att 
synpunkter ska lämnas slaiftligen till kommunen. 

Mötet: Emina hälsade alla välkomna och inledde med att kort redogöra för 
detaljplaneprocessen och ärendehanteringen. Anna redogjorde därefter för 
detaljplanens bakgrund och innehålL Efter föredraget öppnades det upp för 
allmän frågestund. 

Nedan följer ett kortfattat referat över vad som framfördes vid mötet 
Kommentarer anges i kursiv stiL Anteckningarna gör inget anspråk på att 
vara heltäckande. 

Frågor och synpunkter 

Vad kommer planen att innebära, kommer det att byggas? 

Planen ger forutsättningar för att bygga, men vi råder inte över beslutet om att utveckla 
sjukhuset eller om fastigheten ska utvecklas åt annat. Om bygglovsansökan följer 
planenfirttas beslutet på delegation och grannarna hörs inte. 

Nya bostäder medför mer trafik längre upp på Länsmansvägen. Dessutom måste VA byggas ut 
då det är undermåligt idag. 

Vi hör alla, VA-, gata-, trafikenheten m.fl. ochfår förutsättningarna. Planen möjliggör 
inte att allt byggs samtidigt bl. a. på grund av parkerings/rågan. 

All infart sker via Länsmansvägen. 
Ja, ny lokalgataföreslås i östra delen av p/anområdet. Beyers väg i norrföreslås som 
kvartersmark. 

Har ju sagt att det ska byggas bostäder på Samariten 3 länge nu. 

När och om det byggs beror på behov och efterfrågan. Planförslaget är mycket 
generellt och innebär mycket politiska frågor. Den ska reglera det befintliga och 
samtidigt möjliggöra nytt. 

Vad är avsikten? l Karlskrona kan sjukhuset inte byggas ut mer då där är platsbrist Boende på 
Länsmansvägen kan alltså i värsta fall mötas av en 17 meter hög vägg? 

Vi vet inte vad som beslutas om sjukhuset, men planen möjliggör för att det kan ligga 
kvar här och utvecklas i befintligt läge. Planen medger en totalhöjd om + 17meter norr 
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om Länsmansvägen, alltså17m från grundkartans no/lp/an. Markens nivå här är 5-7 
meter över nollplane t. 

Trafiktrycket har ökat väldigt mycket på Länsmansvägen. Skola m. m. inom bostadskvarteren 
ger hög belastning vissa tider. 

l projektet "Årummet" har gatan urbaniserats vilket innebär att bebyggelsen tillåts 
närmare gatan och på så sätt gör infarten mer boendevänlig Ett liknande projekt är 
mycket möjligtför Länsmansvägen 

Länsmansvägen är som en autostrada idag med hög hastighet. Detaljplaneförslaget förflyttar 
trafiken längre in om boende medges i sydöstra delen. 

Järnfor med Erik Dahlbergsvägen där det i södra delen går att köra sakta på grund av 
dess utformning med träd i mitten. Åtgärder finns for att utforma gaturummet och göra 
den mer boendevänlig Om ett projekt med bostäder blir verklighet måste ett 
helhetsperspektiv tas. 

Har man inte byggt till sjukhuset varje år? 

På senare tid har det främst varit ändringar i fasadfärg och mindre saker. 

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

Plankartan: 
• Bestämmelse om passager mot Länsmansvägen införs. 
• Bestämmelsen e2 ändras så att den gäller till egenskapsgräns. 
• Bestämmelse om "Verkan på fastighetsplan" tas bort. 
• Ändamålet K, kontor, införs för fastigheten Samariten 3. 
• Planområdet utökas till att im1efatta hela Bayers väg. 
• Det bebyggelsefria avståndet till på- och avfartsrampen till väg E 22 justeras. 
• Bestämmelse om skydd mot väg E22 införs. 
• ÄndamåletE-teknisk anläggning, införs i den sydöstra delen av planområdet 
• Bestämmelse om markens höjdläge införs för de vegetationsbevuxna kullarna. 

Planbeskrivningen: 
• Kapitlet "Rekommenderad väg för farligt gods" kompletteras med riskhantering. 
• Bullerberäkning samt möjliga bullerskyddsåtgärder införs i planbeskrivningen. 
• Konsekvenserna på fastighetsnivå vidareutvecklas. 
• Komplettera grönytors betydelse för upplevelsen av och miljön i ett område. 
• Uppdatera vad som gäller för tomtindelning. 
• Införa information om att särskilda anordningar krävs får att klara vattentrycket i hög 

bebyggelse. 
• Komplettera avsnittet om dagvatten. 
• Upplysning om vad en gemensamhetsanläggning innebär och att det bör bildas om flera 

parter ska använda samma anslutningsvägar införs. 
• Förtydliga intentionen med att område angivet som P och PD i norr bör överfåras till 

Samariten 2. 
• Komplettera med infonnation om kostnadsansvar vid flytt av ledningar. 
• Förtydliga plangenomförandets konsekvenser får omgivningen. 
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• Komplettera med information om kostnadsansvar för åtgärder på statlig väg uppkomna på 
grund av exploatering. 

• Införa information om vad som krävs för ökat utnyttjande av el och fjärrvärme. 
• Komplettera med infonnation om hantering av riskavfall. 

Utredningar: 
• Studera möjligheten att öka totalhöjden på Samariten 3. 

Ej tillgodosedda synpunkter 

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

• Lantmäteriet, tänkta tillfarter specificeras med g-områden. 

• Kommunala pensionärsrådet Karlshamn, föreslagen detaljplaneändring ska tills 
lokaliseringen av sjukhusen är slutgiltigt löst endast omfatta utökning av byggrätten får 
befintliga ändamål samt befåsta dessa. 

• Karlshamnsbostäder, vill att grönytan i öster bibehålls, den föreslagna lokalgatan i öster 
flyttas västerut. 

• Aina Johansson, Lodjuret 16, anser att bebyggelse för bostäder och kontor längs med 
Länsmansvägen måste begränsas till högst två våningar. 

• Anna-Karin Runesson, Illern 18, motsätter sig utbyggnad av bostäder, kontor och handel 
på grund av ökad trafik, ökat lågfrekvent buller från Oäktar och störande skyltbelysning. 
Insyn från högre bebyggelse. 

Fortsatt planarbete 
Avsikten är att byggnadsnämnden ska ta ställning till samrådsredogörelsen i samband med 
beslut om granskning på sitt sammanträde i februari 2014. 

Medverkande tjänstemän 
Samrådsredogörelsen har sammanställts av landskapsarkitekt Anna Terning på 
stadsmiljöavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med 
berörda kommunala tjänstemän. 

Karlshamn, den 26 februari 2014 

Anna Teming 
Landskapsarkitekt 

Emina Kovacic 
stadsarkitekt 
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YTTRANDE l (3) 

KAFiLSI-lMvli\lS KOMMUN 
SM,·IHÄllSll'IGGNAD:3FÖFIVAIJI~INGEN 

2013-10-28 Dnr402-3151-13 

LÄNSSTYRELSEN 
BLEKINGE LÄN 

Avdelningen fOr snmhällsutvec 
Carina Btll'elius 

Planarkitekt 

Karlshamns kommun 
Byggnadsnämnden 

tfh: 010-22 40 122 
catina. burelius@lausstyi'elsen. se 

3 7 4 81 Karlshamn 

Postadress 

Samråd om detaljplan för Samariten 2 och 3 m.fl. i Karlshamns kom· 
mun 

-Planbeshivning 
-Behovsbedömning 
-Plankarta 
-Fastighetsförteckning 
-Grundl<arta 

Planens syfte 

2013-10-02 
2013-10-02 
2013-
2013-10-08 
2013 

Syftet med planen är att befasta befintliga ändamål for vård, skola och teknisk anlägg
ning. Detaljplanen medger även kontor, handel och bostäder. Planförslaget innebär även 
att byggrätten utökas för att möjliggöra en utveclding av området. Naturområdet i norr 
kommer att ligga kvar som natur, 

Planområdet imymmer Blekingesjukhuset, forskola och natm, Planområdet gränsar till 
bostadsbebyggelse i öster. Den västra delen av planområdet är utpekat i den 
kommunala översiktsplanen for Karlshamns kommlm från 2007 som utbyg[Sll.adsområde 
för verksamheter . 

.Behovs bedömning 
Karlshamns kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av en miljö
konsekvensbeskrivning. Kommunens bedömning är att planförslaget ej kan komma att 
få negativ påverkan. Länsstyrelsen har inga invändningar angående kommunens ställ
ningstagande. 

Länsstyrelsens synpunkter och råd 
Detaljplanen omfattar ett befintligt verksamhetsområde inom vilket Blekinge sjukhuset, 
Karlshanm är beläget. Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig över behovsbedömningen och 
lämnat synpunkter på forslaget Kommunen har delvis beaktat dessa, bl. a har kommu
nen, på planlcartan, infort en bestämmelse om att byggnad inte får uppföras fcirrän 
krigsbranddammen tagits bort. Länsstyrelsen anser att planl1andlingarna är bra utfor
made och ger en bra beshivning över de forändringara som avses inom planområdet, 
dock kvarstår några frågor, se nedan. 

E-posUwebbplats: Org.nr 
SE-371 86 KARLSKRONA 

Besöksadress 
skeppsbrokajen 4 

Telefon/Telelax 
010-22 40 000 
010-22 40 223 

blekinge@lansstyrelsen.se 202100-2320 
wwvlt.l ansstyre Is e n .se/blekl ng e 



LANSSTYitEL5EN 
BLEKINGE L-ÄN 

Hälsalsäkerhet 
Farligt gods/Buller 

Väg E 22 norr om planområdet är en farligt godsled. Vård, kontor och. parkering 
anges i den norra delen och hanmar på ett avstånd om ca 50 meter från E 22. I den 
västra delen av planområdet anges ändamålen vård, kontor, handel och parkering 
vilka ligger på 20 meter avstånd från Sölvesborgsvägen där farligt gods passerar till 
viss del. Länsstyrelsen har tagit fram riktlinjer (RIKT SAM) för lokalisering av 
olika typer av verksamheter vid farligt godsleder. Länsstyrelsen anser att en riska
nalys for planområdet bör genomföras alternativt redovisning av riskreducerande 
åtgärder. 

Länsstyrelsen påtalade vid behovsbedönmingen att det är viktigt att det framgår av 
handlingarna att fastställda riktvärden för buller inte kommer att överskridas och att det 
fcirtydligas. Av handlingama framgår inte omfattning av olika åtgärder fcir att klara rikt
värden fcir buller om användningen änch·as till mer stömingskänsliga ändan1ål, t ex bo
städer. Det anges endast att bulleniktvärdena ska uppfyllas och att ansvaret för att rikt
värdena fcir buller ska säkerställas ligger på fastighetsägare/byggherre. Kommunen bör 
redovisa ett mer detaljerat tmderlag fcir vilka bullerskyddsåtgärder som kan komma att 
krävas får att klara människors hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen anser att bullerskydds
åtgärder tydligt ska redovisas i handlingarna och framgå på planlcmian. 

Riksintressen 
Planområdet gränsar till riksintresset får konm1tmikation enligt 3 kap 8 § miljö balken. 
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte påverkar riksintresset negativt. 

Redovisning av detalJplanens konsekvenser 
Enligt PBL 4 kap. 33 § p. 5 ska konsekvenserna på fastighetsnivå för organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder framgå av detaljplanens planbe
s!aivning. Kommunen har till detaljplanens fastighetsforteclming angett berörda fastig
heter. Kommunen bör, belysa i frmntida arbete, konsekvenserna av planfcirslaget, för 
berörda fastigheter och a11dra. Konsekvenser av planförslaget kan t ex vara ökad tra
fik/p-platser. 

Prövningsgrunder enligt lllmp 10 § PBL 
Pla11onrrådet gränsar till riksintresset för konununikation enligt 3 kap 8 § miljöbalken. 
Förslaget anses inte medfora en negativ påverkm1. Inte heller berör förslaget några me!" 
lankommtmala frågor. Miljölcvalitetsnorrnerna bedöms inte påverkas negativt. Männi
skors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor torde inte påverka dock bör riktvärdena 
for buller säkerställas utifrån vad som anges ovan tmder människors hälsa och säkerhet. 
Planområdet ligger inte inom strandskydd. Förslaget bedöms inte medföra någon risk 
får översvämning, ras eller erosion. 
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LÄNSSTYRELSEN 
BLEKINGE LÅN 

Deltagare 
I detta yttrande har avdelningschef Lars Olsson beslutat och planarkitekt Carina 
Burelius varit foredragande. I ärendet har även, handläggare Jonas Hallbom, 
miljöhandläggare Stefan Andersson och miljöhandläggare Anne Sofie Green Hansen 
deltagit. 

cieto?sson 

Kopia 
Centraldiariet 
Deltagarna (via e-post) 

3 (3) 



i1 
KARLSHAMN 

Beslutsunderlag för 
l l Il 

BEHOVSBEDOMNING/AVGRANSNING 
av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

2013-10-02 

Dnr: 2012/881.214 

Enligt 4 kap. 34 § första stycket plan- och bygg/agen, 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 P BL-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. 
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2013-10-02 

Dnr: 2012/881.214 

Detaljplan för Samariten 2 och 3 m .fl. 
{Biekingesjukhuset}, Karlshamn, Karlshamns kommun 
Planhandläggare 

Planområdets avgränsning 

Planens syfte 

Landskapsarkitekt Anna Terning 

Planområdet är beläget i den norra delen av Karlshamns stad, mellan väg 
E 22 och Länsmansvägen öster om Sölvesborgsvägen. l öster gränsar 
planområdet till bostadsområdet Fridhem. Den sammanlagda arealen för 
planområdet är 13,2 ha. 

Syftet med planläggningen är att befästa och utöka byggrätten för 
befintliga ändamål, vård, skola och teknisk anläggning, samt att möjliggöra 
för att även utveckla fastigheterna för kontor, handel, parkering och 
bostäder. 
Naturområdet i nordöst kommer att ligga kvar som natur. 
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Översiktlig beskrivning av 
planområdet och dess omgivning 

2013-10-02 

Dnr: 2012/881.214 

Planområdet utgörs av Samariten 2 och 3 samt del av Karlshamn 3:3. 
Samariten 2 ägs av Landstinget och utgörs av Blekingesjukhuset 
Karlshamn. Samariten 3 och Karlshamn 3:3 ägs av kommunen och utgörs 
av förskola respektive naturområde. 

Planområdet gränsar till bostadsbebyggelse i öster. l norr gränsar området 
till väg E 22, i väster till Sölvesborgsvägen och i söder till Länsmansvägen 
samt bostadsbebyggelse. Hela planområdet är bebyggt och endast 
mindre områden, där berg går i dagen samt området närmast väg E 22 i 
norr, har lämnats obebyggda. l sydost finns en öppen gräsyta under vilken 
det, enligt Räddningsqänsten Västra Blekinge, finns en krigsbranddamm. 

Den västra delen av området är utpekat i Översiktsplan 2007 som 
utbyggnadsområde för verksamheter. Hela planområdet är detaljplanelagt 
med flera detaljplaner. 

och norr om befintlig förskola finns lrädbekiMda bergskullar, som ger 
området karaklär och lummighet. 
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Samlad bedömning 

Bedömningskriterier 

2013-10-02 

Dnr: 2012/881.214 

1 (Förordninq (1998:905) om miliökonsekvensbeskrivning_ar, bilaqa 4) 
1. Planens eller programmets 
karaktäristiska egenskaper i bedömningen Bedömning 
skall särskilt beaktas i vilken utsträckning 

1 pjanen eller programmet 
a) anger förutsättningarna för verksamheter eller Detaljplanen omfattar ett befintligt 
åtgärder när det gäller plats, art, storlek och verksamhetsområde, inom vilket Blekingesjukhuset 
driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, Karlshamn är beläget. Planen reglerar 

markanvändningen till i huvudsak vård och kontor men 
även handel, parkering, skola, teknisk anläggning och 
bostäder medges i olika grad för att skapa en så 
flexibel plan som möjligt. Bebyggelsens utbredning 
begränsas bland annat genom exploateringsgrad och 
byggnadshöjd. 

b) har betydelse för andra planers eller programs Bedöms inte ha någon påverkan. 
miljöpåverkan, 

c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter Planområdet är redan ianspråktaget för verksamheter. 
särskilt för att främja en hållbar utveckling, Landstinget har flaggat upp för att verksamheten i 

framtiden kan komma att förändras och önskar därför 
utökad bygg rätt. Området ligger strategiskt placerat i 
staden med närhet till gång- och cykelvägar, 
kollektivtrafik samt gena transportvägar. Detaljplanen 
ger möjlighet att utveckla fastigheterna för andra 
ändamål än vård för att på bästa sätt ta till vara 
områdets attraktiva läge. 

d) innebär miljöproblem som är relevanta för planen, Planen bedöms inte medföra några betydande 
eller miljöproblem. 

e) har betydelse för genomförandet av gemenskapens Nej. 
miljölagstiftning. 

2. Typen av påverkan och det område som 
kan antas bli påverkat. l bedömningen skall Bedömning 
särskilt beaktas. 
a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av Planområdet är redan idag ianspråktaget för 
påverkan och möjligheten att avhjälpa den, bebyggelse. Detaljplanen möjliggör för befintlig 

verksamhet att expandera eller utvecklas för andra 
ändamål. Sannolikheten för att området utvecklas är 
mycket stor och påverkan är varaktig. 

b) påverkans totaleffekt, Området är redan idag påverkat av människor. l ett 
större sammanhang och med tanke på områdets 
attraktiva placering i staden bedöms planens 
genomförande inte ha någon större totaleffekt. 
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2013-10-02 

Dnr: 2012/881.214 

c) påverkans gränsöverskridande art, Ingen negativ påverkan förväntas. 

d) riskerna för människors hälsa eller för miljön, Ingen negativ påverkan förväntas. 

e) påverkans storlek och fysiska omfattning, Planområdet är totalt 13,2 ha. Exploateringsgraden 
kommer att öka vid planens genomförande. Detta 
bedöms dock vara acceptabelt och även önskbart med 
tanke på det centrala läget. 

D vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade Planområdet är lokaliserat nära två av de större och 
området har på grund av intensiv markanvändning, trafiktätaste vägarna i kommunen. Hänsyn till bland 
överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller annat trafikbuller och luftkvalitet ska därför tas i 
speciella särdrag i naturen, och planarbetet 

g) påverkan på områden eller natur som har erkänd Planområdet omfattar inte något sådant område. 
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) ettordras. 

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

Miljöba/ken, MB 
(Kursivt inom parentes är dokumenthänvisninqar) 
Frågeställningar Ja Nej Kommentarer 
Kap. 3 Nej 
Berör ett genomförande av planen: 

1' stora opåverkade områden, 
enligt§ 2? 

(Kommunens översiktsplan) 

2. Ekologiskt särskilt känsliga Nej 
områden, enligt§ 3? 

- (Kommunens översiktsplan, 
kommunens naturvårdsprogram, 
skogsstyrelsens nyckelbiotop- och 
sumpskogsinventering) 

3. Jord- och skogsbruksmark, Nej 
enligt§ 4? 

- (Kommunens översiktsplan 
länsstyrelsens klassning av 
}ordbruksmark, skogsstyrelsens 
översiktliga skogsinventering, 
kommunens naturvårdsinriktade 
skogsbruksplan J 
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4. Mark- och vattenområden 
med betydelse för 
yrkesfiske- eller vattenbruk, 
enligt§ 57 

- (Kommunens översiktsplan) 

5. Mark- och vattenområden 
med natur- och kulturvärden 
samt av betydelse för 
friluftslivet, enligt§ 6? 

- (Kommunens 6versiktsplan, 
"Karlshamns innerstadsbebyggelse", 
kulturminnesvårdsprogrammet, § 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 J (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) 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

2013-10-02 

Dnr: 2012/881.214 

Planområdet är lokaliserat direkt intill väg E 22, 
som är av riksintresse för vägar. Planen berör dock 
inte själva vägen och tillkommande bebyggelse 
förbjuds inom 50 m från vägområdet enligt 
Länsstyrelsens beslut. 

l området finns en gammal krigsbranddamm som 
inte används i fredstider, men som ska fungera 
som reserv vid krig. 

Det finns inga riksintressen inom planområdet 
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a) Friluftsliv 
- Mörrumsåns dalgång, FK3 
- Hällaryds skärgård - Eriksberg 
- Tjärö- Järnavik, FK4 

b) Naturvård 
- Stensnäs- Elleholm, NK5 
- Mörrumsåns dalgång, NK6 
- l re- Loberget- Mieån, NK7 
- Eriksberg- Tjärö- Järnavik-
Tärnö, NK8 
- Persgärde- Tattamåla, NK37 
- Stärnö, NK38 

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

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

e) Eneroiproduktion 
- Karlshamnsverket och 
Område norr om 
Munkahusviken 
-Område norr om 
Munkahusviken 

~ Sjöfart 
- Karlshamns djuphamn 

g)' Järnväg 
- Blekinge Kustbana 

h) Vägar 
-E 22 
- Länsväg 121 

i) Värdefulla ämnen, mineral 
- Diabas- Stärnö 

j) Totalförsvaret 
- GastelJet 
- Stärnö 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

2013-10-02 

Dn r: 2012/881.214 

Nej Området ligger direkt intill väg E 22, och i 
planarbetet har hänsyn tagits till det faktum att 
vägen är transportled för farligt gods. 

Nej 

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

l) CW-områden IConvention of Nej 
Wetlandsi/Ramsar-områden 

- Blekinge skärgård 
- Mörrumsån - Pukaviksbukten 

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

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 Nej 
begränsningar för fritids-
bebyggelse? 

- (Kommunens översiktsplan) 
3. Mörrumsån, enligt§ 6, där Nej 

vattenkraftverk samt 
vattenreglering eller vatten-
överledning för kraftändamål inte 
får utföras? 

Kap.5 
Iakttas gällande Ja 
miljökvalitetsnormer? 
(Förordningarna om rniijökvalitetsnormer; 
fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), 
omgivningsbuller (SFS 2004:675), utomhus-
lull (SFS 2001:527) och vattenmiijö (SFS 
2004•66011 
Kap. 7 
Berör ett genomförande av planen 
områden med skydd? 

1. Allemansrätt Nej 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 
7. 

B. 

Nationalpark 

Naturreservat 

Kulturreservat 

Naturminnen 

Biotopskyddsområden 

Djur/växtskyddsområden 

Strandskyddsområden 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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9. Miljöskyddsområden Nej 

1 O. Vattenskyddsområden Nej 

Kap 10. Nej 
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. Sirider mot kommunens Nej 
lokala Agenda 21? 

2. strider mot nationella Nej 
miljömål? 

3. strider mot regionala Nej 
miljömål? 

4. strider mot kommunens Nej 
miljöledningssystem? 

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

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

Övrigt Nej 
Kommer verksamheter som planen 
tillåter eller iordningställande! av 
planområdet att kräva anmälan eller 
tillstånd enligt miljöbalken? 

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

mark- eller vattenanvändningen 
i området, enliQt ~ 2? 

2013-10-02 

Dnr: 2012/881.214 

l den östra delen av planområdet finns en befintlig 
panncentral. Denna är av Länsstyrelsen utpekad 
som ett potentiellt förorenat område. Detaljplanen 
befäster användningen och anger ändamålet 
teknisk anläggning för denna verksamhet. 

Kan eventuellt utökad vårdverksamhet kräva 
anmälan/tillstånd? 

Kommentar 
Området är redan ianspråktaget för bebyggelse. 
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g) Vattenföroreningar l 
förändringar l vattenföretag? 
Förändringar av 
grundvattenkvaliten? 
Förändring av flödesriktningen 
för grundvatten? 
Minskning av vattentillgången i 
någon yt- eller grund vattentäkt? 
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? 
Väsentliga luftutsläpp eller 
försämring av luftkvaliten? 
Obehaglig lukt? 

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

j) Störande ljussken? 

k) Närhet till djurhållning? 
("Djurhållning och bostäder-
kunskapsöversikt för samhällsplanering 
i Blekinge län'/ 

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

a) Brand och explosion? 

b) Utsläpp av särskilt miljö-
och hälsofarliga ämnen vid 
händelse av olycka? 

2013-10-02 

Dnr: 2012/881.214 

l stort sett hela planområdet är redan idag 
ianspråktaget för bebyggelse. Om de hårdgjorda 

Nej ytorna ökas, bör omhändertagandet av dagvatten 
ses över för att inte skapa problem i 

Nej ledningssystemet. Detta beskrivs närmare i 
planbeskrivningen. 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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c) Att människor utsätts för 
hälsofara inklusive mental 
ohälsa? 

d) Försämrad trafiksäkerhet? 
- Ge-trafik 
- Fordonsstrafik 
- 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.)? 

- Skapas någon otrygg stads-
eller landskapsmiljö? 

b) Natur- och kulturvärden? 

Nej 

Nej 
Nej 
Nej 
Nej 

Nej 
Nej 
Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

2013-10-02 

Dnr: 2012/881.214 

Ny byggnation är avhängig parkeringsmöjligheterna 
i området då parkering ska ske inom egen 
fastighet. 

Hänsyn till riskavstånd till transportled för farligt 
gods beaktas vid planläggningen. 

Utökad byggrätt med möjlighet för högre 
byggnation kommer att förändra stadsbilden, 
särskilt vid mötet av staden från väg E 22. 
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- Betydande förändringar i Nej 
antalet eller sammansättningen 
av växtarter eller växt-
samhällen? 

- Betydande förändringar i Nej 
närmiljön, på grönstrukturen? 

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

- Införande av någon ny växtart? Nej 
- Sämre möjligheter att använda Nej 

området i forsknings- eller 
undervisningssyfte? 

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

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

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

- Försämring av fiskevatten eller Nej 
jaktmarker? 

Lag om kulturminnen m m 

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

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 

d) Samlingsplatser för Nej 
rättskipning, kult, handel och 
andra allmänna ändamål? 
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Dnr: 2012/881.214 

e) Lämningar av bostäder, Nej 
boplatser och arbetsplatser 
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 Nej 
ålderdomliga bruk, sägner eller 
märkliga historiska minnen är 
knutna liksom lämningar efter 
äldre folklig kult? 

Kap. 3 
Berör ett genomförande av planen: 
1. Byggnadsminne Nej 
Kap. 4 
Berör ett genomförande av planen: 

1. Kyrkliga kulturminnen Nej 
(Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, 
kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 
begravningsplatser.) 

Medverkande tjänstemän 
Behovsbedömningen har upprättats av landskapsarkitekt Anna Terning på stadsmiljöavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med berörda kommunala ljänstemän och 
Miljöförbundet Blekinge väst. 

Karlshamn den 2 oktober 2013 

Anna Terning 
Landskapsarkitekt 

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 (habitatdirektiv) 
Eriksberg (habitatdirektiv) 
Fölsö (habitatdirektiv) 
G rimsmåla (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 INI< ZQ )J -09· 1

1 5 

Avcklning~n fllr on).O.l.2.!R.6J..2l~l Karlshamns kommun 
Byggnadsnämnden 
374 81 Karlshamn 

sam h ä llsutveck Ii ng 
Csdna Bureliu.s 

Planarkitekt 
ttiJ:OI0-2240 122 

cari.na.hurelius@Jansstyrelsen.se 

Pastaldress 

Samråd om behovsbedömning fiir miljökonsekvensbeskrivning inför 
upprättande av detaljplan för Samariten 2 och 3 mJ1. i Karlshamns 
kommun 

--------------------~·----------------------

-Bellovsbedörnning 2013-08-30 

Planens syfte 
Syftet med pl!wen är att befiLsta befintliga ändamål f(ir värd, skola och teknisk 
a11läggning. Detaljplanen medger även kontor, handel och bostäder. Planförslaget 
innebär även att byggrätten ökar för att möjliggöra en utveckling av området. 
Naturomröde i norr kommer att ligga kvar som natur. 

Planområdet inrymmer BlekingesjukJmset, forskola och natur. Plllllområdet gränsar till 
bostadsbebyggelse i öster. Den västra delen av planområdet är utpekat i den 
kommunala översiktsplanen för Karlsbtm1m kommun från 2007 som utbyggnadsområde 
för verksamJ1eter. 

Behovsbedömning 
Karlshamns kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av en 
miljökonsekvensbeskrivning. Konummens bedömning är att planJ:()rslagel ej kan 
komma att få negativ påverkan. Länsstyrelsen har inga invändningar llllgående 
kommunens ställningstagande. 

Uinsstyrclsens synpamkte1· och råd 
Detaljplcmeu omfattar ett befintligt verksamhetsområde inom vilket Blekinge sjukhuset, 
Karlshamn, är beläget. Länsstyrelsen lämnar nedan synptmkter som kommunen bör 
beakta i det fortsatta arbetet. 

Hälsw:Yäkerhet 
Inom planområdet fiJUJs en krigsbrand damm. Det iir kommunen som har ru1svm för 
att åtgärder vidtas så att skador till följd av bränder och skador förebyggs. 
LätlSSt)Telsen förutsätter att kommunen beaktar och säkerstiiller 
brandvattenJörsötjningen på ett för kommunen efJektivt sätt, i det fortsatta arbetet. 

E-postlwebbplats: Org.nr 
SE-371 861<!\RLSKRONA 

Besöl~sadress 

Skeppsbrol<ajen 4 
Talefor&/Telefax 
010-22 40 000 
010-22 40 223 

blekinge@lansstyrelsen.se 202100-2320 
wwvv.Jansstyrelsen.se/blekinge 



lÄNSSTYRE.lSEN 
BlEKING~ LM.t 

Farlig! god;· 
B lekinge kustbana är en farligt goclsled. Länsstyrelsen har tagit fl-am riktlinjer 
(RIKTSAM) för lokalisering av olika typer av verksamheter vid farligt godsleder. 
Det är viktigt i det forts[ttta arbetet aU hiinsyn tas till denna. 

Euller 
Det är viktigt att det framgår av handlingarna att l~tstställda rikivärden för bu Uer inte 
kommer att överskridas och att det förtydligas i handlingarna samt på plankartan. 

Riksintressen 
Planområdet gränsar till riksintresset för kommunikation enligt 3 kap 8 § miljöbalken. 
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte påverkar riksintressetnegativ t. 

Deltagare 
J detta y1lrande har avdelningschef Lars O.!sson beslutat och planarkitekt Carina 
Burelius varit foredragande. I ärendet har även, handläggare Jonas Hallh0m och 
miljöhandläggare Anne Sofie Green Hansen deltagit 

Kopia 
Centraldiariet 
Deltagarna (via e-post) 
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Antaga n d e ha n dl i ng 

Detaljplan för Samariten 2 och 3 m.fl. (Biekingesjuk
huset), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län 

GRANSKNINGSUTLATANDE 

Granskningsförfarandet 

Detaljplaneförslaget har varit föremål för granskning från den10mars till den 4 april2014. 
Handlingarna fanns tillgängliga för granskning i Samhällsbyggnadsförvaltningens lokaler i 
Rådhuset i Karlshanm samt på biblioteket i Karlshanm. Delar av granskningsmaterialet har 
även presenterats på Karlshanms kommuns hemsida, under adressen: 
www.karlshanm.se/planer. 

Kungörelse om granskning anslogs på kommunens anslagstavla fredagen den 7 mars 2014 
och infördes i ortstidningarna lördagen den 8 mars 2014. Underrättelse om granskningen, d 
v s kungörelsen, sändes torsdagen den 6 mars 2014 till kända sakägare enligt fastighetsför
teckning daterad den 21 februari 2014 och andra som bedömts ha ett väsentligt intresse av 
planförslaget. 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 bygg
nadsnänmden godkänd samrådsredogörelse, daterad den 26 februari 2014. 

Inkomna yttranden under granskningstiden 

I samband med granskningen inkom totalt 15 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och 
kommentarer ges med kursiv text. Yttranden finns tillgängliga på stadsmiljöavdelningen. 

l. Länsstyrelsen i Blekinge län synpunkter 
2. Kommunstyrelsen synpunkter 
3. Fritidsnänmden synpunkter 
4. S ocialnänmden inget att erinra 
5. Företagarna Karlshanm inget att erinra 
6. Trafikverket inget att erinra 
7. Lantmäteriet synpunkter 
8. Försvarsmakten inget att erinra 
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9. E. ON Elnät Sverige AB 
l O. Polismyndigheten 
11. Västblekinge Miljö AB 
12. Svenska kraftnät 
13. Hyresgästföreningen 
14. skogsstyrelsen 
15. Karlshamns Energi 

Antagandehandling • Normalt förfarande 

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

1. Länsstyrelsen i Blekinge län (yttrande inkom den 25mars 2014) 
Behovsbedömning 
Karlshamns kornmun har upprättat en checklista får att bedöma behovet av en miljökonse
kvens beskrivning. Kornmunens bedömning är att planförslaget ej kan kornrna att få negativ 
påverkan. Länsstyrelsen har inga invändningar angående kornmunens ställningstagande. 

Kommentar: Noteras. 

Länsstyrelsens synpunkter och råd 
Detaljplanen omfattar ett befintligt verksamhetsområde inom vilket Blekingesjukhuset, Karls
hamn är beläget. Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig över planförslaget och lämnat syn
punkter. Länsstyrelsen anser att kommunen har tagit del och tagit hänsyn tilllänsstyrelsens 
synpunkter. Länsstyrelsen har inget ytterligare att tillägga. 

Hälsalsäkerhet 
Farligt gods/Buller 
Väg E22 norr om planområdet är en farligt godsled. Vård, kontor och parkering anges i den 
norra delen och hamnar på ett avstånd om ca 50 meter från E22. I den västra delen av plan
området anges ändarnålen vård, kontor, handel och parkering, vilka ligger på 20 meters av
stånd från Sölvesborgsvägen där farligt gods passerar till viss del. 

Länsstyrelsen har tagit fram riktlinjer (RIKTSAM) för lokalisering av olika typer av verk
samheter vid farligt godsleder. Planförslaget överskrider dessa riktlinjer och möjliggör be
byggelse betydligt närmare än de 70 meter som rekommenderas, mellan Sölvesborgsvägen 
och den typ av markförrättning som föreslås. Länsstyrelsen anser att kommunen bör genom
föra få !j ande åtgärder för att undersöka om planförslaget är genomförbart utifrån människors 
säkerhet. 

• Genomföra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån dagens risker och hur dessa föränd
ras om detaljplanen blir verklighet. 

• Analysera hur risker kan reduceras. 
• Genomföra en långsiktig analys av hur riskerna kan förändras och hanteras i händelse 

av ökade transporter av farligt gods längs Sölvesborgsvägen. 

Kommentar: Noteras. Avsnittet om "Trygghet, säkerhet ochfolkhälsa" utvecklas vad 
gäller förutsättningarna på Sölvesborgsvägen. Som det redovisats i planbeskrivningen 
finns en tydlig trend att drivmedelstationer flyttas ut från centrala lägen. Så har också 
skett i Karlshamn. Tidigare fanns, i närheten av nu aktuellt planområde, fyra drivme
delsstationer medan det idag endast är två kvar. stadsmiljöavdelningen anser inte det 
vara nödvändigt att en särskild utredning tas fram. 
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Prövningsgrunder enligt 11 kap lO § PBL 
Förslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt plan- och 
bygglagen Il kap 10 § PBL vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvali
tetsnormer, strandskydd, översvämning eller erosion. Dock bör kommunen utreda frågan av
gående ev. påverkan på hälsa och säkerhet eller risken för olyckor enligt ovan under hälsa/sä
kerhet. 

Kommentar: Noteras. 

2. Kommunstyrelsen (yttrande inkom den 3 april 2014) 
Kommunstyrelsen beslutar att avge synpunkter i enlighet med exploateringsingenjörens för
slag. 

Kommunstyrelsen har i samband med samrådsskedet lämnat synpunkter. Exploateringsingen
jören har inget ytterligare att erinra förutom att de passager som föreslås mot Länsmansvägen 
bör begränsas till att gälla endast för gång- och cykeltrafik 

Kommentar: Bestämmelsen ''passage" ändras till att endast gälla gång- och cykel
trafik. 

3. Fritidsnämnden (yttrande inkom den27mars 2014) 
Fritidsnämndens beslut är att anta parkenhetens synpunkter som nämndens egna och över
sända dem till byggnadsnämnden 

Parkenhetens har följande synpunkter: 
För att vid skötsel komma till den kommunägda naturmarken inom planområdet används idag 
Beyers väg och vägar inom Samariten 2 samt Samariten 3 och Fridhem l. Detsamma gäller 
för resterande naturmark norr om planområdet längs E22, mellan de i planförslaget utmarke
rade naturmarksområdena. 

Om Karlshamns kommun ska fortsätta att äga dessa naturområden måste tillträde lösas ge
nom servitut. Den nya lokalgatan som föreslås löser inte tillträdet till naturmarken, då där är 
för brant för att ta sig in med maskiner. 

Alternativt planläggs dessa områden (inklusive områdena utanför plangräns l som kvarters
mark och övergår till Samariten 2. 

Kommentar: När det gäller vägarna inom planområdet sker endastförändringar för 
Beyers väg, som övergår från allmän platsmark till kvartersmark, dvs från kommunalt 
huvudmannaskap till enskilt. För att säkra tillgången till vägen för fastigheterna Räven 
l och 2 ska en gemensamhetsanläggning skapas för Beyers väg. Om kommunen använ
der denna väg för tillträde till naturmark är det lämpligt att kommunen går in som en 
del i gemensamhetsanläggningen. För resterande vägar inom planområdet sker ingen 
förändring utan de ligger kvar som kvartersmark Servitut eller annan typ av rättighet 
till tillträde sker som eget ärende. Fastigheten Fridhem l ingår inte i planområde t. 

Det är inte aktuellt att i detta skede förändra planområdets utbredning och landstinget 
är inte intresserade att överta kommunens naturmark 
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4. Socialnämnden (yttrande inkom den 4 april 2014) 
Avstår från att avge synpunkter. 

Kommentar: Noteras. 

5. Företagarna Karlshamn (yttrande inkom den 14mars 2014) 
Inga synpunkter på detaljplanen. 

Kommentar: Noteras. 

6. Trafikverket (yttrande inkom den19mars 2014) 
Trafikverket har tidigare yttrat sig i ärendet och ser positivt på att kommunen har tillgodosett 
våra synpunkter. Trafikverket har inget ytterligare att tillägga. 

Kommentar: Noteras. 

7. Lantmäteriet (yttrande inkom den25mars 2014) 
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig genom
gång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomföran
defrågor. 

Planförslaget innebär en fortsatt osäkerhet kring hur tillfarten är tänkt till Räven l och 2. 

En rättighet som säkrar tillfarten till fastigheterna bör bildas exempelvis genom att en fastig
hetsindelningsbestämmelse görs för att tillförsäkra en servitutsrätt. Alternativt kan tillfarten 
planläggas som allmän plats. Det som är kvar av Beyers väg utanför planområde utgör allmän 
plats. Ytterligare ett alternativ är att precisera vart utfarten ska ske via ett g-område. 

På sidan 20 är det fel bildtext till fel bild. 

I övrigt har lantmäteriet inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar: En planbestämmelse om g-område införs på plankartan i det område där 
Beyers väg ligger. Bildtexten på sidan 20 ändras. 

8. Försvarsmakten (yttrande inkom den10mars 2014) 
Inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 

9. E.ON Elnät Sverige AB (yttrande inkom den27mars 2014) 
Området berör inte E. ON Elnäts koncessionsområde för elnät och E. ON tar därmed inte ställ
ning till planfårslaget 

Kommentar: Noteras. 
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10. Polismyndigheten (yttrande inkom den28mars 2014) 
Inga synpunkter. 

Kommentar: Noteras. 

11. Västblekinge Miljö AB (yttrande inkom den 31 mars 2014) 
Ingen anmärkning. 

Kommentar: Noteras. 

12. Svenska kraftnät (yttrande inkom den 31 mars 2014) 
Inget att erinra mot upprättat förslag. 

Kommentar: Noteras. 

2014-05-21 

13. Hyresgästföreningen (yttrande inkom den 1 april 2014) 
Hyresgästföreningens förslag är att samarbeta med KABO. Att utveckla Fridhemsområdet 
med lägenheter, t. ex. marklägenbeter för 55+ i området. 

Kommentar: Detaljplanen medger bostadsändamål i den södra delen. Det går inte att i 
detaljplanen reglera vilken typ av boende det ska vara mer än flerbostadshus/enbo
stadshus. 

14. skogsstyrelsen (yttrande inkom den 4 april 2014) 
skogsstyrelsen har tagit del av kommunens förslag till detaljplan och har inget att anföra, för
utom några punkter vi vill uppmärksamma nedan. Det är bra att hänsyn tas till och vikt läggs 
vid de grönområden som finns utpekade i planen. 

I samrådsredogörelsen pekas på det terapeutiska värdet av grönområden, en syn som skogs
styrelsen delar. Vi vill också peka på andra ekosystemtjänster grönområden och träd tillhan
dahåller i tätortsmiljöer, till exempel i form av bullerdämpning, temperaturreglering samt vat
ten- och luftrening. Ekosystemtjänster används mer och mer i samhällsekonomiska kalkyler 
och ökad trädplantering bör beaktas vid all samhällsplanering med avseende på detta. 

Vi har även noterat att Länsstyrelsen inom ramen för Åtgärdsprogram för särskilt skydds
värda träd har inventerat kullen i norr och noterat ett 25-tal träd som uppfyller kriterierna, 
bland annat en ek med den rödlistade arten oxtungssvamp som står inom detaljplanens prick
ade område. 

I samrådsredogörelsen redogörs för att dessa prickade korridorer inte kan planläggas som 
NATUR på grund av att marken är statlig egendom. Enligt Infotorg ägs marken av Lands
tinget. Det är dock positivt att kommunen förstärker skyddet genom bestämmelse om att mar
kens höjdläge inte får ändras. 

Kommentar: Noteras. Information om värdet av grönområden för temperaturreglering 
samt vatten- och luftrening läggs till planbeskrivningen 
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15. Karlshamns Energi (yttrande inkom den 9 april 2014) 
KEAB har pannanläggning Samariten i nordöstra delen av området. Anläggningen är avsedd 
framför allt som reservanläggning för lasarettet men också för norra delarna av Karlshamn 
samt Asarum. På vintern fungerar den även som en spetsanläggning för ovanstående. Anlägg
ningen är vital för att säkerställa driften av lasarettet med avseende på värme och varmvatten 
under t. ex. strömavbrott eller bortfall av produktion från huvudanläggningar. 

skorstenen är 50 meter hög och ligger ca 100meter från det höga bostadshus som KABO ri
tat in i planen. Vill med detta göra er uppmärksam på att buller- och förbränningsemissioner 
kan påverka ett höghus så nära skorsten och anläggning. 

Karlshamns energi skulle uppskatta om rörens läge inom planområdet kunde skyddas av ett 
u-område. 

Avdelningen El, inom KEAB, har inget mer de vill ha med i planen. 

Kommentar: Sedan granskningsyttrandet inkom har mer detaljerad information om 
pannanläggningen i den nordöstra delen av planområdet framkommit. Befintlig skor
stenen är 54 meter hög över marknivån och ligger på en marknivå om ca + 15 meter. 
Detta innebär att skorstenen sträcker sig till ca +69 meter över nol/plan. 

l sitt samrådsyttrande föreslog KABO att detaljplanen skulle tillåta ett högre bostads
hus, 8-11 våningar högt, inomfastigheten Samariten 3, söder om ovan nämnda anlägg
ning. Kommunen har utifrån denna synpunkt bejakat en högre bebyggelse inom Sama
riten 3, men begränsat totalhöjden till +40 meter över nol/plan. Skorstenen kommer så
ledes att förbli minst19meter högre än eventuell bebyggelse inom Samariten 3. l om
rådet närmast anläggningen medges en totalhöjdför bebyggelsen om + 31 meter. Tydli
gare information om pannanläggningen införs i planbeskrivningen 

Införande av u-område på plankartan har diskuterats med fastighetsägaren, Lands
tinget, som anser att det vore en alltför stor inskränkning i byggrätten Vid diskussion 
med KEAB framkom att det är grova rör som ligger i marken och att kostnaden för att 
flytta dessa i dagsläget skulle kosta mellan 7 000 och l O 000 kr/m. Det ska därför 
framgå tydligt i planbeskrivningen att det är exploatören som ska ståför kostnaden om 
ledningarna måste flyttas på grund av exploatering. 

Tillgodosedda synpunkter och ändringar efter gransk
ning 
För att tillmötesgå inkomna synpunkter i granskningsskedet har planhandlingarna kompletterats 
enligt nedan 

• Bestämmelsen ''passage" ändras till att endast gälla gång- och cykeltrqfik. 
• Bildtexten på sidan 20 i planbeskrivningen ändras. 
• Information om värdet av grönområden för temperaturreglering samt vatten- och 

luftrening läggs till planbeskrivningen. 
• Information om befintlig pannanläggning införs i planbeskrivningen. 

I övrigt görs endast redaktionella ändringar i planhandlingarna inför antagandet. Ändringarna är 
av mindre betydelse får allmänheten och kräver inte att planen ställs ut för förnyad granskning. 
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Ej tillgodosedda synpunkter 
Under samråd och granskning har följande framfört synpunkter som stadsmiljöavdelningen 
bedömer inte fullt ut beaktats i detaljplanen: 

• Lantmäteriet, tänkta tillfarter specificeras med g-områden. 

• Kommunala pensionärsrådet Karlshamn, föreslagen detaljplaneändring ska tills loka
liseringen av sjukhusen är slutgiltigt löst endast omfatta utökning av byggrätten för be
fintliga ändamål samt befåsta dessa. 

• Karlshamnsbostäder AB, vill att grönytan i öster bibehålls, den föreslagna lokalgatan i 
öster flyttas västerut. 

• Aina Johansson, Lodjuret 16, anser att bebyggelse för bostäder och kontor längs med 
Länsmansvägen måste begränsas till högst två våningar. 

• Anna-Karin Runesson, Illern 18, motsätter sig utbyggnad av bostäder, kontor och han
del på grund av ökad trafik, ökat lågfrekvent buller från fläktar och störande skyltbelys
ning. Insyn från högre bebyggelse. 

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

• Karlshamnsbostäder AB 
• Aina Johansson, Lodjuret 16 
• Anna-Karin Runesson, Illern 18 

Övriga som framfört synpunkter under samråd och granskning och som inte fått sina syn
punkter tillgodosedda bedöms inte vara sakägare och saknar därför besvärsrätt. 

Samlad bedömning 
Inga synpunkter har inkommit under granskningen som föranleder någon revidering av plan
förslaget jämfört med granskningshandlingen. Endast redaktionella ändringar görs inför anta
gandet. 

Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt föreslår stadsmiljöavdelningen att detaljpla
nen godkänns av byggnadsnämnden och överlänmas till kommunfullmäktige med anhållan 
om antagande. Antagande bedöms tidigast kunna ske på kommunfullmäktiges sammanträde 
den 16 juni 2014. 

Karlshamn den 21 maj, 2014 

Anna Terning 
Landskapsarkitekt 

Emina Kovacic 
stadsarkitekt 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 13 

Byggnadsnämnden 2014-05-21 

§ 106 2010/2934 

Detaljplan for del av fastigheten Torarp 4:13- beslut om antagande 

På grund av jäv deltar inte andre vice ordförande Magnus Olsson (M), ledamot 
Tommy Larsson (V), ledamot Mats Bondesson (C), tjänstgörande ersättare Kurt 
Kaarle (S) och ersättare Lars-Erik Ivarsson (M) i handläggning och beslut av 
ärendet. 

Byggnadsnämndens beslut 

att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat granskningsutlåtande del2, 
daterat 2014-04-23 

att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterad 20 I 4-04-23 

att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar 
detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 
27 § plan- och bygglagen (20 l 0:900). 

Information 

Ärendet tas upp för beslut om antagande igen eftersom det gjorts en anmälan om 
jäv när det fattades beslut 2014-04-23, § 74. 

Sammanfattning 

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av åtta enbostadshus 
på den södra delen av fastigheten Torarp 4:13. Föreslagen bebyggelse ansluts på 
ett naturligt sätt till befintlig bebyggelse längs med Gillabrovägen. Inom 
planområdet planläggs även för en ny lokalgata och ny anslutning till väg 606, 
Karlshamnsvägen. 

Beslutsunderlag 

• Plankarta, daterad 2014-04-23 
• Planbeskrivning, daterad 2014-04-23 
• Granskningsutlåtande del 2, daterat 20 l 4-04-23 
• Till planen hörande utredningar (sedan tidigare beslutade handlingar och 

utredningar skickas inte ut men finns att tillgå på stadsmiljöavdelningen) 
• Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-28 

Beslutet skickas till 



Beslut@.J..Y.:P.§::g/..§ ... /.a/{1......... 2010/2934 

Detaljplan för del av fastigheten Torarp 4:13, Asarum. Karlshamns 
kommun. Blekinge län- beslut om antagande 

Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av åtta enbostadshus 
på den södra delen av fastigheten Torarp 4:13. Föreslagen bebyggelse ansluts på 
ett naturligt sätt till befintlig bebyggelse längs med Gillabrovägen. Inom 
planområdet planläggs även för en ny lokalgata och ny anslutning till väg 606, 
Karlshamnsvägen. 

Redogörelse för ärendet 
2010-09-28 inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen en skrivelse angående 
detaljplaneläggning för avstyckning av sju tomter för bostadsändamåL 
Byggnadsnämnden ställde sig 2010-11-03 positiv till att pröva frågan om 
planläggning i enlighet med beställningen. 2011-04-27 beslutade 
byggnadsnämnden att arbetet med detaljplanen skulle påbörjas i juni: 2011 och 
därmed bedrivas i en!ightJt med PBL 2010:900. Detaljplanen handläggs enligt 
reglerna för normalt planforfarande med överhoppat programskede. 

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av enbostadshus på 
den södra delen av fastigheten Torarp 4:13. Utfcird naturinventering visade på 
höga värden inom planområdet och därfår fick planområdet ändras i sin 
utbredning. Inom området föreslås nu åtta tomter for friliggande villor. 
Villatomterna föreslås bli stora med en generös byggrätt Det nya området 
kommer att matas från den gamla vägen mellan Mörrum och Asarum, 
Gillabrovägen, med en ny anslutande lokalgata in i området. Lokalgatan kommer 
så långt möjligt att anpassas till höjdfcirhållandena i området. 

På grund av att området for ny väganslutning samt del av Gillabrovägen togs med 
i planläggningen och planområdet därmed utvidgades efter granskningsskedet 
krävdes en f6rnyad granskning. Byggnadsnämnden beslutade den 22 januari 2014, 
§ 4, att fcimyad granskning skulle genomforas kring planfårslaget Planen har varit 
fciremål for fåmyad granskning enligt 5 kap. 25 § plan- och bygglagen 2010:900 
från och med den 3 till och med den 28 februari 2014. Samtliga, under den 
fcirnyade granskningstiden, inkomna synpunkter fmns återgivna och 
kommenterade i av stadsmiljöavdelningen upprättat granskningsutlåtande del 2, 
daterat 2014-04-23. 

Beslutsunderlag 
• Plankarta, daterad 2014-04-23 
• Planbeskrivning, daterad 2014-04-23 
• Granskningsutlåtande del2, daterat 2014-04-23 

l 
l 
l 



• Till planen hörande utredningar (sedan tidigare beslutade handlingar och 
utredningar skickas inte ut men finns att tillgå på stadsmiljöavdelningen) 

• Tjänsteskrivelse, daterad 2014·03·28 

Förslag till beslut 
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat granskningsutlåtande del2, 
daterat 2014·04-23. 

att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat fårslag till 
antagandehandling, daterad 2014·04·23. 

att byggnadsnämnden godkänner fårslaget till detaljplan och överlämnar 
detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § 
PBL20!0:900. 

Protokollet ska skickas till 
Anton Johansson, Rosbergsgården, 374 91 Asarum 
stadsarkitekt Emina Kovacic 
Landskapsarkitekt Anna Teming 
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Inledning 
En planbeskrivning har till uppgift att beskriva hur planen ska förstås och genomföras. Den ska 
därfår innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att fårstå planen. 

Planbeskrivningen ska redovisa planerings förutsättningarna, planens syfte, hur planen är avsedd 
att genomföras samt de överväganden som har legat till grund för planens utfomming 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 får att planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och 
andra berörda. 

Planprocessen 
Under planarbetets gång kommer handlingama ställas ut på samråd och granskning med 
möjlighet för alla att ge synpunkter. Då planområdet utökats till att även omfatta del av 
Gillabrovägen efter granskningsskedet, ställs planen ut för förnyad granskning. Handlingama 
ställs ut på stadsmiljöavdelningen på Rådhuset samt på Mörrums bibliotek. Handlingama 
kommer även finnas tillgängliga på kommunens hemsida. 

Tidplan 
Planarbetet genomförs med normalt planfårfarande. Programskedet har hoppats över 
eftersom planförslaget överensstämmer med planeringsmålen i gällande översiktsplan. 

En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer: 

• Beslut om samråd (B N) aug 2013 
• Samråd nov/dec 2011 
• Beslut om granskning (BN) maj 2012 
• Granskning juni 2012 
• Beslut förnyad granskning jan 2014 
• Förnyad granskning feb 2014 
• Godkännande får antagande (BN) april 2014 
• Beslut om antagande (KF) juni 2014 
• Laga kraft tidigast 4 veckor efter antagande 

(BN) byggnadsnänmd, (KF) kommunfullmäktige 

Handlingar 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
• Plankarta med bestämmelser och illustration, skala 1:1000, daterad 2014-04-23 
• Planbeskrivning innefattande genomförande beskrivning, daterad 2014-04-23 
• Grundkarta i skala 1:1000 upprättad 2011 kompletterad 2013, fastighetsredovisningen avser 

förhållandena 2014-01-22 
• Samrådsredogörelse, daterad 2012-05-23 
• Granskningsutlåtande del l, daterat 2013-06-26 
• Granskningsutlåtande del2, daterat 2014-04-23 
• Fastighetsförteckning, daterad 2014-01-22 
• Naturvärdesbedömning av del av Torarp 4:13, daterad 2011-07-06 
• Pm beträffande de geotekniska förhållandena får 8 villatomter inom den södra delen av 

fastigheten Torarp 4:13, daterad 2011-09-21 
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• Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvens beskrivning, daterad 
2011-11-09 

• Rev. VA-utredning för del av Torarp 4:13, daterad 2012-04-24 
• Fördjupad VA-utredning, dagvatten, daterad 2013-12-17 

Planens syfte och huvuddrag 
Bakgrund 
Ansökan om planläggning fårenbostadshus inkom 2010-09-28. Byggnadsnämnden ställde sig 
2010-11-03 positiv till att planläggning genomförs. 

Syfte 
Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i formavenbostadshus på den södra delen 
av fastigheten Torarp 4:13. 

Huvuddrag 
Inom området föreslås tomter för friliggande villor. Bebyggelseområdet har anpassats till 
höjdförhållandena i området. Villatomtema föreslås bli stora och med en generös byggrätt Det 
nya området kommer att matas med en ny anslutande lokalgata in i området från den gamla 
vägen mellan Mörrum och Asarum, Gillabrovägen. Lokalgatan kommer så långt möjligt att 
anpassas till höjdförhållandena i området. 

En framtida exploatering i enlighet med denna detaljplan bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan varför någon MKB inte kommer att upprättas. Se vidare i separat handling; 
"Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, 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 3 kap.) 
• stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten för 

vissa områden i landet (MB 4 kap.) 
• medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB 5 kap.) 

Se vidare bilagan "Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB". 

Plandata 
Läge 
Planområdet är beläget mellan Asarum och Mörrum, väster om Torarp och riksväg 29. Området 
ligger ca 3 km från Asarum och Mörrum och ca 7 km från Karlshamns tätort. 

Planområdet är idag helt obebyggt, men gränsar till befintlig bostadsbebyggelse i söder och 
öster. I norr och väster gränsar planområdet till ett skogsområde. 
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Bild l. 
Oversiktskarta över 
området mellan 
Mörrum i väster och 
Asarum i öster. 
Planområdet är 
markerat med en 
cirkel. 
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Areal och markägoförhållanden 
Planområdet omfattar ca l ,5 ha av fastigheten Torarp 4:13, vilken är i privat ägo. 

\ ' 
'~--·· -· .- .· 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 

2014-04-23 

Planområdet finns inte specifikt utpekat i den konununomfattande översiktsplanen, antagen 
2007-03-05. I översiktsplanen har konununen delats in i olika landskapstyper. Planområdet 
omfattas av landskapstypen "Mosaikartad odlings bygd', som innebär omväxlande flack eller 
svagt kuperad öppen mark, främst i form av åker- och betesmark samt kuperad eller dramatiskt 
kuperad skogsmark, främst löv. Vidare anges att "De uppstickande höjderna kan tåla en hel del 
kompletterande byggda inslag, t ex bostadsbebyggelse, om dessa placeras i sluttningszoner, på 
högplatåer eller i anslutning till befintliga samhällen". 

Bland konununens generella viljeinriktning när det gäller bostadsfrågor så kan följande nämnas 
som bedöms som relevant får det aktuella planområdet och den avsedda exploateringen: 
• Att arbeta för att skapa en attraktiv och god livsmiljö får alla människor oavsett kön, ålder 

och etnisk tillhörighet. 
• Att stimulera och ge fårutsättningar får ett aktivt och dynamiskt bostadsbyggande. 
• Att se bevarandet av natur- och kulturmiljöer som en tillgång vid planering av områden får 

bostadsändamåL Närheten till natur och hav ska tas tillvara. 

Det nu aktuella planområdet är inte utpekat som ett utvecklings- eller utredningsområde i 
översiktsplanen, men bedöms ändå vara i enlighet med översiktsplanens intensioner. Det finns 
idag ingen utpekad vilja från konununens sida angående utveckling av det specifika området 
Torarp. Konununens viljeinriktning för Asarum är blandarmat att verka för en levande ort med 
ett levande stadsmässigt centrum. Konununens viljeinriktning för Mörrum är bland armat att 
turistnäringen ska vidareutvecklas genom erbjudande av olika aktiviteter samt den vackra 
naturen i Mörrumsåns dalgäng. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Området som avses bebyggas är inte tidigare detaljplanelagt. Det gränsar inte heller till något 
detaljplanelagt område. 

Program för planområdet 
I aktuellt planärende har ett programskede inte ansetts nödvändigt. 
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Riksintressen, strandskydd och övriga intressen 
Planområdet berörs inte av några riksintresseområden, strandskydd, andra skyddade eller 
utpekat bevarandevärda områden. 

Miljökvalitetsnormer 
Genomförandet av detaljplanen bedörns inte medfåra att någon miljökvalitetsnorm överskrids. 

Miljöbedömning 
Kommunen, det vill säga byggnadsnämnden, som P BL-ansvarig är den som i fårsta hand avgör 
om genomförandet av en detaljplan medför en "betydande miljöpåverkan". Kommunen ska 
alltså får vruje enskild detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
samt fatta ett beslut i frågan. 

Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en MKB i aktuellt planärende är att ett 
genomförande av detaljplanen inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som 
avses i PBL. ställningstagandet fattades av byggnadsnämnden, 2011-11-09, i samband med 
beslut om samråd. Motiven till ställningstagandet framgår av handlingen "Beslutsunderlag får 
behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB", daterad 2011-11-09. 
Tidigt samråd har hållits med Länsstyrelsen som instänuner i kornmunens bedömning. 

Bild 3. Planområdet settfrån vägen i söder. Bild 4. Stenmur i planområdets östra gräns. 

Övriga kommunala beslut och ställningstaganden 
En skrivelse till samhällsbyggnadsförvaltningen inkom 20 l 0-09-28 angående 
detaljplaneläggning för avstyckning av 7 tornter får bostadsändarnåL Byggnadsnämnden ställde 
sig 2010-11-03 positiv till att pröva frågan om planläggning i enlighet med beställningen. 2011-
04-27 beslutade byggnadsnämnden att arbetet med detaljplanen skulle på böljas i juni 2011 och 
därmed bedrivas i enlighet med PBL 2010:900. På grund av att området får ny väganslutning 
samt del av Gillabrovägen togs med i planläggningen efter granskningsskedet och planområdet 
därmed utvidgades krävdes en förnyad granskning. 

FN's barnkonvention 
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som rör barn och barnens bästa är 
ständigt närvarande under planeringsarbetet då de är en förutsättning får god stads- och 
samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs också genom remissförfarandet 
under planprocess en. Nämnden för barn, ungdorn och skola och gyrnnasienämnden får 
planhandlingar tillsända under samråds- och gransknings tiden. 
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Förutsättningar och förändringar 
Markområden 
Natur och vegetation 

2014-04-23 

Området har utgjorts av skog under lång tid. På häradsekonomiska kartan 1915-1919 är området 
markerat som lövskogsområde med insprängda barrträd. Området har nyttjats intensivt av 
stenindustri. Stora varphögar fnms i, men framförallt norr om planområdet Även själva brotten 
är tydligt synliga. Flera av dem vattenfylls vid nederbörd. 

Området är som helhet kuperat och präglat av stenbrytning. Naturtypen är en blandning av 
gammal tall-/ekskog på hällmark. Hällmarkspartiemas naturvärden är främst knutna till de 
gamla tallama och till den liggande och stående döda veden i området. Där jord- och 
vattentillgången är tillräcklig finns ett tätt örtskikt, som domineras av kruståtel, blåbärsris och 
ljung. På och invid berghällama är fållskiktet välutvecklat med t ex fånsterlav och tuschlav. Den 
stora solinstrålningen och det värmelagrande berget ger ett varmt och torrt mikroklimat i de 
partier där berghällama går i dagen. 

Inom området finns två stenmurar. Den ena löper i nord-sydlig riktning i områdets östra kant, se 
bild 4 på föregående sida, medan den andra sträcker sig diagonalt genom planområdet 
Stenmuren i den östra fastighetsgränsen skulle kunna utgöra ett vackert inslag i 
villabebyggelsen. En ca l O meter bred passage har lämnats mellan de planerade tomtema i norr 
för att säkerställa kontakten mellan bebyggelsen och naturen. 

Naturvärdesbedömning av del av Torarp 4:13 

Miljöförbundet Blekinge Väst har genomfört en översiktlig naturvärdesbedömning, daterad 
2011-07-06, för del av fastigheten. I rapporten delades området in i 5 olika områden, se karta 
bild 7, utifrån skilda naturtyper: 
l. Hällmarkstallskog med gamla tallar och grov död ved. En värdekärna med höga 

naturvärden identifierades inom ett hällmarksparti. Här hittades den rödlistade signalarten 
dvärgbägarlav (Cladonia parasitica), som har ett högt signalvärde och visar att det under en 
längre tid har funnits tillgång till grova fallna träd i olika nedbrytningsstadier i området. De 
äldsta träden bedöms vara upp mot 150-200 år gamla. De högsta kvaliteema, med mest 
koncentrerad förekomst av grova tallar, lågor och torrakor finns i östra delen av området. 
Här hittades också dvärgbägarlaven. 

2. Rasbranten i områdets södra del som bedöms vara ett naturvärde. Värdet är knutet till de 
grova träden, framförallt asp, och det speciella mikroklimatet. Här hittades liten aspticka, 
som får ses som en signalart på denna plats. 

3. Hällmarkstallskog som klassas som naturvärde, men som ligger utanför det inventerade 
området. 

4. Övrig hällmarkstallskog som bedömdes ha vissa naturvärden. 
5. Yngre grandominerande blandskog, som bedömdes ha låga naturvärden. 

Bild 5. Berg i dagen. Bild 6. En gilngstig leder genom delar av 
planområdet och ut i omkringliggande skog. 
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Bild 7. 
Den svarta linjen markerar 
det inventerade området. 
Den streckade Ii'!! en visar 
planområdet. Numreringen 
hänvisar till beskrivningen 
av de olika delområdena på 
föregående sida. Den röda 
lilla cirkeln i delomrade l 
visar var den rödlistade 
signalarten dvärgbagarlav 
hittades. 

Sammantaget bedöms område ett ha höga naturvärden med få motsvarigheter i landskapet, 
motsvarande t ex det som skogsstyrelsen klassar som nyckelbiotop. De gamla träden och den 
döda veden i kombination med den höga solinstrålningen och de värmehållande berghällama 
ger ett varmt mikroklimat, vilket gör att det kan förväntas en del ovanliga och eventuellt 
rödlistade insekter. De högsta naturvärdena ligger i den östra halvan. Ä ven område två bedöms 
som värdefullt med potential att utveckla högre naturvärden i framtiden tack vare en 
kombination av det skuggiga och fuktiga mikroklimatet och de grova lågorna. 

Geotekniska förhållanden 
Berget går i dagen inom stora delar av planområdet Där berget inte går i dagen, består j orden 
ovan berget med största sannolikhet av ett tunt moränlager. Området varierar höjdmässigt 
mellan cirka 43 meter till cirka 50 meter över havet. En översiktlig geoteknisk undersökning har 
gjorts, som visar att grundläggningsförhållandena för området är goda och att villorna kan 
grundläggas på konventionellt sätt. 

Förorenad mark 
Det finns ingen kännedom om markforareningar inom planområdet 

Luft 
Planerad bebyggelse kommer att tillföra trafik till området, men inte i den mängd att det anses 
medföra någon påverkan på befintlig bebyggelse ur luftkvalitetsperspektiv. 

Radon 
På markradonöversiktskartan (SGU:s karta i skala 1:50 000) ligger planområdet inom område 
där risken för höga markradonhalter bedörns som förhöjd p g a risk för höga uranhalter i marken 
(nran > 8 ppm). Då radonhalten kan variera mycket lokalt ska radonhalten kontrolleras i 
exploateringsskedet då den exakta placeringen av bebyggelsen är bestämd. En 
planbestämmelse om att: "Byggnad där människor vistas stadigvarande ska uppföras i 
radonsäkert utförande såvida inte särskild radonmätning kan motivera reducerade krav." gäller 
inom hela planområdet 
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Förändrat klimat 
Ett framtida förändrat klimat kan bland annat ge upphov till ökade nederbördsmängder och mer 
intensiva och långvariga nederbördsperioder. Höga vattenstånd medför risk för ras och skred, 
erosion samt översvämningar. Hänsyn till detta måste tas vid planläggning av nya områden. 

Aktuellt planområde ligger i ett område med mycket berg i dagen och marknivån varierar från 
som lägst +42 meter till som högst +50 meter. Risken för ras, skred, erosion och 
översvämningar anses som liten. Idag finns skrevor i berget som vid regnig väderlek fylls med 
vatten. Detta ses inte som något problem vid genomförandet av planen utan kan istället ses som 
en tillgång i de blivande trägårdama. Hur dagvattnet ska tas om hand inom området har utretts i 
särskild utredning, se vidare rubriken "Teknisk försörjning, Dagvatten". 

Kulturhistoria och fornlämningar 
Kulturmiljö 
Det finns inget utpekat område med kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer inom eller i 
planområdets direkta närhet. Hela området har utnyttjats för stenindustrin, vilket syns i skarpa 
brottkanter och stora varphögar. Särskilt tydligt är detta norr om planområdet 

Fornlämningar 
I den södra delen av planområdet, strax öster om befmtlig markväg finns restema av en gammal 
grund. Detta vittnar om att delar av området tidigare varit bebyggt. Några kända fornlämningar 
finns inte inom planområdet Eventuella fynd i samband med anläggningsarbeten ska anmälas 
tilllänsstyrelsen enligt bestämmelserna i kulturminneslagen. Såväl kända som okända 
fornlämningar är skyddade genom kulturminneslagen. 

Bebyggelseområden 
Bostäder 
Det finns befintlig bostadsbebyggelse utmed Gillabrovägen söder om planområdet I sydöst 
ansluter planområdet till sammanhållen bebyggelse. Befintlig bebyggelse i området är av olika 
karaktär. En genomgående karaktär är dock träfasader i ljusa färger, om än undantag finns, samt 
tak i tegelfårgal material. 

Bild 8-11. De befintliga bostadshusen skiljer sig åt i karaktär. 
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Inom området föreslås maximalt 8 nya tomter för friliggande enfamiljshus. Bebyggelseområdet 
och den planerade lokalgatan kommer så långt möjligt att anpassas till höjdförhållandena i 
området. Villatomterna föreslås bli stora och planbestämmelse reglerar tomtstorleken: "Minsta 
fastighetsstorlek är 1400 m2

". Byggnadsarean regleras genom planbestämmelse: "Största totala 
byggnadsarea är 250m2 per fastighet". Inom denna yta ska både huvudbyggnad och eventuella 
komplementbyggnader, såsom garage, förråd och uthus inrymmas. För att åstadkomma en 
varierad bebyggelse och fcir att husen inte ska få för stor utbredning föreslås villornas högsta 
totalhöjd ( nockhöj d) till8,5 meter. Komplementbyggnader begränsas till4,5 meter i totalhöj d. I 
den södra delen av planområdet regleras bebyggelsens våningsantal till en våning, för att 
minimera insynsproblematik till bostäder söder om planområdet 

Byggnader ska placeras och utformas så att schaktnings-, sprängnings- och utfYllnadsarbeten 
kan undvikas och att den befintliga vegetationen kan bevaras så långt det är möjligt. I den 
nordöstra delen av planområdet begränsas byggnadernas placering genom planbestämmelse (p t) 
"Huvudbyggnader ska placeras minst 4,5 meter och komplementbyggnader minst l meter från 
fastighetsgräns mot grannfastighet och gata". För den södra och östra delen av planområdet 
begränsas byggnadernas placering genom planbestämmelse (pz) "Huvudbyggnader ska placeras 
minst 2 meter frånfastighetsgräns mot gata och minst 4,5 meter frånfastighetsgräns mot 
grannfastighet. Komplementbyggnader placeras minst l meter frånfastighetsgräns mot 
grannfastighet och gata. Komplementbyggnader placeras medfördel så att de skymmer 
huvudbyggnaden mot intilliggande grannfastigheter. ". Byggnadernas placering på tomterna 
regleras även genom så kallad prickad mark och plusprickad mark. Prickad mark innebär ett 
byggnadsförbud medan plusprickad mark anger att marken endast får bebyggas med uthus och 
garage. Mot befintlig bebyggelse är den bebyggelsefria zonen (prickad mark) 7 meter bred och 
till detta finns en zon med plusprickad mark, även den 7 meter bred. Sammantaget med 
bestämmelsen om placering innebär detta att de nya husen i den södra och östra delen av 
planområdet placeras närmare lokalgatan och att det på så sätt skapas ett större avstånd till 
befintlig bebyggelse. Detta, liksom bestämmelse om våningsantal, har gjorts som en extra 
hänsyn till grannarna för att minska problematik med insyn och för att säkerställa att ny 
bebyggelse inte tränger sig på. Utöver ovanstående kan även nämnas utseendebestämmelserna 
(f t) "Komplementbyggnader får inteförses medjönster mot grannfastighet utanför 
planområdet. " och (fz) "Takkupa åt söder får inte uppföras. ". Det finns även en bestämmelse 
om uppfyllnader inom planområdet "Mark/av krävs för uppfyllnader inom planområde t. ". 
Bestämmelsen har till syfte att utfyllnader mot grannfastigheter inte ska ske okontrollerat på 
grund av de topografiska förutsättningarna i området. 

K vartersmarken har generellt en fem meter bred zon med prickad mark (byggnadsförbud) mot 
naturmarken, vilket syftar till att ge en bebyggelsefri remsa mot omgärdande natur. För den 
nordvästra delen av planområdet finns ingen bestämmelse om byggnadsförbud mot naturmark 
för att mö j liggöra att bebyggelsen här flyttas norrut så att insynsproblematik mellan de 
tillkommande byggnaderna minimeras. 

norr 

Bild 12. Sektionen A-A, enligt kartbilden till höger, 
visar tillkommande bebyggelse uppe på höjden och 
befintlig bebyggelse nedanför. Lokalgatan ligger här 
på ca +48,5 m och tillkommande bebyggelse på +49 m 
eller där över. Befintlig bebyggelse ligger på+ 33,8 m. 

Bild 13. Sektionen B-B visar tillkommande 
bebyggelse öster om planerad loka/gata. 
Gatan ligger här på ca +46, 5 och 

l "' 
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Kommersiell service och verksamheter 
Kommersiell service finns till viss del i Asarum och Mörrum i form av mataffårer, bank, 
möbelaffår och museum. I övrigt finns ett större utbud i Karlshamns tätort, ca 7 km från 
planområdet 

Något verksamhetsområde finns inte i närheten av planområdet Närmaste arbetsplatserna 
återfinns i Asarum och Mörrum samt i Karlshamn. I Mörrum finns bland annat Södra Cell AB 
Mörrum, producent av pappersmassa, och Ifö Sanitär AB, tillverkare av VVS-produkter. Inom 
området planeras ingen mark för offentlig eller kommersiell service. 

Skola 
I både Asarum och Mörrum finns flera förskolor och dagbarnvårdare. Flera skolor för 
årskurserna F -6 finns också. Det finns även en skola i respektive ort för årskurserna 7-9. 

Äldreomsorg 
Särskilt boende för äldre finns i både Asarum och Mörrum. 

Lek, rekreation och naturmiljö 
På grund av planens ringa storlek har någon särskild yta för allmån lekplats inte avsatts. 
Tomtema inom planområdet föreslås så pass stora att de möjliggör för lek inom tomtgräns. I 
planområdets direkta närhet finns det gott om ytor för rekreation i befintlig naturmiljö och en 
passage i norr möjliggör för åtkomst till skogen. 

Tillgänglighet 
Karlshamns kommun har arbetat fram ett tillgånglighetsprogram, med fokus på tillgängligheten 
i samhället för personer med funktionsnedsättning, vilket kompletterar kommunens 
integrationsprogram. I della kan läsas att "Kommunen har som övergripande målsättning att 
arbeta för attraktiva miljöer och goda möjligheter till boende, arbete och försäljning, utbildning, 
omsorg, infrastruktur och kultur och fritidsverksamhet. Alla människor ska ha lika möj tigheter 
att ta del av samhället Karlshamn. En god fysisk tillgänglighet till utemiljö, byggnader, 
anläggningar och allmån mark är då en förutsättning inte minst för personer som har någon form 
av funktionsnedsättning.". 

Området varierar höjdmässigt mellan 43 meter och 50 meter över havet. Vägen ska utformas på 
sådant sätt att full tillgänglighet till tomtema på båda sidor om densamma uppfylls och att 
utfyllnad av tomterna i största möjliga mån undviks. Granskning av hur tillgängligheten 
tillgodoses inom respektive fastighet och byggnad sker i en senare bygglovsprövning. 

Trygghet, säkerhet och folkhälsa 
Utifrån brottsförebyggande synvinkel är det angeläget att ta hänsyn till det som kallas 
sitnationell 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. Det är viktigt att försöka undvika "döda vinklar och vrån". 
Höga häckar, plank, uthusiförråd utmed cykel- och promenadstråk och vid sittplatser kan skapa 
otrygghet när man passerar och ge möjlighet till obehagliga situationer. 

Planens genomförande anses inte medfora någon påverkan på människors hälsa. 

Gator och vägar 
Vägnät 
Planområdets gräns i söder utgörs av den gamla vägen mellan Asarum och Mörrum, 
Gillabro vägen. Denna är idag belagd med grusslitlager och trafikeras endast av de fåtalet 
boende längs med vägen. Den "nya" vägen mellan Asarum och Mörrurn, allmän väg 606, 
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Karlshamnsvägen, ligger l 00 meter söder om planområdets södra gräns. Gillabrovägen ansluter 
till denna både öster och väster om plan området. Den östra anslutningspunkten är mycket dålig 
ur trafiksäkerhetssynpunkt och Trafikverket har ställt som krav att denna åtgärdas för att 
exploatering i området ska kunna ske. 

Planförslaget innebär att 
anslutningspunkten flyttas ca 20 m 
västerut för att på så sätt skapa en 
vinkelrät anslutning mot 
Karlshamnsvägen. Den mark som tas i 
anspråk för den nya anslutningen ligger 
till viss del inom befintligt vägområde 
för Karlsharnnsvägen, till viss del inom 
det samfållda området för 
Gillabrovägen och till viss del inom 
den privatägda fastigheten Ingärdahäj 
2: l. Området planläggs som allmän 
plats, lokalgata, med enskilt 
huvudmannaskap. En 
gemensamhetsanläggning bör bildas 
för gatan. 

Bild 14. !dag ansluter man Karlshamnsvägen enligt den 
blå pilen, vilket ger en snäv vinkel till Karlshamnsvägen 
med dåliga siktförhållanden tillföljd Enligtförslaget 
flyttas anslutningspunkten ca 20 m västerut så att en 
vinkelrät anslutning skapas. 

Det är av stor vikt att ny anslutning till Karlshamnsvägen iordningsställs innan exploatering 
inom området sker, vilket även Trafikverket påpekat i sitt granskningsyttrande. bygglov 
villkoras därför genom bestämmelse på plankartan: "Bygglov får inte ges för ändrad 
markanvändningförrän ny väganslutning till allmän väg 606 har kommit till stånd i enlighet 
med detaljplanen. ". 

Gång- och cykelvägar 
Gång- och cykelväg finns på den södra sidan om Karlshamnsvägen och leder till både Mörrum 
och Asarum och i förlängningen även till Karlshamn. Den ringa trafiken på Gillabrovägen gör 
det möjligt att cykla där utan större fara. 

Angöring och parkering 
Idag leder en ca 60 meter lång skogsväg från Gillabrovägen norrut in i planområdet Denna 
övergår sedan i en smal gångstig, se bild 6 på sidan 7, som tillsammans med andra stigar bildar 
ett nät av stigar som leder ut i omkringliggande skogsområde. 

Tillfart till planområdet kommer att ske söderifrån från Gillabrovägen i ungefår sannna läge 
som befintlig skogsväg. Anslutningen till Gillabrovägen ligger i ytterkurva med god sikt. En 
lokalgata planeras i öst-västlig riktning genom bostadsområdet med vändplats i väster. Den nya 
gatan ska så långt möjligt anpassas till terrängförhållandena för att minimera schaktningar och 
sprängningar. 

Trafik och transporler 
Kollektivtrafik 
Det finns möjlighet att åka kollektivt till och från det planerade bostadsområdet. Närmaste 
hållplats, Ingärdahej, ligger ca 180 m från planområdet Hållplatsen trafikeras av buss 330 
mellan Karlshamn och Mörrum med halvtimmestrafik åt vardera hållen. 

Störningar 
Karlshamnsvägen ligger ca l 00 meter söder om planområdet Buller från trafiken hörs i 
planområdet idag, men inte i sådan grad att det kan anses som störande. Det är även i stor grad 
beroende på vindriktningen. Den föreslagna bostadsbebyggelsen beräknas tillföra knappt 40 
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trafikrörelser till och från området vruj e dygn. Detta förväntas inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan på närområdet. 

Transport av farligt gods 
Väg 29 är rekommenderad väg för farligt gods. Planområdet ligger drygt en kilometer väster om 
väg 29, fågelvägen. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Området ligger utanför V A-enhetens verksamhetsområde för både vatten som avlopp. 
Kommunala ledningar för vatten finns i Gillabrovägen, direkt söder om planområdet 
Avloppsledning finns ca 180 meter öster om de planerade fastigheterna. Då planområdet ligger 
inom område med risk för höga uranhalter i marken (uran> 8 ppm) ska kommunalt vatten 
anslutas. En V A-utredning har utrett möjligheterna och kostnaderna för att ansluta de planerade 
fastigheterna till befmtlig anslutningspunkt för vatten och avlopp i öster. Två alternativa 
lösningar föreslås: 
l. Tryckavloppssystem hela vägen med villapumpstationer på vmj e tomt. En tryckledning för 

vardera vatten och avlopp nedschaktas hela sträckan mellan anslutningspunkten och den i 
området längst upp belägna VA-servisen. Ledningsgraven kan följa markens/gatans höjd 
både nedför och uppför endast med beaktande av frostfritt djup. Fastighetsägaren ansvarar 
för den egna villapmnpstationen samt förser den med elkraft. 

2. Självfallsavlopp där tomtema får varsin servis i tomtgräns med vatten och avlopp för 
självfalL En ledning för vardera vatten och självfallsledning för avlopp nedschaktas längs 
lokalgatan och vidare österut till en punkt öster om fastigheten Torarp l :20 där en 
pumpstation av kommunal modell placeras. Pumpstationen trycker avloppsvattnet vidare 
upp till anslutningspunkten ca l 00 m österut. Pumpstationen kan efter anläggandel övergå i 
kommunal drift och ansvar och belastar därmed inte fastighetsägaren. För två av de 
planerade tomtema i sydväst måste speciallösningar till för att klara anslutning via självfalL 

I båda alternativen kan befintliga fastigheter längs Gillabrovägen på olika sätt anslutas till 
systemen. Utbyggnaden av ledningssystemet till tomtema längs den nya lokalgatan sker på 
gatumark i samband med att gatan byggs. 

Planbeskrivning • Detaljplan för del av fastigheten Torarp 4:13, Asarum 
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Bild 17. Brunn i planområdets södra del. Bild 18. Via ett befintligt siktstråk genom 

planområdet skymtas angränsande bebyggelse 
öster om planområdet. 

Dagvatten 
Det finns inte något utbyggt dagvattennät i området. Två utredningar fOr hanteringen av 
dagvatten har utförts; "Rev. V A-utredning för del av Torarp 4: 13" av Vectura, daterad 
2012-04-24 samt Fördjupad V A-utredning dagvatten for del av Torarp 4: 13" av Sweco, daterad 
2013-12-1 7. Dessa utredningar bifogas planhandlingama. Dagvattnet från planområdet få reslås 
släppas till befintlig 500 mm trumma under Karlshamnsvägen. Tre alternativ för 
omhändertagande av dagvatten har utretts: omhändertagande på respektive tomt, i makadamdike 
eller gemensamt uppsamlingsmagasin. slutsatsen i den fördjupade utredningen är att ett 
makadamdike under vägbanan klarar att fördröja vägavrinningen men dagvattnet från tomtema 
behöver tas omhand på annat sätt. Två alternativ för detta har utretts: ett gemensamt 
fördröjningsmagasin på tomten längst i söder eller kassettmagasin på respektive tomt. Ett 
gemensamt fördröjningsmagasin är något mer robust än kassettmagasin men 
fordröjningsmagasinet innebär att en av tomtema tas i anspråk. Kostnaden for detta överskrider 
vida kostnaderna för kassettmagasin på vatje tomt. Totalt utflöde från planområdet blir mindre 
än 2,5 1/s och motsvarar dagens flöde. 

Illustrationen till detaljplanen visar ett bostadshus på den södra tomten. Illustrationen är inte 
juridiskt bindande och förhindrar därmed inte ett fordröjningsmagasin. Bestämmelsen (damm) 
möjliggör skapandet av magasin inom planområdet "Damm för fördröjning av dagvattenfår 
anläggas.". Vid anläggande av gemensamt fördröjningsmagasin ska storhänsyn till säkerheten 
tas. Av 3 kap. 5 § ordningslagen (1993:1617) framgår att brunnar, bassänger och liknande 
anläggningar ska ha de säkerhetsanordningar som behövs, beroende på var anläggningen finns 
och hur den är utformad. Skyddet mot barnolycksfall är särsldlt viktigt. Enligt BBR 8:951 ska 
fasta bassänger på tomter ha ett tillfredsställande skydd mot barnolycksfalL Exempel på säker 
utfomming är bland annat att skapa flacka slänter med en lutning på minst l :5. Ett alternativ till 
detta är att stängsla in danunen. 

Avfall 
I Karlshamns kommun ska alla ha sophantering med kärl. Soprum och köksinredningar bör 
planeras för sortering av avfall. V atj e hushålls sopkärl hämtas och töms vid tomtgräns genom 
kommunens forsorg, i normalfallet varannan vecka. Gatan har utformats med hänsyn till 
framkomligheten för sophämtningsfordon. 

Värme 
Uppvärmningssätt regleras inte i detaljplan. Fjärrvärme finns inte inom eller i närheten av 
planområdet 
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El 
E. ON är huvudman för allmä!ll1a elledningar i området. Inom och strax utanför plangränsens 
södra del har E. ON Elnät lågspälll1ingskablar längs med gatan samt en serviskabel in till 
fastigheten Torarp 4:2. 

Område för ny transformatorstation har avsatts på plankartan (E). Avståndet från 
transformatorbyggnad till brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag ska uppgå till minst fem 
meter. 

Tele 
Telia Sonera AB är huvudman för teleanläggningar. 

Administrativa frågor 
Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås till15 år från den dag då planen villl1er laga kraft. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Karlshamns konunun ansvarar för upprättandet av detaljplanen i enlighet med tecknat planavtal 
med exploatören (fastighetsägaren) Anton Johansson. 

Allmän platsmark 
Enskilt huvudm=askap gäller för allmän plats, lokalgata och natur, inom planområdet, då 
området ligger långt utanfår konununens verksamhetsområde. Enskilt huvudma!ll1askap gäller 
för Gillabrovägen idag. Exploatören/fastighetsägaren är huvudman med ansvar får skötsel och 
ansvarar för att gatumarken iordningställs. En gemensamhetsanläggning bör bildas för 
lokalgatan. 

Kvartersmark 

Exploatören ansvarar får genomfårandet av detaljplanen fram till fcirsäljning av tomterna. De 
blivande fastighetsägarna (tomtköpama) ansvarar får att tomtema bebyggs och iordningställs i 
enlighet med detaljplanen och beviljade bygglov. Fastighetsägaren ansvarar även får 
anläggande, drift och underhåll av egna byggnader och anläggningar samt egen mark inom 
kvartersmark och inom den egna fastighetens gränser. Fastighetsägaren ansvarar också för och 
bekostar eventuella ändringar av ledningsdragning inom den egna fastigheten. Den enskilde 
fastighetsägaren ska amnäla till respektive huvudman illl1an anslutning till vatten, avlopp, el och 
tele sker. 

Teknisk försörjning 

Kommunen är huvudman får allmänna vatten- och avloppsledningar och svarar för drift och 
underhåll fram till anvisad fårbindelsepunkt. Kommunen ansvarar för tillhandahållande av 
anslutningspunkt för vatten- och avloppsledningar. Då enskilt huvudma!ll1askap ska råda för 
planerad lokalgata i området bör detsamma även gälla får ledningsnätet. Därmed bör en VA
samfållighet bildas som svarar får ledningsnätet fram till, av konununen anvisad, 
förbindelsepunkt. 

E. ON är huvudman för allmä!ll1a elledningar och svarar för utbyggnad och drift fram till anvisad 
servisplats. Plats får ny nätstation avseende el föreslås väster om lokalgatan, området betecknas 
med "E" på plankartan. 

Telia Sonera AB är huvudman för teleanläggningar. 

15 

Planbeskrivning • Detaljplan för del av fastigheten Torarp 4:13, Asarum 



2014-04-23 Antagandehandling ~Normalt planförfarande 

Avtal 
Ett planavtal upprättades mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren 2011-05-14. 
Exploateringsavtal som reglerar utbyggarrdet av gata avses upprättas mellan kommunen och 
exploatören. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning och fastighetsreglering 
Planfårslaget innebär att avstyckning av tomter för villabebyggelse blir möjlig. Från berörd del 
av fastigheten Torarp 4:13 avstyckas åtta villatomter får bostadsändarnål enligt planfårs laget. 
Exploatören initierar och bekostar fastighetsbildning inför försäljning. Naturmarken ägs och 
sköts av exploatören (fastighetsägaren). 

Den allmänna platsmarken regleras, efter det att planen vunnit laga kraft, genom en 
lantmäterifårrättning utifrån planen och läggs till en gemensamhetsanläggning. Den enskilda 
markägaren blir därmed tvingad att upplåta del av den privata fastigheten till allmänt ändamål. 
Markägaren får ersättning utifrån Lantmäteriets värdering. 

Gemensamhetsanläggningar 
En gemensamhetsanläggning bör bildas för allmän plats inom planområdet De fastigheter som 
nyttjar Gillabrovägen inom det område som planläggs som lokalgata kommer att ingå i framtida 
gemensamhetsanläggning. 

En gemensamhetsanläggning, ofta förkortad GA, är en anläggning till nytta får flera fastigheter. 
Den kan utgöras av väg, avloppsanläggning, parkering eller annan anläggning som fastigheterna 
behöver för att kunna fungera. 

En gemensamhetsanläggning bildas vid en lantmäteriförrättning. När en gemensamhets
anläggning inrättas beslutas vad som ska ingå i gemensamhetsanläggningen och hur de 
deltagande fastigheterna tillsannnarrs ska bygga, sköta och fördela kostnaderna för den 
gemensamma anläggningen. Det görs vanligen genom att deltagande fastigheter åsätts andelstal, 
som anger den andel som varje fastighet ska betala. Det är fastigheterna som ansluts till 
anläggningen (inte fastighetsägarna) med ett andelstaL Detta innebär att andelen följer med 
fastigheten vid eventuell överlåtelse av en ansluten fastighet. 

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. 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kostnader för planläggning bekostas av fastighetsägaren till Torarp 4:13. Dessa kostnader 
regleras i planavtal mellan fastighetsägaren och kommunen. Exploatören står också för 
kostnaden för detaljplanens genomförande. Tomtema kommer att säljas av exploatören. 

Genomförandeekonomi 
Fastighetsägaren står för kostnaden av detaljplanens genomfårande. Planavgift ska inte utgå vid 
bygglovsprövning. 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
Vid nybyggnad ska byggnader utföras i radonsäkrat utfårande såvida inte särskild 
radonutredning kan motivera reducerade krav. Radonmätningar ska göras i exploateringsskedet 
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En översiktlig geoteknisk undersökning har tagits fram. I samband med projektering och 
bygglovprövning måste grundläggningsförhållandena for vruj e enskild byggnad 
uppmärksammas och hänsyn tas till rådande geotekniska förutsättningar. Kostnader föranledda 
av ev. markfororeningar, geotekniska förhållanden, radonförekomst, grundläggningsnivåer, 
buller etc. belastar den enskilde fastighetsägaren. 

Vatten och avloppsfrågan utreds närmare under rubriken "Teknisk försäljning" på sidan 13. 

Planområdet ansluter till Gillabrovägen med en ny tillfartsväg. 

Bedömning av konsekvenserna av planens genomförande 

Alternativa utformningar 
Flera olika utformningsalternativ har prövats for planområdet I inledningsskedet sträckte sig 
planområdet i nord-sydlig riktning längs med den östra fastighetsgränsen. I detta alternativ 
lämnades en lucka mellan befintlig bebyggelse i söder och föreslagen bebyggelse. I tidigare 
redovisad naturinventering framgår dock att en nord-sydlig utformning av planområdet skulle ta 
i anspråk område med höga naturvärden, som därmed skulle gå förlorade. Detta innefattade det 
område som bedöms ha de högsta kvaliteterna med bland annat den rödlistade dvärgbägarlaven. 

Två alternativa förslag arbetades fram. Det ena innebar att bebyggelsen koncentrerades norr om 
området med höga naturvärden, vilket innebar en lång vägsträcka som inte kunde utnyttjas 
optimalt med bebyggelse på båda sidor. Det medförde att bebyggelsen skulle ligga som en 
isolerad ö i skogen utan kontakt med befintlig bebyggelse. På grund av dessa parametrar 
fårkastades detta alternativ. Det andra alternativet är det som utgör nu aktuellt planområde. 
Planområdets omfattning har förändrats från granskningsskede l genom att del av 
Gillabrovägen tagits med i planområdet till granskningsskede 2. Detta har gjorts fcir att 
möjliggöra en ny mer trafiksäker anslutning till Karlshamnsvägen, allmän väg 606. 

Natur 
Den nya bebyggelsen innebär att naturmark, skog, tas i anspråk och att mer mark än idag blir 
kvartersmark, vilket berör allemansrätten. Sett i ett större sammanhang bedöms inte 
skogsbruksintresset påverkas negativt av ett genomförande av avsedd detaljplan. Tillgången till 
naturområden, skog, i planområdets närhet är god och bedömningen är att forhållandena för de 
närboende inte påverkas avsevärt. För att säkerställa att de boende i det nya området får 
direktkontakt med naturen har en ca lO meter bred passage mellan tomterna i norr har lämnats. 
Tillgängligheten till intilliggande naturområde bedöms därmed bli oförändrad. 

Landskapsbilden kommer vid ett plangenomförande att förändras järnfort med om området inte 
byggs ut. Uppvuxna träd kommer att röjas och mark kommer att iordningsställas for bebyggelse 
och tomter. Placering och utformning av bebyggelsen med hänsyn tilllandskapsbild och 
terrängförhållanden har ägnats stor omsorg. Ambitionen är att den nya bebyggelsen så långt 
möjligt bör anpassas till terrängen så att onödiga utfyllnader och sprängningsarbeten kan 
undvikas och inte minst för att den befintliga vegetationen kan bevaras. För att skapa en naturlig 
övergång till angränsande naturområde och med respekt för grannarna har en bebyggelsefri zon 
om fem respektive sju meter skapats på kvartersmark i planområdesgränsen. 
Även gatustrukturen har så långt möjligt anpassats till höjdforhållandena. 
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Bild 20. Branta bergskanter i den södra delen av 
planområdet norr om befintlig bebyggelse. 

Enligt den naturinventering, daterad 2011-07-06, som gjorts av Miljöförbundet Väst, klassas 
hällmarksskogen norr om planområdet som skyddsvärd med få motsvarigheter i landskapet. 
Planområdets utbredning har begränsats i sin utbredning norrut i hänsyn till detta område. 
Påverkan på det utpekade bevarandevärda området kommer därmed inte bli betydande. 
Rasbranten i söder kommer att tas i anspråk för bebyggelse och kommer därmed att påverkas. 
De befintliga naturvärdena anses i dagsläget inte vara höga. Resterna av en gammal husgrund 
visar att detta område redan tagits i anspråk för bebyggelse en gång. En bostadstomt längs med 
Gillabrovägen i detta läge skulle binda samman den befintliga byggnationen längs med vägen 
och ses därför som naturlig. Ianspråktagandet av detta område anses därför inte medföra 
betydande påverkan. 

Kultur 
Planförslaget berör inte något riksintresse för kulturrniljövården. Enligt Länsstyrelsens yttrande 
i samråd om behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning föreligger det inget behov av 
att utföra särskild utredning för området gällande arkeologi. 

Bebyggelsestruktur 
Ur bebyggelsestruktursynpunkt ses den tillkommande bebyggelsen som ett komplement till den 
villabebyggelse som redan finns längs med Gillabrovägen. Det planerade området ligger i 
anslutning till befintliga bostäder och med närhet till kollektivtrafikanslutningar, vilket ses som 
positivt för en hållbar utveckling av samhället. 

Konsekvenser fastighetsnivå 
Torarp 4:24, 4:26 4:36 samt 6:53 
Ovan nämnda fastigheter är privatägda och 
ligger i direkt anslutning till planområdet I 
och med föreslagen bebyggelse kommer 
insynen till dessa fastigheter till viss del att 
öka då planerad bebyggelse ligger ca 6 meter 
högre än befintlig bebyggelse längs med 
Gillabrovägen. Bestämmelser om planerad 
bebyggelses utformning och placering reglerar 
dock så att problematiken med insyn ska bli så 
liten som möjligt. Trafikökningen förbi 
fastigheterna bedöms som marginell. Störst 
ökning bedöms ske förbi fastigheten Torarp 
6:53, då den huvudsakliga trafiken bedöms köra Gillabrovägen österut. Inga 
fastighetsregleringar föreslås. Samtliga fastigheter kommer att gynnas av att anslutningspunkten 
till Karlshamnsvägen ges en utformning som ökar trafiksäkerheten. 
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Ingärdahäj 1:20, Torarp 6:18 och 6:23 
Ovan nämnda fastigheter ligger längs med 
Gillabrovägen öster om planområdet 
Gillabrovägen förbi dessa fastigheter kommer 
att belastas i något högre utsträckning av 
trafik än i dagsläget Ökningen bedöms dock 
bli marginell, med hänsyn till att det endast 
föreslås 8 nya tomter inom planområdet 
Samtliga fastigheter kommer att gynnas av att 
anslutningspunkten till Karlshamnsvägen ges 
en utformning som ökar trafiksäkerheten. 

Ingärdahäj 2: 1 
Ca 140 kvm av fastigheten planläggs som 
allmän platsmark, lokalgata, för ny anslutning 
till Karlshamnsvägen. Vid 
fastighetsregleringen eller vid bildande av 
gemensamhetsanläggning kommer 
fastighetsägaren få skälig ersättning för 
marken. 

Planområdet kommer i slutänden att 
awattnas till recipient söder om 
Karlshamnsvägen, inom fastigheten 
Ingärdahäj 2: l. Totalt utflöde från området 

m ' • . 
@, "l \ o ~· ., . iJ . 

blir mindre än 2,0 1/s och motsvarar dagens flöde. 

Samfålid väg för Torarps by och Ingärdahäjs by 
Delar av samfälligheterna får väg får Torarps 
och Ingärdahäj s by kommer att ligga inom 
planlagt område, allmän plats, Lokalgata. Ny 
gemensamhetsanläggning föreslås upprättas 
för allmän p latsmark Ca 120 kvm a v 
samfälligheten: "Samfälld väg för 
Ingärdahäj s by" kommer att tas i anspråk för 
ny anslutning till Karlshamnsvägen. 

Bild 21. Rödmarkerat 
inringat område utgör del 
av privatägda fastigheten 
lngärdahäj 2: l, medan 
blåskrafferat område utgör 
del av samfälligheten. 

Trafik 

2014-04-23 

Plan-

39 00 ,' 

Den nya bebyggelsen kommer att medföra en måttlig trafikökning till och från området via 
Gillabrovägen, främst österut för att snabbt komma ut på Karlshamnsvägen då den huvudsakliga 
trafiken kommer att ha målpunkt österut i Asarum och Karlshamn. Ökningen bedöms dock vara 
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marginell med tanke på planområdets ringa storlek. Trafik kommer endast att ske till och från 
bostad, någon annan målpunkt kommer inte att finnas i planområdet Någon trafikbuller
undersökning bedöms inte krävas och inga åtgärder behöver vidtas, då planförslaget inte medför 
någon påtaglig förändring av trafikmängden. 

Under exploateringstiden kommer störningar uppkomma som bl. a. transporter med tung trafik 
och eventuella sprängningar. 

Planerad ny anslutningspunkt till Karlshamnsvägen tar privatägd mark i anspråk, se bild 21. 
Den nya anslutningen ökar trafiksäkerheten i korsningen och har av byggnadsnänmden bedömts 
vara av sådant allmänt intresse att det väger tyngre än den privata markägarens enskilda 
intresse. Marken anges därmed som allmän platsmark, Lokalgata, på plankartan. 

Teknisk försörjning 
Via den avloppsanordning som skapas för området finns det möjlighet för befintliga fastigheter 
att ansluta sitt avlopp till det kommunala systemet, vilket innebär en förbättring då det idag är 
enskilda avlopp i området Omhändertagande av dag- och dräneringsvatten ska ske lokalt inom 
den egna fastigheten. Vattnet från väg och vändplats leds bort från planområdet via ett 
ledningssystem. 

Sociala aspekter 
Hållbart samhälle 
Behovet av nya bostäder är stort i kommunen. Om detaljplanen genomförs medför den att fler 
kan få tillgång till bostäder. Exploateringen innebär också att det skapas förutsättningar for att 
hålla efterfrågan på villatomter i kommunen tillgodosedd. Fler boende i området innebär att 
underlaget for forskola och skola samt annan offentlig och kommersiell service även långsiktigt 
vidmakthålls. Utbyggnad av bostäder nära kollektivtrafikstråk ses som positivt ur perspektivet 
ett långsiktigt hållbart samhälle, samtidigt som det även ger ett bättre resandeunderlag. 
Planområdet har utformats på sådant sätt att teknisk infrastruktur samt ny lokalgata utnyttjas på 
ett effektivt sätt, det vill säga med en hög nyttjandegrad. 

Miljö och hälsa 
För att nya bostäder i området ska bli miljö- och hälsomässigt bra ska bostadsbebyggelsen 
utföras radonsäkrat, se rubriken "Radon" tidigare i planbeskrivningen. Den förändrade 
markanvändningen bedöms inte medföra någon betydande omgivningspåverkan eller påverkan 
på miljön samt hälsan. Planområdet ligger i direkt anslutning till ett skogsområde med flera 
promenadstigar, vilket ger goda möjligheter för rekreation. 

Trygghet och säkerhet 
Planområdet utformas så att räddningsfordons framkomlighet inte begränsas. Under 
exploateringstiden kommer störningar uppkomma som bl.a. transporter med tung trafik och 
eventuella sprängningar. 

Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av Anna Teming, stadsmiljöavdelningen i samråd med övriga 
berörda kommunala tjänstemän. 

Karlshamn den 23 april 2014 

Anna Teming 
Landskapsarkitekt 
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stadsarkitekt 
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An tagandehandling 

Detaljplan för del av fastigheten Torarp 4:13, Asarum, 
Karlshamns kommun, Blekinge län 

GRANSKNINGSUTLATANDE DEL 2 

Granskningsförfarandet 

Detaljplaneförslaget har varit föremål för förnyad granskning från den 3 till den 28 februari 
2014. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning i Sambällsbyggnadsförvaltningens lo
kaler i Rådhuset i Karlshamn och på biblioteket i Asarum. Delar av granskningsmaterialet 
har även presenterats på Karlshamns kommuns hemsida, under adressen: www.karls
hamn.se/planer. 

Kungörelse om granskning anslogs på kommunens anslagstavla måndagen den 3 februari 
2014 och infördes i ortstidningarna lördagen den 8 februari 2014. Granskningshandlingar, d 
v s kungörelse, plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande del l samt fördjupad V A
utredning, sändes fredagen den 31 januari 2014 till kända sakägare enligt fastighetsförteck
ning daterad den 22 januari 2014 och Länsstyrelsen i Blekinge län samt övriga enligt sänd
lista som bedömts ha ett väsentligt intresse av planfårslaget 

Synpunkter före granskningen 

Yttranden inkomna i samband med samrådet finns refererade och kommenterade i av bygg
nadsnämnden godkänd samrådsredogörelse, daterad den 23 maj 2012. Yttranden inkomna i 
samband med tidigare granskningsskede finns refererade och kommenterade i av byggnads
nämnden godkänt utlåtande del!, daterat 2013-06-26. 

Inkomna yttranden under granskningstiden 

I samband med den förnyade granskningen inkom totalt 22 yttranden. Dessa sammanfattas 
nedan och kommentarer ges med kursiv text. Yttranden finns tillgängliga på stadsmiljöav
delningen. 

Myndigheter och organisationer 
l. Länsstyrelsen i Blekinge län 
2. Kommunstyrelsen 
3. Fritidsnämnden 
4. Tekniska nämnden 
5. Socialnämnden 
6. VMAB 

synpunkter 
inget att erinra 
inget att erinra 
inget att erinra 
inget att erinra 
inget att erinra 
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7. Miljöförbundet Blekinge Väst 
8. TeliaSonera Skanova Access AB 
9. Lantmäteriet 
10. Svenska kraftnät 
11. E. ON Elnät Sverige AB 
12. skogsstyrelsen 
13. Polismyndigheten 
14. Försvarsmakten 
15. Trafikverket 

Enskilda 
16. Gemensam skrivelse 
17. Christer Persson, Ingärdahäj 2: l 
18. Christer Persson, Ingärdahäj 2: l 
19. Daniel Berg och Jennie Olsson, Torarp 4:24 
20. Johan Jonsson och Irene Loci, Torarp 4:26 
21. Emelie Särensson och Christoffer Henriksson, Torarp 6:53 
22. Veronica och Magnus Hasselberg, Torarp 6:17 

och Gillabro 2:29 

A n ta g a n d e h a n d l i ng 

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

synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 

synpunkter 

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar och 
företag 

1. Länsstyrelsen i Blekinge län (yttrande inkom den 27 februari 2014) 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen gör bedömningen att ett genomförande av ny bostadsbebyggelse på aktuell del 
av fastigheten Torarp 4:13 är förenligt med avseende på riksintressen, miljökvalitetsnormer, 
samordning, strandskydd, hälsa och säkerhet samt till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap lO§ PBL (200:900) och 
nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas av Länsstyrel
sen. 

Kommentarer: Noteras. 

2. Kommunstyrelsen (yttrande inkom den 24 februari 2014) 
Ingen erinran mot reviderat planförslag. 

Kommentarer: Noteras. 

3. Fritidsnämnden (yttrande inkom den 12 februari 2014) 
Inga synpunkter. 

Kommentarer: Noteras. 
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4. Tekniska nämnden (yttrande inkom den10mars 2014) 
Tekniska nämnden beslutar att stödja de tekniska enheternas yttranden. 
V A-enheten, fastighetsenbeten, trafikenbeten, driftenbeten och gatuenbeten har inget att er
inra. 

Kommentarer: Noteras. 
5. Socialnämnden (yttrande inkom den10mars 2014) 
Avstår från att avge synpunkter. 

Kommentarer: Noteras. 

6. Västblekinge Miljö AB (yttrande inkom den 3 februari 2014) 
VMAB har ingen anmärkning på planen. 

Kommentarer: Noteras. 

7. Miljöförbundet Blekinge Väst (yttrande inkom den 28 februari 2014) 
Beslut 
Miljöförvaltningen har granskat samrådshandlingarna och vill med anledning av detta fram
föra följande: Miljöförvaltningen anser att ett gemensamt öppet fördröjnings- och reningsma
gasin är att förorda ur miljösynpunkt. Det är bra att hålla öppet för detta alternativ i detaljpla
nen, då utsläpp av dagvatten från detaljplan måste anmälas till Miljöförbundet (se 2§, 12§, 
13§ 9 kapitlet Miljöbalken). Miljöförvaltningen kommer hantera den anmälan i ett separat 
ärende men det är viktigt att planen ger förutsättningar för en miljömässigt bra lösning. 

Ärendets bakgrund och handläggning 
Planförslaget har tidigare varit ute på samråd och granskning. Miljöförvaltningen har då läm
nat synpunkter på planförslaget i stort. Efter detta har planområdet utvidgats till att även o~
fatta Gillabrovägens anslutning till allmän väg 606, Karlshamnsvägen, varför planen varit ute 
på förnyad granskning. 

Beaktaoden och överväganden 
Övriga miljöaspekter av föreslagen detaljplan har redovisats i tidigare yttranden. Förvalt
ningen yttrar sig nu endast över de delar som tillkommit sedan tidigare yttranden. 

Kommentar: Planen möjliggör för ett öppet fördröjningsmagasin i den södra delen av 
föreslaget bostadsområde. Det kommer att vara upp till exploatören att välja vilket al
ternativ för fördröjande åtgärder som ska användas. 

8. TeliaSonera Skanova Access AB (yttrande inkom den 6 februari 2014) 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag och 
har därmed inget att invända. 

Kommentarer: Noteras. 
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9. Lantmäteriet (yttrande inkom den 7 februari 2014) 
Det bör framgå av planförslaget att de fastigheter som nyttjar Gillabrovägen inom det område 
som planläggs som lokalgata kommer att ingå i framtida gemensamhetsanläggning. 

Vidare bör det framgå av planförslaget att vid ett genomförande av detaljplanen ska även en 
gemensamhetsanläggning inrättas för förvaltningen av naturmark 

Under Ingärdahäj 2: l i fastighetskonsekvensbeskrivningen står det att "vid fastighetsregle
ringen kommer fastighetsägaren få skälig ersättning". Då planen kan genomföras antingen 
som upplåtelse av gemensamhetsanläggning på området eller inlösen via fastighetsreglering 
bör det istället benämnas "vid fastighetsreglering eller vid bildande av gemensamhetsanlägg
ning komn1er ... ". 

Karlshamn Torarp S:4 nämns inte i fastighetskonsekvensbeskrivningen. 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras och ändras enligt ovan. Förvaltningen 
av naturmarken kan antingen utföras av markägaren, eller så kan en gemensamhetsan
läggning inrättas. Detta tillförs planbeskrivningen Torarp S:4 utgör en av samfällig
heterna i Gillabrovägen. Den nämns inte i fastighetsförteckningen, utan här har dessa 
samfälligheter benämnts: "Samfälld vägför Torarps by" och "Samfälld vägför Ingär
dahöjs by". Båda dessa samfälligheter finns omnämnda i fastighetskonsekvensbeskriv
ningen 

10.Svenska kraftnät (yttrande inkom den 18 februari 2014) 
Inget att erinra mot upprättat förslag. 

Eftersom Svenska kraftnät inte har några synpunkter och inte några ledningar i anslutning till 
aktuellt område avser de att ärendet är avslutat från Svenska kraftnäts sida. Därmed önskar de 
inte medverka i det fortsatta remissförfarandet för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet 
inte förändras. 

Kommentar: Noteras. 

11.E.ON Elnät Sverige AB (yttrande inkom den 21 februari 2014) 
Under förutsättning att exploatören tar hänsyn till tidigare yttranden har E. ON Elnät inget yt
terligare att erinra över planförslaget 

Kommentar: Noteras. 

12.Skogsstyrelsen (yttrande inkom den 25 februari 2014) 
skogsstyrelsen har noterat att synpunktema från remissomgångarna under åren 2011 och 
2012 har beaktats i planförslaget och har inget ytterligare att tillföra ärendet. 

Kommentar: Noteras. 
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13.Polismyndigheten (yttrande inkom den 27 februari 2014) 
Polismyndigheten håller med om de krav som Trafikverket ställt att de åtgärdas innan exploa
tering sker i området när det gäller den östra anslutningen av Gillabrovägen till Karlshamns
vägen. 

För övrigt inget att erinra. 

Kommentar: På plankartan finns planbestämmelse om ändrad lovplikt, lov med villkor, 
som lyder: "Bygglov får inte gesför ändrad markanvändningförrän ny väganslutning 
till statlig väg 606 har kommit till stånd i enlighet med detaljplanen. ". l och med detta 
har Trafikverkets krav tillgodosetts. 

14.Försvarsmakten (yttrande inkom den 28 februari 2014) 
Inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 

15. Trafikverket (yttrande inkom 13 maj 2011) 
Tidigare yttrande 
I tidigare samrådsskede har Trafikverket haft följande två synpunkter: 
Ny anslutning till väg 606 krävs från Trafikverkets sida för att bestyrka planen. 
Trafiksäkra gång- och cykelvägar samt busshållplatser är önskvärt. 

I samråd med Trafikverket har Karlshamns kommun kommit fram till en godtagbar lösning 
gällande anslutningen. Trafikverket är nöjd med de förtydliganden som utförts i plankarta och 
planbeskrivning. Kommunen svarar för genomförande och finansiering av den nya anslut
ningen. Detalj utformningen ska samrådas med Trafikverket i pro j ekteringsskedet. 

Buller 
Vid nybyggnad är det exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att de av riksdagen 
fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas 
(bullerskydd) ska bekostas av exploatören eller fastighetsägaren. 

Övrigt 
Plankartan bör kompletteras med höjdangivelser för allmän plats, lokalgata. 

Kommentar: Trafikökningen i området på grund av åtta nyafastigheter bedöms inte 
medföra bullernivåer som kräver buller skyddsåtgärder. Det är exploatören som kom
mer att ansvaraför finansieringen av den nya anslutningen. 

Kommunen anser att planens ringa storlek och lokalisering på landsbygden inte kräver 
att höjdbestämmelser för planerad lokalgata anges. Anslutning till allmän väg 606 ska 
utföras i enlighet med beslutet från Trafikverket. 
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Yttranden från enskilda 

16.Gemensam skrivelse, (yttrande inkom den 27 februari 2014) 
Nedan redovisas det gemensamma yttrande som inkommit med 16 namnunderskrifter. Föl-
ande fastighetsägare har skrivit under y1trandet: 
Namn Fastighet 
Johan Jonsson Torarp 4:24 
Irene Loci Torarp 4:24 
Emelie Sörensson Torarp 6:53 
Christoffer Henriksson Torarp 6:53 
Daniel Berg Torarp 4:26 
Jennie Olsson Torarp 4:26 
Roger Johansson Ingärdahäj l :20 
Peruilla Bengtsson Ingärdahäj l :20 
Martin Andersson Torarp 4:21 
Marina Andersson Torarp 4:21 
Greger Häckter Torarp 4:36 
Christer Persson Ingärdahä j 2: l 
Isabella Bengtsson Ingärdahäj 2: l 
Lis-Marie Åkesson Torarp 6:23 och 6:24 
Stefan Fredriksson Torarp 6:18 
Anne-Berit Fredriksson Torarp 6:18 

Vi har mottagit kungörelsen om förnyad granskning av detaljplanen för del av Torarp 4:13, 
Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län. Dnr: 2010/1367.214 och har följande syn
punkter på den nya infarten om detta: 

Genom att fly1ta den nuvarande utfarten ca 20m åt väster medför att utfarten hamnar betyd
ligt närmre en snäv kurva som finns på Karlshamnsvägen. Redan idag kör fordon betydligt 
fortare än hastighetsbegränsningen som finns på Karlshamnsvägen och bilarna dyker snabbt 
upp i väster. Trafikverket skri v er följ ande i sina synpunkter" ... man förbättrar sikten österut 
genom att avståndet till krönet på väg 606 blir länge". De nämner ingenting om den snäva 
kurvan som vi fly1tar närmare. Vi på Gillabrovägen ser det som en ren livsfara för oss att 
hamna ännu närmre denna kurva och vi kallar det definitivt inte för en "mer trafiksäker ut
fart". 

6 

Kommentar: Trafikverkets experter har bedömt att befintlig anslutning inte är tillräck
ligt trafiksäker på grund av dess vinkel till Karlshamnsvägen och att en mer trafiksäker 
anslutning måste ordnas i väster. I sitt yttrande i granskningsskedet nämner Trafikver
ket ovan nämnda kurva i väster med: "En vinkelrät anslutning innebär att det blir lät
tare att se västerut även om avståndet till kurvan blir något kortare. Här uppnår man 
dockfortfarande en sikt på ca 130 meter, vilket enligt VGU innebär god standard." I 
Trafikverkets beslut om anslutning anses att: "Siktförhållandenafrån den planerade 
utfarten är efter siktröjning västerut acceptabla. Det finns idag inget som tyder på att 
den planerade anslutningen försämrar trafiksäkerheten ochframkomligheten på den 
allmänna vägen. "Hänsyn till det minskade avståndet till kurvan har därmed tagits. 
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Idag finns det personer på Gillabrovägen som livnär sig genom att köra tunga lastbilar. Hur 
kommer dessa personer att kunna komma fram med sina lastbilar? I dagens läge och med 
tanke på hur arbetsmarknaden ser ut så ska man väl inte behöva säga nej till ett arbete pga att 
man inte har någonstans att ställa lastbilen? Idag kommer dessa personer in med sina lastbilar 
men med den nya infarten är det högst troligt att de inte kommer att kunna komma in längre. 
Enligt Lovisa Jorner på trafiksäkerhetsverket kommer fordon upp till 12 meter in på Gillabro
vägen, men är detta verklige 
n hela sanningen? Är det någon från trafikverket som varit ute och sett hur det verkligen 
kommer att se ut när en 12meters lastbil ska kunna komma in där. Är den inte väldigt snålt 
tilltagen? Fastighetsägare längs Gillabrovägen kommer inte att kunna komma in till sina hus 
med hästtransporter, husvagnar, traktorer med vagn mm. 

Enligt en källa har utfarten inte varit olycksdrabbad de senaste 30 åren. 

Kommentar: Trafikverket har tillsammans med kommunen designat utformningen av 
anslutningen och godkänt kommunens ansökan om att flytta anslutningen. Anslutningen 
har utformats med tanke på trafiksäkerhetsmässiga krav och med höga krav på fram
komlighet. På detaljplanen har ett område för lokalgata angetts som är väl tilltaget uti
från ansökan. Trafikverket har en nollvision vilket innebär att inga olyckor ska ske i 
trafiken. Med detta innefattas åtgärder som förebygger olyckor. 

Har alla fastighetsägare fått informationen om den nya infarten? Vi anser att det är viktigt att 
alla får information och att alla kan få yttra sig i denna fråga. Har fastighet 6:17 (Hassel
bergs) fått denna information, eftersom de är drabbade så pass som de är med en utfart mot 
Karlshamnsvägen istället? 

Kommentar: Fastigheten Torarp 6:17ligger inte i direkt anslutning till planområdet 
utan öster därom. Den ingår därmed inte i den fastighetsförteckning från Lantmäteriet 
som anger sakägorkretsen In- och utfart kommer inte attförändrasför denna fastig
het. Någon utredning om vem som rör sig på Gillabrovägen och hur det sker har inte 
kunnat genomföras. Granskningen har annonserats i dagspressen och handlingarna 
har funnits tillgängligaför allmänheten såväl på kommunens hemsida som på utställ
n ingsplatserna. 

Hur planerar ni med höjdskillnaden ut mot väg 606? Vi har inte fått någon närmare beskriv
ning på hur det är tänkt med utfarten, vi vill se en ritning som exakt visar hur det kommer att 
se ut. 

Kommentar: De topografiskaförutsättningarna på Gillabrovägen och Karlshamnsvä
gen i aktuellt läge är inte sådana att de orsakar problem för en ny anslutning. I Trafik
verkets beslut om anslutning anges att på en sträcka av minst l O meter in på anslut
ningsvägen från väg 606, Karlshamnsvägen, får nivåskillnaden inte överstiga O, 35 me
ter. Det finns i dagsläget ingen exakt ritning för hur anslutningen kommer att se ut, 
men utformningen kommer att utföras i enlighet med Trafikverkets krav. 

Varför inte asfaltera hela vägen, utan bara en liten bit av Gillabrovägen? Det kommer att fin
nas ett dammskikt konstant utmed vägen. Redan nu har vi stora problem med dammet. Vägen 
är redan dålig med stora hålor och underhållet är inte den bästa. Detta gör vägen redan nu 
osäker. Hur tänker ni med barnsäkerheten när det dessutom kommer att bli mera trafik? Det 
finns många barn i området och flera på väg. Gillabrovägen är kuperad med kurvor och är 
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nästan obefintligt belyst Det är dålig sikt redan nu längs vägen. Hur tänker ni kring barnsä
kerheten i området när det handlar om trafiken? Denna sträcka kommer att bli ännu mera tra
fikerad enligt er. Hur löser ni detta? 

Kommentar: Hur och med vad en väg ska beläggas är inte något som kan regleras i en 
detaljplan. Det fanns ett krav från kommunens gatuenhet att planerad lokalgata skulle be
läggas med asfalt om kommunen skulle ta över drift och underhåll av gatan. Detta om
skrevs i planbeskrivningen och regleras genom exploateringsavtal. Förutsättningarnaför 
väghål/aransvaret har ändrats och det forordas att en gemensamhetsanläggning bildas för 
drift och skötsel iställetför att ansvaret ligger på kommunen. Detta har förklarats i planbe
skrivningen Angivandel av beläggningsmaterial kvarstår i planbeskrivningenfrån sam
rådsskedet men ska tas bort. Någraförändringar föreslås inte på Gillabrovägen då den to
tala trafikmängden efter exploatering inte blir tillräckligför att aktualisera asfaltering el
ler gatljus. För den del där eventuell gemensamhetsanläggning bildas är det upp till ge
mensamhetsanläggningen att bestämma över markbeläggningen 

Att barn leker på eller i närhet av vägar är aldrig att rekommendera då de är impulsiva 
och inte uppjattar risker. Stor försiktighet ska alltid vidtas med barn i trafiken. 

17.Christer Persson, lngärdahäj 2:1 (yttrande inkom den 27 februari 
2014) 

I fastighetsförteckningen över berörda fastigheter finns inte Veronica Hasselberg och Magnus 
Hasselberg, Karlshamnsvägen 313/Torarp 6: l 7. Ovanstående personer blir berörda både då 
det gäller utfart samt transport in på Gillabrovägen. 

En förklaring från samhällsbyggnadsförvaltningen/lantmäteriet är på sin plats. Jag är även in
tresserad av hur rutinerna är ändrade från föregående detaljplans utskick då fastigheten In
gäradhäj 2: l som närmsta granne inte var upptagen i berörda fastigheter. 

Kommentar: Se kommentar till det gemensamma yttrandet, punkt 15. Rutinerna är inte 
ändrade från föregående utskick, däremot har planområdet utökats och sakägarkretsen 
därmed kompletterats i fastighetsförteckningen. 

18.Christer Persson, lngärdahäj 2:1 (yttrande inkom den 27 februari 
2014) 

Då jag som markägare och granne kommer att bli drabbad om en exploatering sker i ovanstående 
område, kommer synpunkterna att delas in i tre punkter, vilka är dagvattenhantering, anslutningen 
till befintligt avlopp samt utfart. 

Synpunkter gällande dagvattenhantering. 
Det är väldigt märkligt att man välj er att blunda for vad som händer när dagvattnet når utanför det 
planlagda området, att man sen forsöker påstå att området det hamnar i är ett våtområde är helt 
obegripligt. Allt dagvattnet hamnar på ett ställe där det inte har kornmit innan vilket medför att 
man får en helt annan placering av dagvattnet, hade det hamnat i en bäck, dike eller dylikt skulle 
ju möjligheten fcir vattnet att söka sig från området ökat men det fmns inget Fastigheten Ingärda
häj 2: l har sedan innan konstaterade sällsynta arter. Man kommer att bölja gräva i vägar dikesre
nar o dylikt vilket kan medföra att förorenat material dras ut med dagvattnet 
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Det finns ingen bild i utredningen som visar hur området där man väljer att släppa ut dagvattnet 
ser ut, det finns ingen utredning som förklarar hur vattnet som nu hamnat på ett helt nytt ställe ska 
ta sig därifrån. Det enda man gör är att fördröja avrinningen till2 l/s. 

Vad innebär 21/s 172 800 liter på ett dygn koncentrerat på en punkt på ett helt nytt ställe, med en 
genomsnittlig årsnederbörd på 750 mm kommer det att hamna 10 500 000 l eller 10 500 kubik
meter dräneringsvatten på ett helt nytt ställe. 

Dräneringsvattnet måste ledas till ett dike där ett dikningsbolag bildas som fördelar kostnaderna, 
det är helt orimligt att lägga problemet med dräneringsvattnet på grannfastigheten (läs Ingärdahäj 
2:1). 

Bilderna l till 5 är tagna i det påstådda våtområdet (bilderna är i fårg och A4 format) och finns 
längs med Karlshamnsvägen, bild 6 visar en våtmark i Stockholm. 

En utredning om vad som händer med dagvattnet när det kommer utanför området samt hur det 
ser ut idag måste till innan man förändrar avrinningen. En provtagning av förekomsten av miljö
farliga ämne måste göras i väggren, samt i det område man gör om utfarten och i det område man 
tänkt exploatera, att man även gör en kontroll av sällsynta arter anses som självklart. 

Vid en exploatering krävs kontroll av de entreprenörer som kommer beträda Ingärdahäj 2: l att de 
uppfyller de krav på certifikat som erfordras för arbetet, en skriftlig redogörelse ska överlämnas 
för kontroll innan arbetet påbörjas till markägaren. 

Med den nya detaljplanen kommer fastigheten Ingärdahäj 2: l också ingå, detta innebär att en 
naturvärdesbedömning samt en ny behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivningen MKB be
höver göras. 

Kommentar: Enligt denfördjupade dagvattenutredningen sker idag den naturliga avrin
ningenfrån planområdet söderut på grund av de topografiskaförhållandena inom planom
rådet och mellan planområdet och väg 606. Det vatten som idag avrinner ylledes från om
rådet bedöms rinna till vägdiket längs med allmän väg 606 och därmed redan idag passera 
den aktuella vägtrumman. Någonförändring i avrinningsområde och belastningspunkt sker 
alltså inte. 

Det finns alltid en naturlig avrinning från alla ytor och denna kan inte förhindras. Den na
turliga avrinningen får dock inte försnabbas genom exploatering och därför har möjlig
heten till fördröjande åtgärder utretts. Vid krafiiga regn innebär detta att det idag är en 
större belastning på fastigheterna söder om planområdet än vad det kommer att bli i fram
tiden då vattnetfrån planområdet fördröjs. Vattnet kommer dock att rinna under en längre 
period 

Någon ytterligare utredningför fastigheten Ingärdahäj 2: l kommer inte utforas inom plan
arbetet. 

Den del av fastigheten Ingärdahäj 2:1 som planläggs som allmän plats, loka/gata, föreslås 
styckas av och anslutas till ny gemensamhetsanläggning. Detta ska ske innan ny anslutning 
anläggs. Entreprenörer bedöms därmed inte behöva beträdafastigheten Ingärdahäj 2: l. 

I yttrandet nämnda bilder finns att tillgå på stadsmiljöavdelningen. 

Synpunkter gällande avloppsanläggning 
För att säkerställa och uppdatera anläggningen Ingärdahäj till dagens krav måste en dubbelupp
sättning av pumpar till. Anläggningen i Ingärdahäj kommer att ta emot avloppsvattnet från det 
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tänkta området på Torarp 4:13. Vad finns det för anledning att inte göra anläggningen i Ingärda
häj lika säker som en ny? 

Man har på V A-verket konstaterat att det finns ett stort inläckage av tillskottsvatten till anlägg
ningen i Ingärdahäj. Detta medfår att anläggningen behöver åtgärdas innan man ansluter fler 
abonnenter. 

Vad finns det för uträkningar på att anläggningen i Ingärdahäj klarar av den punktbelastning det 
medför att välja en gemensamhetsanläggning för området Torarp 4:13? 

Kommer det att finnas ett bräddavlopp till vid gemensamhetsanläggningen på Torarp 4:13, eller 
kommer det att belasta Ingärdahäjs avloppspumpstation, vad finns det får överenskommelse i 
dagsläget mellan Kommunen och fastighetsägaren (läs Ingärdahäj 2: l) om bräddavlopp för be
fintlig anläggning. 

Vid problem vid anläggningen i Ingärdahäj kommer tillflödet från den nya anläggningen att 
stängas av eller räknar man åkern vid anläggningen i Ingärdahäj som buffert får avloppsvattnet? 

Kommentar: VA-enheten har bedömt det som rimligt att/åreslagen byggnation kan kopp
las på befintlig pumpstation. stadsmiljöavdelningen har ingen anledning till att ifrågasätta 
detta. EnligtVA-enhetenfinns ingen detaljerad uträkning gjord. Befintligpumpstationen är 
inte utdömd på något sättfrån VA-enhetens sida. Stationen är inte modern menfUngerar i 
övrigt och är inte prioriteradför ombyggnad. Att pumpstationen har bräddat ut på intillig
gande åkermark innebär inte att stationen ska byggas om. 

Synpunkter på utfarten till väg 606, Karlshamnsvägen 
Jag hänvisar här till de argument som finns gemensamt i en skrivelse. 

Jag konstaterar dock det otroliga: 
Att man väljer att tvångsinlösa mark för att göra en utfart somjag inte kan utnyttja med de maski
ner jag normalt sett använder i min verksamhet, vilket har gått innan. Man kommer heller inte åt 
att hämta ut virket med ett normalt ekipage. Jag kommer inte att kunna bruka marken här! 

Kommentar: Trafikverkets experter har bedömtföreslagen placering av anslutningen som 
den bästa lösningen. Se även kommentarer till punkt 15. 

19. Daniel Berg och Jennie Olsson, Torarp 4:26 (yttrande inkom den 28 
februari 2014) 

Gillabrovägen har redan idag mycket trafik i fårhållande till vägstandarden. Belysningen är näs
tan obefintlig. Dålig sikt är det även när det är ljust ute då vägen är både kurvig och kuperad. 

Eftersom vägen i fråga är en grusväg så bildas det hålor över hela vägbanan på olika ställen. Ä ven 
om de fylls igen så blir det likadant efter några veckor. 

När det är torrt ute dammar det väldigt mycket. Det ligger ett dammskikt över vägen nästan hela 
tiden och då är det mycket mindre trafik på vägen nu jämfört med om det byggs fler bostäder. 

Det är mycket barn och hästar som rör sig längs en sträcka som är en eftersatt, smal, näst intill 
obelyst, gropig, kuperad, kurvig, dannnig och i fårhållandevis hårt trafikerad grusväg. Ska man 
sedan öka på trafiken så mycket mer som det kommer bli med de nya bostäderna blir situationen 
ohållbar, rent av livsfarlig. 

Borde inte Gillabrovägen rustas upp, genom att man asfalterar och sätter upp gatubelysning, in
nan man eventuellt anlägger nya tomter? 
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Kommentar: Ovan nämndaförutsättningar med hålor och damm är något som forekom
mer när man bosätter sig vid en grusad väg. Skötseln av vägen är inte en detaljplan~fråga 
utan åligger väghållaren. Att vägen är kuperad och kurvig borde motivera trafikanterna att 
hålla en lägre hastighet på vägen. Någraförändringar föreslås inte på Gillabrovägen då 
den totala trafikmängden efter exploatering inte blir tillräckligfor att aktualisera asfalte
ring eller gatljus. För den del där eventuell gemensamhetsanläggning bildas är det upp till 
gemensamhetsanläggningen att bestämma över markbeläggningen 

20.Johan Jonsson och l rene Loci, Torarp 4:24 (yttrande inkom den 28 
februari 2014) 

Vi har mottagit kungörelsen om förnyad granskning av detaljplanen får del av Torarp 4:13, Asa
rum, Karlshamns kommun, Blekinge län. Dnr: 2010/1367.214 och har f6ljande synpunkter på den 
nya infarten om detta: 

Vi är oroliga hur det blir med sjönjämte vårt garage. Barn som kan drunkna. Är det lämpligt att 
bygga en stor dräneringsdamm i anslutning till ett bostadsområde? Vilka säkerhetsåtgärder kom
mer ni att vidta? Sommartid lär det bli ett myggträsk där. Detta gör att man inte kan vistas utom
hus på sommarkvällarna. Har väldigt överkänsliga barn mot mygg. Hur löser ni detta? Hur kom
mer barnsäkerheten att se ut kring den tilltänkta dräneringsdammen och är det verkligen lämpligt 
att lägga en sådan mitt i ett bostadsområde där det finns barn? 

Kommentar: Detaljplanen ger möjlighet att skapa en fördröjningsdamm på den södra tom
ten, men det är ingen tvingande åtgärd Fördröjning kan även ske inom respektive tomt och 
då behövs inte en gemensam fördröjningsdamm. Enligt den fördjupade dagvattenutred
ningen kan denna damm ordnas antingen så att den står torr mellan regnen eller så att den 
har en kontinuerlig vattenspegel. 

En viktig aspekt vid anläggandel av dammen är säkerheten. Om dammen konstrueras med 
fiaeka slänter minskas riskenfor olyckor. I denfordjupade dagvattenutredningenforeslås 
dammens slänter få en lutning på 1:3. En ännuflackare lutning som 1:5 kan vara attfore
dra för att slippa stängsla in dammen. Flacka slänter och vatten i rörelse motverkar före
komsten av mygg. 

Vi vill gärna se exempel på väl fungerande kassetter på bergstomter och utvärdering av hur det 
fungerar i verkligheten. Kan ni ge exempel på ställen som har detta? Hur tillförlitliga är Era be
räkningar? Hur blir det med dagvatten som sipprar ut ur berget? Nya schaktningar leder till nya 
avrinningsvägar. Vem ansvarar för om det blir vattensjnkt på vår tomt och förstör? Vi har haft 
problem med att leda av vattnet själv, nu kommer det att rinna ännu mer uppifrån nya området. 
Hur tillförlitliga är Era beräkningar och antaganden? När det huggs ner träd och grävs i mark änd
ras fårutsättningarna får hur vattnet rinner. Detta vet vi av erfarenhet av vår egen tomt. Vi vill ha 
en miljökonsekvensbeskrivning av hur det kommer att bli med vattnet. 

Kommentar: Uppgifter om kassetterna kommer från tillverkaren, i dettafall Fluvial Cube. 
Kommunen har ingen anledning att ifrågasätta kompetensen hos den konsult som utrett 
dagvatterifrågan, då den är utförd av ett välrenommerat företag ofta använt av kommunen. 
Enligt utredningen bedöms vattenfrån området idag belasta söder om liggande tomter på 
grund av topografin. Regnmängderna kommer inte att öka på grund av att området be
byggs och dagvattnet från hus- och garagetak samt garageuppfart kommer att ledas till 
fordröjningskase/ter eller gemensamt fördröjningsmagasin Dagvattenhantering har utretts 
i två utredningar inom planarbetet och är inte en grundför upprättande av miljökonse
kvensbeskrivning 

Hur blir det med insynen från övriga hus? 

Granskningsutlåtande del 2 • Detaljplan för del av Torarp 4:13, Asarum 11 



2014-04-23 Antagand e handling 

Kommentar: Eftergifter har gjorts i planenför att minska insynenfrån planerad bebyg
gelse. Bland annat skyddszon med prickad mark om 7 meter och plusprickad mark om yt
terligare sju meter mot angränsande fastigheter. Bestämmelser om att takkupa inte får 
uppföras åt söder och att komplementbyggnader inte får förses med fönster mot grannfas
tighet utanför planområdet är andra exempel på anpassning av planerad bebyggelse. Aven 
bestämmelse om att bebyggelse endastfår uppföras i ett våningsplan införs på plankartan 
för delar av planområdet. 

Milj ö förbundet Blekinge Väst kan kornrna ut och visa var den rödlistade signalarten dvärgbägar
lav finns. Behövs inte den senaste utredningen göras om eftersom det är ett tag sen den är gjord. 
Hur tillförlitlig är den? Där dammen är tilltänkt är det ju ett kommande område med höga natur
värden. I granskningshandlingarna går att läsa: "Även område två bedörns som värdefullt med 
potential att utveckla högre naturvärden i framtiden tack vare en kombination av det skuggiga och 
fuktiga mikroklimatet och de grova lågorna." Hur tänker ni om detta? Att forstöra ett område i 
förväg? 

Kommentar: I den naturvärdesbedömning som ulforts av Miljöförbundet Blekinge Väst, 
daterad 2011-07-06, har fyndigheten av dvärgbägarlaven markerats på en karta på sidan 
4. Laven hittades inom område ett, enligt utredningen, som består av hällmarkstallskog 
med gamla tallar och grov död ved. Som det har förklarats i granskningsutlåtande del ett, 
daterat 2013-06-26, är habitat som hällmarker mycket stabila och om inte större ingrepp 
sker inom området behövs ingen ny inventering på 25-30 år. 

Vid exploatering måste alltid befintliga värden ställas mot samhällsvärdet av bebyggelsen. 
I dettafall har planområdets utbredning ändrats under arbetets gång med hänsyn till om
rådets höga naturvärden. Däremot kommer område två att tas i anspråk. Området har inte 
bedömts ha sådana naturvärden att det måste skyddas. A'ven om området i framtiden 
skulle kunna utveckla naturvärden ligger det en stor osäkerhet i detta då det är helt be
roende på hur området sköts, i det fall det inte bebyggs. 

Hur påverkas vi människor av att ha en transformatorstation så nära inpå permanentbostad? Vi 
vill se hälsoriskrapporter på detta. 

Kommentar: Transformatorstationer är vanligtförekommande inom bostadsområden och inget 
exceptionellt för denna plan. 

Vi vill ha en fullständig ritning över hur vägen ska konstrueras mot vår tomt bakom garaget. Kan 
vägen flyttas en bit bort frän vårt garage, om ni ändå tänker bygga damm på den tomten? Hur 
barnsäker är utfarten från det nya området? Den är mitt i en skarp sväng. Hur blir sikten? Är det 
trafiksäkert med hästryttare, cyklande/lekande barn? 

Kommentar: Det har i planarbetet inte tagits fram några detaljerade ritningar över vägut
formningen och kommer inte heller att göras. Anslutningen till Gillabrovägen ligger i yt
terk.urva och sikten är därmed tillräcklig med tanke på den hastighet som råder på Gillab
rovägen. 

Hur blir det med nya infarten vid Karlshanrnsvägen? Traftksäkerhet/barnsäkerhet. Kornmer bli 
mer barn i området. Ej bra vinterunderhåll och lyse längs Gillabrovägen i dagsläget. Hur blir det 
då med dubbelt så många bilar som trafikerar vägen vruje dag? 

Kommentar: Anslut.ningenjlyttas på begäran av Trafikverketjust för att göra den mer tra
fiksäker. Aven barnens trafiksäkerhet är inberäknad i detta. Anslut.ningen till befintlig 
gång- och cykelväg längs med Karlshamnsvägen ska anpassas till den nya anslutningen. 
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Snöröjning och gatubelysning är inte detaljplanefrågor, utan är något somfår lyftas med 
kommunens gatu- och trafikenhet i separat ärende. 

21.Emelie Särensson och Christoffer Henriksson, Torarp 6:53 (yttrande 
inkom den 28 februari 2014) 

Angående fördröjningsmagasinjämte vårt hus (Torarp 6:53), ska det alltid vara ett djupt vattenhål 
där eller kommer den stundvis vara helt uttorkad? Vad är det tänkt för skydd runt fcirdröjningsma
gasinet? Vi grannar har både barn och djur som vi är rädda om och vi vill inte se att någon drunk
nar i den!! En privatperson får inte bygga en pool utan skydd eller tak runt den så hur har ni tänkt 
med fcirdröjningsmagasinet? Kan någon komma ut och visa hur det är tänkt? Sweco skriver att 
"dagvattnet släpps till befintlig 500mm trumma under Karlshanmsvägen som mynnar i ett mindre 
våtområde ... " det som Sweco kallar "våtområde" är Christer Perssons skog, inget våtområde. Att 
göra vårmark av någons skog och mark kan inte vara en bra lösning. 

Kommentar: Se kommentar till punkt nr 19. Av 3 kap. 5 § ordningslagen (1993:1617) 
framgår att brunnar, bassänger och liknande anläggningar ska ha de säkerhetsanord
ningar som behövs, beroende på var anläggningen finns och hur den är ulformad Skyddet 
mot barnolycksfall är särskilt viktigt. Enligt BBR 8:951 skafasta bassänger på tomter ha 
ett tillfredsställande skydd mot barnolycksfall. När det gäller dagvattendammar finns ingen 
uttalad lag vad gäller säkerheten och många kommuner ser gärna att dessa dammar ulfor
mas på ett säkert sätt så att staket kan undvikas. Medfiaeka slänter blir dammar ofta be
tydligt säkrare än många naturliga kuststräckor och åar. Om en fordröjningsdamm uppförs 
inom planområdet ska stor tanke ägnas säkerhetsaspekten och bedömning om staket ska 
uppföras övervägas. Information om detta införs i planbeskrivningen. 

Vad är det för typ av hus som exploatören tänkt bygga, kommer vi grannar att få se husen innan 
de byggs eller har vi inget att säga till om där? 

Kommentar: Bebyggelsen regleras till höjd och storlek i detaljplanen. I övrigt är inte utse
endet reglerat. Detaljplanen kan inte besluta om det är exploatören själv som ska bygga 
husen eller om de obebyggda tomterna säljs till självbyggare. Så länge byggnaderna håller 
sig till detaljplanens bestämmelser så kommer inte grannar att höras i bygglovsskedet. 

Den nya lokalgatan ska vara asfalterad men det står inget om att den befintliga lokalgatan ska as
falteras. Den befmtliga gatan är i riktigt dåligt skick idag och underhållningen av den är allt annat 
än bra. När det regnar uppkommer det stora gropar i vägen som vi grannar fcir köra sicksack runt i 
flera veckor innan det åtgärdas. På sommaren har vi stora problem med att vägen dammar och 
med ännu mer trafik så kommer det ligga ett ständigt dammlager över Gillabro vägen. 

Kommentar: Kravet på att planerad lokalgata ska beläggas med asfalt står kvar sedan det 
var sagt att kommunen skulle ta över drift och underhåll av gatan. Detta har ändrats och 
detförordas istället att en gemensamhetsanläggning bildasfor drift och skötsel. Kravet på 
asfalt ska därmed tas bort. Någraförändringar föreslås inte på Gillabrovägen. 

Vår fastighet kommer att sjunka i värde, vi får ett särme läge på huset och lugnet på Gillabrovä
gen är ett minne blott om vi får flera hus byggda i området. Det är lätt att bestärmua över någon 
annans bakgård och sopa våra åsikter under mattan genom att säga att: 

- Bullernivån blir inte nänmvärt högre. 
- Trafiken blir inte nämnvärt mer. 
- Ni får inte nämnvärt mindre åtgång till skogsområdet. 

Det blir inte nämnvårt mer dannn över vägen. 
Men det är faktiskt nämnvärt för oss, det är vi som kommer att få bo i bullret, dannuet och ett 
större villaområde och det vill vi inte! Vi vill inte ha någon granne som ligger så tätt inpå oss. Det 
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är ingen som lyssnar eller är intresserad av att ändra på något eller mötas på halva vägen i denna 
detaljplan och det gör oss väldigt irriterade at den lilla människan inte har något som helst att säga 
till om! 

Kommentar: Exploateringen kommer att påverka området men påverkan har inte bedömts 
bli betydande. Samhället står i ständigförändring och det är den enskilde fastighetsäga
rens rätt att få sin sak prövad Åtgärder för att minska eventuell insynsproblematik har 
vidtagits i p/anhandlingarna, se kommentar till punkt 19. 

22. Veronica och Magnus Hassel berg, Torarp 6:17 och Gillabro 2:29 (ytt
rande inkom den 28 februari 2014) 

Har sett kungörelsen om förnyad granskning av detaljplanen för del av Torarp 4:13, Asarum, 
Karlshamns kommun, Blekinge län och har fåljande synpunkter på detta: 

Tycker att det är beklagligt att inte alla fastigheter på Gillabrovägen får information om att vägen 
ska ändras när det berör dem. Vi använder denna utfart för att köra med lastbil, traktor med vagn, 
hästtransport, husvagn och det är av största vikt att det inte blir en fårsvårande utfart, den befint
liga fungerar bra. Hur planeras höjdskillnaden mot väg 606? Vi har inte fått någon närmare be
skrivning på hur det är tänkt med utfarten. Skulle gärna vilja se en ritning som exakt visar hur det 
kommer att se ut. Vill ju inte bli stående i en backe när det är halt. 

Kommentar: Se tidigare kommentarer till punkt 15. 

Tillgodosedda synpunkter och ändringar efter förnyad 
granskning 
För att tillmötesgå inkomna synpunkter i det förnyade granskningsskedet har planhandlingarna 
ändrats enligt nedan. 

• Avsnitten om gemensamhetsanläggning och fastighetskonsekvensbeskrivning komplette
ras i planbeskrivningen enligt Lantmäteriets yttrande. 

• Bestämmelse om en våning i delar av planområdet införs på plankartan. 
• Information om lutning på slänter till dagvattendannn och eventuella skyddsåtgärder in

förs i planbeskrivningen. 

I övrigt görs endast redaktionella ändringar i planhandlingarna infår antagandet. Ändringarna är 
av mindre betydelse för allmänheten. 

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

• Naturskyddsföreningen 
• Johan Jonsson och !rene Loci, Torarp 4:24 
• Emelie Särensson och Christoffer Henriksson, Torarp 6:53 
• Daniel Berg och Jennie Olsson, Torarp 4:26 
• Roger Johansson och Peruilla Bengtsson, Ingärdahäj l :20 
• Martin och Marina Andersson, Torarp 4:21 
• Greger Häckter, Torarp 4:36 
• Christer Persson och Isabella Bengtsson, Ingärdahäj 2: l 
• Lis-Marie Åkesson, Torarp 6:23 och 6:24 
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• Stefan och Anne-Berit Fredriksson, Torarp 6:18 
• Veronica och Magnus Hasselberg, Torarp 6:17 och Gillabro 2:29 

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

• Naturskyddsföreningen 
• Johan Jonsson och !rene Loci, Torarp 4:24 
• Emelie Särensson och Christoffer Henriksson, Torarp 6:53 
• Daniel Berg och Jennie Olsson, Torarp 4:26 
• Roger Johansson och Pernilla Bengtsson, Ingärdahäj l :20 
• Greger Häckter, Torarp 4:36 
• Christer Persson och Isabella Bengtsson, Ingärdahäj 2: l 
• Lis-Marie Åkesson, Torarp 6:23 och 6:24 
• Stefan och Anne-Berit Fredriksson, Torarp 6:18 

Övriga som framfört synpunkter under samråd, granskning samt förnyad granskning och som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda bedöms ej vara sakägare och saknar därför besvärsrätt. 

Samlad bedömning 
Inga synpunkter har inkommit under den förnyade granskningen som föranleder någon revi
dering av planförslagetjämfört med den förnyade granskningshandlingen. Endast redaktion
ella ändringar görs inför antagandet. 

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 
den 16 juni 2014. 

Karlshamn den 23 april, 2014 

Anna Terning 
Landskapsarkitekt 

Emina Kovacic 
stadsarkitekt 
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G ra n s k n i n g s h a n d l i ng 

Detaljplan för del av fastigheten Torarp 4:13, 
Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län 

SAMRADSREDOGÖRELSE 

Samrådsförfarandet 

Byggnadsnämnden beslutade den 9 november 2011, § 300, att samråd skulle genomföras 
avseende rubricerad fastighet. Detaljplanen har varit föremål för samråd enligt 5 kap. Il § 
plan- och bygglagen 2010:900. 

Kungörelse om samråd, samrådsbrev, plankarta med bestämmelser, plan- och genomföran
de beskrivning, grundkarta, fastighetsförteckning samt beslutsunderlag för behovsbedöm
ning/avgränsning av miljökonsekvens beskrivning, MKB med bilagor (Länsstyrelsens ytt
rande) sändes den 18 november 2011 till Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, hyresgäst
föreningen, kommunala organ, sakägare enligt preliminär fastighetsförteckning daterad den 
9 november 2011 och till övriga myndigheter, sammanslutningar och enskilda som bedömts 
ha väsentligt intresse av förslaget. 
Kungörelse om samråd och samrådshandling, enligt ovan, fanns tillgänglig på Samhälls
byggnadsförvaltningen, Rådhuset i Karlshamn, vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-16.00 
och på biblioteket i Karlshamn och i Asarum, under ordinarie öppettider. Del av samråds
materialet fanns även tillgängligt på Karlshamns kommuns hemsida: 
www.karlshamn.se/planer. 

Samrådet kungjordes i ortstidningarna den 19 november 2011. Angiven samrådstid varade 
från och med den 21 november 2011 till och med den 16 december 2011, Kungörelsen om 
samrådet anslogs på kommunens anslagstavla den 21 november 2011. 

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 planprocessen. Innan kommunen tar ställning 
till om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så ska den eller de länsstyrelser, kommu
ner och andra myndigheter som berörs av planen eller programmet, ges tillfälle att yttra sig. 
Samråd med Länsstyrelsen om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning skedde i septem
ber2011. 
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Inkomna yttranden 

I samband med samrådet inkom totalt 23 yttranden enligt nedanstående förteckning. Yttran
dena återges sammanfattade i samrädsredogörelsen och kommentarer ges med kursiv text. 
Yttranden, i sin helhet, finns tillgängliga på Stadsmiljöavdelningen, Samhällsbyggnadsför
valtningen. 

l. Länsstyrelsen Blekinge län 
2. Kommunstyrelsen 
3. Tekniska nämnden 
4. Socialnämnden 
5. Fritidsnämnden 
6. Räddningstjänsten Västra Blekinge 
7. Miljöförbundet Blekinge Väst 
8. E.ON 
9. TeliaSonera 
l O. Svenska Kraftnät 
11. Blekinge Museum 
12. Polismyndigheten i Blekinge län 
13. Trafikverket 
14. Blekingetrafiken 
15. skogsstyrelsen 
16. Handikapporganisationernas "Boråd" 
17. Kommunala Pensionärsrådet 
18. Asarums hembygdsförening 
19. Jennie Olsson och Daniel Berg 
20. Johan Jonsson och !rene Loci 
21. Greger Häcker och Aino Karlsson 
22. Roger Johansson 
23. Christoffer Henriksson och Emelie Särensson 

synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
ingen erinran 
ingen erinran 
ingen erinran 
synpunkter 
synpunkter 
ingen erinran 
ingen erinran 
ingen erinran 
ingen erinran 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
ingen erinran 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 

1. Länsstyrelsen i Blekinge län (yttrande inkom den 21 december 2011) 
Yttrandet biläggs i sin helhet till denna samrådsredogörelse. 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Enligt Översiktsplan 2007 för Karlshamns kommun kan målet levande landsbygd uppnås 
genom att samspel mellan naturvård, turism, friluftsliv och areella näringar etableras. 
Kommunen ställer sig positiv till ny bebyggelse på landsbygden i syfte att möjliggöra gynn
sam landsbygdsutveckling. Ny bebyggelse bör så långt möjligt lokaliseras i anslutning till 
befintlig bebyggelse och infrastruktur. Förslag till ny detaljplan har på ett förtjänstfullt sätt 
tagit hänsyn till resultat av genomförd naturinventering vid lokalisering av planerade bygg
rätter och passager till omgivande naturområden. Länsstyrelsen gör bedömningen att ett 
genomförande av ny bostadsbebyggelse på aktuell del av fastigheten Torarp 4:13 är fören
ligt med avseende på riksintressen, övriga allmänna intressen, MKN, hälsa och säkerhet. 

Kommentar: Noteras. 
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Länsstyrelsens synpunkter och råd 
Radon 

2012-05-23 

Enligt planbeskrivningen är område för aktuell detaljplan lokaliserat inom område med fö
rekomst av höga halter av markradon. Länsstyrelsen anser att planerade bostäder ska erhålla 
radonsäkert utförande, såvida inte särskild radonutredning kan motivera reducerade krav. 

Kommentar: l planbeskrivningen kan läsas att risken för höga markradonhalter be
döms som förhöjd Det finns därmed inget som säger att markradonhalterna är höga. 
Då radonhalten kan variera mycket lokalt ska radonhalten kontrolleras i exploate
ringsskedet då den exakta placeringen av bebyggelsen är bestämd. Planbestämmelsen 
gällande radon ses över. 

Klimatanpassning 
Länsstyrelsen anser det väsentligt att risker i samband med förändrade klimatförhållanden 
tidigt bör beaktas vid all planering av ny bebyggelse. För aktuell detaljplan behöver hänsyn 
tas till ökad intensitet i framtida nederbördsmängder samt översvämningsriskeL Boverkets 
rapport "Kiimatanpassning i planering och byggande - analys, åtgärder och exempel" de
cember 20 l O ger förslag till praktiska metoder och åtgärder för att minska negativa konse
kvenser av klimatförändringar. 

Kommentar: Planområdets topografi och lokalisering medför att det inte föreligger 
någon översvämningsrisk inom området. l planbeskrivningen kompletteras dock av
snittet gällande klimatförändringar med konsekvenser av ökade nederbördsmängder. 

Behovsbedömning 
Karlshamns kommun har gjort en behovsbedömning inför upprättande av aktuell detaljplan 
och gjort bedömningen att detaljplanen inte kommer att innebära någon betydande miljöpå
verkan samt konstaterar att en miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver upprättas. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

Kommentar: Noteras 

2. Kommunstyrelsen (yttrande inkom den 3 januari 2012) 
Planbestämmelsen "n" som innebär att "Markens höjd får inte ändras" kan bli problematisk 
vid anläggande av vägar och tomtmark. Exploateringsingenjören föreslår att "n" -området 
mot befintliga tomter istället planläggs som natur och att man i den fortsatta processen gör 
en enklare terrängmodell med tvärsnitt, som visar de framtida tomternas förhållande till 
lokalgata och kvarvarande "n" -område. 

Kommentar: "n "-områdena ses över och tas bort mot föreslagen /oka/gata. Mot be
fintliga tomter syftar bestämmelsen till att skydda befintlig topografi för att minimera 
påverkan av planens genomförande. 

Att ändra användningen till "Natur" medför att området sköts av annan än fastig
hetsägaren, vilket ofta kan leda till konflikter angående skötselbehovet. Områdets 
bredd på sju meter gör det svårt att komma åt att sköta det på lämpligt sätt. Det är 
därför lämpligare att denna mark tillhör tomtmarken. 
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3. Tekniska nämnden (yttrande inkom den 9 december 2011) 
Fastighetsenheten, trafikenheten och driftsenheten har inget att erinra mot planen. 

VA-enheten 
Området ligger utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Ur 
VA-enhetens perspektiv finns inga uppenbara problem att försörja området med vat
ten och spillvatten. Dagvattenhanteringen förutsätts att helt skötas inom planområdet 
och därmed helt ligga utanför VA-enhetens eventuella framtida åtaganden. VA
enheten föreslår två olika vägar för områdets anslutningsförhållande: 

l. En VA-samfållighet bildas där samfålligheten svarar för ledningsnätet fram till 
förbindelsepunkt där gemensam mätarbrunn monteras. 

2. Utbyggnad i syfte att anläggningen efter slutförande ska ingå i den allmänna 
V A -anläggningen. 

Om avsikten är att VA-enheten i framtiden ska äga och ansvara för driften av VA
ledningarna i området (alt 2), bör exploateringsavtal upprättas för att säkerställa att 
anläggningen utformas i enlighet med VA V:s publikationer och VA-enhetens stan
dard och rekommendationer. 

Kommentar: Då kommunen kommer vara huvudmanför gataförespråkas 
sammaförhållande ävenför VA-anläggningen, dvs. alt. 2 enligt ovan. Exploa
teringsavtal som styr utformningen av anläggningen ska upprättas. Detta 
skrivs in i planhandlingarna. En dagvattenutredning som utreder avvattningen 
av området tas fram i det fortsatta planarbete t. 

Gatuenheten 
l samrådshandlingarna står följande: För att behålla karaktären av landsbygd avses 
den nya gatan vara smal och utföras med grusliknande slitlager". Gatu- och parken
heten motsätter sig denna typ av beläggning då det medför att det inte går att under
hålla vägen till rimliga kostnader. Finns det dessutom VA-installationer i vägen blir 
det problem att underhålla vägen på ett tillfredsställande sätt. En smal gata påverkar 
också möjligheten till en god vinterväghållning. Gatu- och parkenheten anser att 
vägbredden minst bör vara 5,5 meter och vändplatsen måste vara anpassad så att 
större fordon kan vända, till exempel vid sophämtning och vinterväghållning. Vänd
platsen bör vara 20 meter gånger 20 meter. 

Kommentar: Ur utseendesynpunkt föredras en beläggning med grusliknande 
slitlager ex oljegrus eller liknande. Om detta medför orimliga driftskostnader 
och svårigheter för underhållet kan asfalt accepteras. Gatans utseende kom
mer att styras i ett exploateringsavtal. Gatan är i samrådshandlingarna 5 me
ter bred, men breddas till 5, 5 meter enligt g a tu- och parkenhetens önskemål. 
Vändplatsen utökas till ovan nämnda mått. 

4. Socialnämnden (yttrande inkom den 6 december 2011) 
Avstår från att avge synpunkter på förslag till detaljplan. 

Kommentar: Noteras. 

5. Fritidsnämnden (yttrande inkom den 15 december 2011) 
Inga synpunkter. 
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Kommentar: Noteras. 

6. Räddningstjänsten Västra Blekinge (yttrande inkom den 15 decem
ber2011) 

Inget att erinra 

Kommentar: Noteras. 

7. Miljöförbundet Blekinge Väst (yttrande inkom den 14 december 
2011) 

Vid planeringen har hänsyn tagits till de naturvärden som identifierats tidigt i planläggning
en. Övriga miljöaspekter som t ex radon har beaktats. Nuvarande förslag till utfonnning 
anses ligga i linje med intentionen i miljömålen God bebyggd miljö, Levande skogar och 
Ett rikt växt- och djurliv. 

Information 
Om markägaren och skogsstyrelsen kan komma överrens om någon form av långsiktigt 
skydd (naturvärde/nyckelbiotop/biotopskydd) för den mest värdefulla delen av området norr 
om plangränsen, skulle miljöprofilen på planen stärkas ytterligare. 

Området kan även nyttjas genom att en informationsskylt informerar om hällmarker och 
dess naturvärden. skogsstyrelsen har mer uppgifter om vilka skyltar som finns att tillgå. 
Kanske finns det även möjlighet att märka ut och informera om de kulturvärden som finns i 
planens omedelbara närhet. 

Kommentar: Angående information enligt ovan är detta något som kommunen ser 
som positivt for området. Marken är dock privatägd och det ligger därför på mark
ägarens ansvar att ta kontakt med Skogsstyrelsen. 

8. E.ON (yttrande inkom den 8 december 2011) 
E. ON Elnät har noterat att ett E-område för ny transformatorstation har lagts ut på plankar
tan. De upplyser om att avståndet från transformatorbyggnad till brännbar byggnadsdel eller 
brännbart upplag ska uppgå till minst fem meter och anser att detta bör framgå av planen. 
Det föreslås att det i planbestämmelserna anges att: "inom med E betecknat område får inte 
brännbara byggnadsdelar eller brännbart upplag uppställas". 

Inom och strax utanför plangränsens södra del har E. ON Elnät lågspänningskablar längs 
med gatan samt en serviskabel in till fastigheten enligt bifogad karta. För att säkerställa 
kablarnas exakta läge kan kabelvisning i falt beställas. 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med informationen avseende befintliga 
ledningar. Planbestämmelsenför E-området ses över. 

9. TeliaSonera (yttrande inkom den 15 december 2011) 
Inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 
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10. Svenska Kraftnät (yttrande inkom den 15 december 2011) 
Inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 

11. Blekinge museum (yttrande inkom den 28 november 2011) 
Länsmuseet har inget att erinra mot förslaget. 

Kommentar: Noteras. 

12. Polismyndigheten i Blekinge län (yttrande inkom den 14 december 
2011) 

Inga synpunkter. 

Kommentar: Noteras. 

13. Trafikverket Region Syd (yttrande inkom den 14 december 2011) 
Planområdet ansluter i två punkter till statlig väg 606 via befintliga Gillabrovägen. Kors
ningarna mellan Gillabrovägen och väg 606 måste ses över för att säkerställa god trafiksä
kerhetsstandard samt goda siktfilrhållanden. 

Gång- och cykelväg mellan Mörrum och Asarum finns på sildra sidan av väg 606 och buss
hållplatser finns vid Gillabrovägens anslutningar till väg 606. Miljligheten att ta sig till be
fintlig gång- och cykelväg samt busshållplatser på ett trafiksäkert sätt måste ses över. 

Trafikverket har i övrigt inget att erinra i ärendet. 

Kommentar: Gillabrovägen och väg 606 ligger utanför aktuellt planområde. Syn
punkterna har vidarebefordrats till kommunens trafikingenjör. 

14. Blekingetrafiken (yttrande inkom den 8 december 2011) 
Blekingetrafiken upplyser om att närmsta hållplats (Ingärdahej) ligger ca 180m från plan
området och trafikeras av linje 330 Karlshamn- Mörrum varje halvtimme åt vardera hållet. 
Blekingetrafiken är positiv till filreslagen detaljplan då det innebär ett ilkat resandeunderlag 
till befintlig busstrafik. 

Kommentar: Informationen angående trafikeringen av befintlig busshållplats uppdate
ras i planbeskrivningen 

15. skogsstyrelsen (yttrande inkom den 9 december 2011) 
Det område (nr l, bild 7) som Miljöförbundet Blekinge Väst har pekat ut har höga 
naturvärden är sannolikt att betrakta som en oregistrerad nyckelbiotop. Enligt 12 kap 
6§ miljöbalken omfattas även oregistrerade biotoper av samrådsskyldighet inför åt
gärder som väsentligt kan komma att påverka naturvärdena. 

skogsstyrelsens bedömning är att hänsyn tagits till biotopen vid utformningen av de 
planerade åtgärderna och att de därmed inte omfattas av samrådsskyldighet om de 
utförs enligt aktuellt planförfarande. 
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Kommentar: Noteras. 

16. Handikappföreningarna i Karlshamn (yttrande inkom den 13 decem
ber2011) 

Inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 

17. Kommunala pensionärsrådet (yttrande inkom den 8 december 2011) 
Under förutsättning att tillgängligheten blir optimal till samtliga fastigheter inom området 
tillstyrker Karlshamns Pensionärsråd, KPR, detaljplaneförslaget 

Kommentar: Vägen ska utformas på sådant sätt att full tillgänglighet till tomterna på 
båda sidor om densamma uppfYlls och att utfYllnad av tomterna i största möjliga mån 
undviks. Granskning av hur tillgängligheten tillgodoses inom respektive fastighet och 
byggnad sker i en senare bygglovsprövning 

18.Asarums hembygdsförening (yttrande inkom den 30 november 2011) 
Asarums hembygdsförening inkom med förslag till vägnamn. 

Kommentar: Namnsättningen behandlas i ett separat ärende och namnberedningsgrup
pen har delgivits synpunkterna rörande namnsättningen 

19. Jennie Olsson och Daniel Berg, Torarp 4:26 (yttrande inkom den 13 
december 2011) 

Vi har följande invändningar: 
l. Vi hittar inte planområdesgränsen på "Plankarta till detaljplan för del av fastighet", 

endast "användningsgräns" redovisas. Vi vill först och främst få ta del av reviderade, kor
rekta, handlingar. 

2. Mot del av vår fastighet, Torarp 4:26, är den bebyggelsefria zonen inte sju meter så som 
angetts i planbeskrivningen att den ska vara mot befintlig byggnation. 

Kommentar: Planområdesgräns är den bredare linje som omger planområde t. En 
ritningsteknisk miss i teckenförklaringen illustrerar denna linje som heldragen medan 
den ska se ut så som visas på kartan (streck-streck-punkt). Användningsgräns är den 
gräns (streck-punkt-streck) som avdelar kvartersmarkfrån allmän platsmark. Båda 
dessa linjer redovisas på plankartan. Den bebyggelsefria zonen är ritad sju meter 
bred mot samtliga intilliggande fastigheter. 

3. Vi har väldigt nyligen förvärvat fastigheten för att vi vill bo avskiljt. Vi letade länge efter 
det perfekta läget för att slå oss till ro och bilda familj och föll genast för den natursköna, 
avskilda tomten med få grannar. I nuläget gränsar tomten mot berg och en vacker skog och 
är insynsskyddad. Vid ett eventuellt bygge kommer dessa nya grannar få full insyn ner i vår 
trädgård, men framförallt även rakt in i vårt vardagsrum på ovanvåningen. Det ser också ut 
som att den vändplats som skall byggas i anslutning till de nya husen kommer att medföra 
att billyktor kommer att lysa in på vår övervåning. 

Kommentar: Vid Torarp 4:26 är planområdesgränsen lagd ifastighetsgränsen, vilket 
är ca 40 meter från befintligt boningshus. Med bestämmelse om byggnadsfri zon på 
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sju meter mot fastighetsgränsen ger detta att planerat boningshus som närmast kan 
komma 47 meter från befintligt bostadshus. Vändplatsen är planeras ca 50 meter från 
boningshuset. Marken mellan boningshus och planområde utgörs av trädbevuxen 
skogsmark inom Torarp 4:26, vilket skymmer insyn och skuggar eventuella strålkas
tarsken från vändande fordon. Vändplatsen är belägen ca 7 meter ovanfor marknivån 
där befintligt boningshus är placerat, vilket innebär att ljuset kommer att svepa över 
huset, e/ler på dess tak. 

4. Schakt för VA-ledningar till kommunens nät kan komma att påverka naturvärden negativt 
då relativt stora schakt och sprängningsarbeten kan komma att krävas. 

Kommentar: Schaktning och sprängning för VA kommer inte att ske i naturmark 
utanför planområdet. Den VA-utredning som tagits framför området föreslår två lös
ningar för nytillkommen bebyggelse. Det första alternativet innebär ett trycklednings
system, som inte är beroende av självfall och därmed kan folja topografin. Schaktning 
och sprängning krävs då endast till frostfritt djup. Det andra alternativet bygger på 
ett självfallssystem och då krävs större schaktnings- och sprängningsarbete. 

5. Det blir svårt att anlägga LOD inom tomterna då det är mestadels berg som förhindrar 
infiltrationen. Detta måste lösas på ett bättre sätt. 

Kommentar: En dagvattenutredning kommer att tas fram inom det fortsatta planarbe
te t. 

6. Vi ser en allvarlig risk att samtliga åtta hus kommer att värmas upp med ved eller andra 
brännbara bränslen och därigenom orsaka oangelägenheter för oss övriga närboende, speci
ellt för de som lider av astma. 

Kommentar: Uppvärmningssystem är inte en fråga som kan styras i detaljplan. 
Kommunfullmäktige tog 2002-06-03 beslut om "Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön i Karlshamns kommun". Här finns bestämmelser om 
"Småskalig eldning medfasta bränslen", 11§, som beskriver bränsle, eldningsteknik 
och hänsyn till närboende. 

7. I MKB-checklista för området har frågan "Ekologiskt särskilt känsliga områden, en/. §3" 
besvarats nekande. Detta går tvärt emot Miljöförbundet Blekinge Västs bedömning. En 
riktig MKB måste utföras! 

8. Miljöförbundet Blekinge Väst har i sin översiktliga naturvärdesbedöming skrivit föl
jande: "Sammantaget bedöms område ett ha höga naturvärden med få motsvarigheter i 
landskapet, motsvarande t ex det som skogsstyrelsen klassar som nyckelbiotop. De gamla 
träden och den döda veden i kombination med den höga solinstrålningen och de värmehål
lande berghällarna ger ett varmt mikroklimat, som gör att man kan förvänta sig en del 
ovanliga och eventuellt rödlistade insekter." 
Området som man nu vill bebygga med åtta stycken villor gränsar direkt till område ett vil
ket oundvikligen kommer att påverkas negativt. Ett mikroklimat är en skör konstruktion 
som inte kräver stora förändringar för att förändras och förstöras. En ordentlig naturvärdes
Litredning MÅSTE göras innan ett eventuellt beslut tas. 
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9. Ä ven följande har Miljöförbundet Blekinge Väst skrivit i samma rapport: "Aven områ
de två bedöms som värdefullt med potential att utveckla högre naturvärden i framtiden tack 
vare en kombination av det skuggiga ochfuktiga mikroklimatet och de grova lågorna." Om

råde två kommer enligt förslag på detaljplan att genomkorsas av en ny tillfartsväg till det 
nya området, även fast man lämnar en liten strimma naturmark så kommer denna naturmark 
att för alltid försvinna. Vi ärvde inte jorden av våra föräldrar utan lånar den bara av våra 
barn. 

Kommentar: Det område som av Miljöförbundet pekats ut ha höga naturvärden har 
även av skogsstyrelsen bedömts som nyckel biotop, se skogsstyrelsens yttrande ovan. 
Planområdet har utformats med hänsyn till detta område och enligt Miljöförbundet, 
skogsstyrelsen och Länsstyrelsen har tillräcklig hänsyn tagits till det utpekade områ
det. Planområdets närhet till området med höga naturvärden bedöms inte medföra 
någon betydande påverkan i den mening att åtgärder måste utföras. Området utpekat 
som nr två i miljöförbundets inventering kommer att tas i anspråk för bebyggelse. 
Området har inte bedömts ha sådana naturvärden att det måste skyddas. 

Det måste finnas betydligt bättre lämpade områden för bebyggelse i vår kommun där man 
inte förstör ovärderliga naturvärden för kommande generationer. Vi som har valt att bo här 
ute vill göra det i samklang med naturen. Hade vi önskat bo i ett mer tätbebyggt område 
hade vi inte flyttat ut hit. 

Vår dröm om att få starta vår familj i detta natursköna område där vi inte har grannarna 
precis inpå knuten och en fin insynsskyddad tomt fick leva i tre månader innan allt vändes 
upp och ner. 

Sammanfattningsvis ställer vi oss mot förslaget av bygge av 8 stycken hus på fastighet To
rarp 4:13. 

Kommentar: Gällande översiktsplanfrån 2007 lyfter frågan om bebyggelse på lands
bygden. Här kan bland annat läsas att: "Kommunen har en positiv inställning till 
byggnation på landsbygden och vill bidra till en gynnsam /andsbygdsutveckling". 
Dettaför att inte lägga en död hand över landsbygden i kommunen. Vidare kan också 
läsas att: "Ny bebyggelse bör så långt möjligt lokaliseras i anslutning till befintlig 
bebyggelse och infrastruktur. Ny bebyggelse som innebär stärkt underlagför befintlig 
service skall ses som positiv. ". 

Detföreslagna läget har en god lokalisering med närhet till både Asarum och Mör
rum och en god kollektivtrafikförsörjning. Planområdet ligger i direkt anslutning till 
befintlig bebyggelse ochföljer befintligt bebyggelsemönster i omgivningarna, där be
byggelse koncentrerats kring stickvägar från både Gillabro- och Karlshamnsvägen 

I och med att exploatören valt att gå fram med en planläggning av området tas ett an
svar för att pröva helheten. I detaljplaneprocessen tas ett samlat grepp om området, 
alla förutsättningar utreds noggrant och olika intressen vägs mot varandra. 

20. Johan Jonsson och lrene Loci, Torarp 4:24 (yttrande inkom den 13 
december) 

Vi anser att en ny bebyggelse i form av ett villakvarter inte passar in i nuvarande be
byggelse. Vi valde en plats som ser ut som den gör i nuläget, att bosätta oss på. En plats 
med natur utanfår dörren, inga grannar tätt inpå, utan med avskildhet emellan. Alltså 
inget bostadsområde med andra ord. Skulle hus byggas här efter ert förslag, skulle vi få 
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en tomt som är en öppen skådeplats för många av de nya grannarna. Så vägrar vi att bo. 
Med detta kommer ni att ta bort hela vår dröm och livsverk som vi har byggt upp. Vi 
vill inte tvingas omvärdera det beslut vi tog fOr 9 år sedan då vi fann att det är precis så 
här vi vill bo. Därför motsäger vi oss all bebyggelse här bakom vårt hus och våra gran
nars för att behålla närheten till naturen och avskildheten mellan oss grannar. 

Kommentar: Se tidigare kommentar till yttrande nr 19 angående kommunens in
riktning för /andsbygdsutveckling. 

Trafiken skulle faktiskt öka, 8 st nya hus skulle medföra minst 16 bilar till som kör på 
Gillabrovägen varje dag. Folk här ute på landet har två bilar var. Hur ser då trafiksäker
heten ut för våra barn? Redan dålig belysning på Gillabrovägen gör saken inte bättre. 

Kommentar: För hushåll på landsbygden brukar man räkna med 4-5 trafikrörel
ser/dygn. Med åtta nya hushåll beräknas trafikmängden därmed öka med knappt 
40 trafikrörelser/dygn Synpunkterna vad gäller trafiksituationen på Gillabrovä
gen har vidareförts till kommunens trafikingenjör. 

21. Greger Häcker och Aino Karlsson (yttrande inkom den 13 december) 
Vi är inte intresserade av att det byggs hus så nära vår tomt. I detaljpanen stod det att de 
kommande husen har ett naturnära läge, det vill vi också få ha kvar det är trots allt där
för som vi har sökt oss till det här området. Det kommer vi inte längre ha om husen 
byggs. 

Det stod även om väl tilltagen avgränsning från vår tomt till det nya området, dessa få 
meter anser vi inte är tillräckligt. Hade vi velat bo i ett villaområde hade vi byggt hus 
där istället. Vi vill kunna gå med hundarna i skogen, inte i ett litet bostadsområde. 

Kommentar: En bestämmelse som begränsar bostadsbebyggelsens placering på tom
ten i'1förs på plankartan. Genom att tydligare styra placeringen av huvudbyggnader
na söder och öster omföreslagen lokalgata kan påverkan och insynsmöjligheterna 
minskas. En bestämmelse om att komplementbebyggelse med fördel placeras så att de 
skymmer huvudbyggnaden mot intilliggande grannfastigheter och att komplement
byggnader inte får hajönster mot grannfastigheter minskar också insyns problemati
ken. Huvudbyggnaderna söder om lokalgatan regleras också på så sätt att takkupa 
inte får uppföras i söder. 

Det kommer bli mer trafikerat, tror ni själva på att folk kommer välja att köra ut vägen 
mot Asarum och inte mot Mörrum? De är ju så ni skriver i detaljplanen. Då får ni nog 
stänga igen genomfarten helt mot Mörrum. Och inte för att tala om alla som blir nyfikna 
på nybygget som vill köra förbi. 

Eftersom det nya området ska byggas på berg blir väl sprängningar eventuella, det är 
heller inget vi ser fram emot. 

1 o 

Kommentar: At vilket håll man kör på Gillabrovägen för att komma ut på Karlshamns
vägen beror på vart man ska. Då Asarum och Karlshamn utgör större målpunkter än 
Mörrum kommer troligen huvudsakliga trafiken att välja att köra mot Karlshamn och 
Asarum. Trafik alstrad av personer nyfikna på platsen bedöms som minimal och kommer 
i }are kommande fall ske under begränsad tid. Sprängningar kommer att bli oundvikligt 
vid exploatering av området. 
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22. Roger Johansson, Gillabrovägen 11 (yttrande inkom den 13 decem-
ber) 

Vi har redan nu stora problem med trafiken, som hela tiden ökar på Gillabrovägen. Ingen verkar 
bry sig om de rådande hastighetsbestämmelserna, vilket vi påpekat för kommunen och polisen, 
ett flertal gånger. Detta lär inte bli bättre med fler bostäder i området. Vi flyttade hit för 15 år 
sedan, då vi inte ville bo i ett bostadsområde, utan ha nära till naturen. Om detta förslag skulle 
bli verklighet, försvinner hela vårt skogsområde. 

Kommentar: Se kommentarer lämnade till yttrande nr 19 och 20. 

23. Christoffer Henriksson och Emelie Sörensson, Torarp 6:53 (yttrande 
inkom den 15 december) 

Vi motsäger oss all bebyggelse i området. Vi har nyligen köpt vår fastighet med anledning
en att vi vill bo avskilt och nära naturen. Vi vill inte bo likt Asarumsdalen där husen ligger 
tätt. Vi vill inte behöva överväga att omvärdera vårt beslut att bosätta oss här. 

Två av tomterna i det tilltänkta området ligger på träskmark och berg. Vårt hus ligger på 
samma berg och kommer därför att påverkas av sprängningen. Samt att vår nuvarande in
synsskyddade uteplats blir till en öppen skådeplats. 

Vi med fler anser att bebyggelsen skulle bidra till mindre trivsel för oss boende här på Gil
labrovägen samt orsaka osämja i området. 

Vi upplever även att detta skulle påverka naturen här negativt och bidra till ett sämre bo
stadsområde. 

Kommentar: Se tidigare lämnade kommentarer till yttrande nr 19 och 21 angående 
landsbygdsutveckling och insyns åtgärder. 

Sammanfattande bedömning 
stadsmiljöavdelningen gör bedömningen att, förutom vissa redaktionella ändringar, följande 
förändringar och analyser/utredningar bör göras och planhandlingarna kompletteras och 
bearbetas i nedan redovisade avseenden inför utställningen. 

Plankartan: 
• Se över planbestämmelse angående radon. 
• Ta bort "n"-områden mot lokalgatan. 
• Öka gatans och vändplanens bredd. 
• Se över "E"-området. 
• Införa bestämmelse som tydligare styr placeringen av huvudbyggnader och komplement
byggnader. 
• Införa bestämmelse om att komplementbyggnader inte får ha fönster mot grannfastighe
ter. 

Planbeskrivningen: 
• Komplettera avsnittet gällande framtida klimatförändringar. 
• Komplettera med information angående befintliga elkablar. 
• Uppdatera avsnittet gällande kollektivtrafiken. 

Utredningar: 
• Upprätta en dagvattenutredning. 
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Kvarstående synpunkter 
Följande synpunkter inkomna under samrådet, avseende förhållanden som kan regleras i 
planen bedöms kvarstå: 

Punkt 19- Jennie Olsson och Daniel Berg 
Ställer sig emot förslaget av byggnation av åtta hus på fastigheten Torarp 4:13. 

Punkt 20- Johan Jonsson och !rene Loci 
Motsäger sig all bebyggelse för att behålla närheten till naturen och avskildheten mellan 
grannarna. 

Punkt 21- Greger Häcker och Aino Karlsson 
Inte intresserade av bostäder så nära deras fastighet. 

Punkt 22- Roger Johansson 
Önskemål om att planen inte ska genomföras. 

Punkt 23- Christoffer Henriksson och Emelie Särensson 
Motsätter sig all bebyggelse. 

Fortsatt planarbete 
Ett utredningsskede har följt mellan samråds- och utställningsskedet När erforderliga ut
redningar nu tagits fram och inarbetats i planen kan byggnadsnämnden fatta besluta om att 
ställa ut planen för granskning. Avsikten är all byggnadsnämnden ska ta ställning till sam
rådsredogörelsen i samband med beslut om granskning i maj 2012. 

Medverkande tjänstemän 
Samrådsredogörelsen har sammanställts av stadsmiljöavdelningen på Samhällsbyggnads
förvaltningen, Karlshamns kommLm i samråd med berörda kommunala tjänstemän. 

Karlshamn den 23 maj 20 12 

Anna Terning 
Planarkitekt 

Bilagor 

Emina Kovacic 
stadsarkitekt 

Länsstyrelsens yttrande i samrådsskedet 
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Till ärendet hör följande handlingar: 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Plankarta med bestämmelser och illustration 
Behovsbedömning 
Naturvärdesbedömning 
V A-utredning 
PM fOr geotekniska fOrhållanden 
Fastighetsforteckning 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

daterad: 
2011-11-09 
2011-11-09 
2011-11-09 
2011-07-06 
2011-09-21 
2011-09-21 
2011-11-08 

Enligt Översiktsplan 2007 för Karlsbrunns kommun kan målet levande landsbygd upp
nås genom att samspel mellan naturvård, turism, friluftsliv och areella näringar etable
ras. Kommunen st1!ller sig positiv till ny bebyggelse på landsbygden i syfte att möjlig
göra gy1msam landsbygdsutveck!ing. Ny bebyggelse bör så långt möjligt lokaliseras i 
anslutning till beiintlig bebyggelse och infrastndctur. Förslag till ny detaljplan har på ett 
föltjänstfullt sätt tagit hänsyn till resultat av genomförd naturinventering vid lokalise
ring av planerade byggrätter och passager till omgivande naturområclen. Länsstyrelsen 
gör bedömningen att ett genomförande av ny bostadsbebyggelse på aktuell del av fas
tigheten Torarp 4:13 är fOrenligt med avseende på riksint1:essen, övriga allmänna intres
sen, MKN, hälsa och säke-rhet 

Länsstyrelsens synpunkter och råd 
Radon 
Enligt planbeskrivningen är område för aktuell detaljplan lokaliserat inom område med 
förekomst av höga halter av markradon. Länsstyrelsen anser att planerade bostäder ska 
erhålla radonsäkert utfcirand.e, så vida inte särslå l d radonutredning kan motivera reduce
rade krav. 

Klimatanpassning 
Länsstyrelsen anser det väsentligt att risker i samband med förändrade klimatförhållan· 
den tidigt bör beaktas vid all planering av ny bebyggelse. För aktuell detaljplan behöver 
hänsyn tas till ökad interuitet i framtida nederbördsmängder samt översvämningsrisker. 
Boverkets rapport" Klimatanpassning i planering och byggande·- analys, åtgärder och 
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exempel" december 201 O ger forslag till praktiska metoder och älglirder för att minska 
negativa konsekvenser av klimatforändringar, 

Behovsbedömning 
Karlshanms kommun har gjmt en behovsbedömning inför upprättande av aktuell detalj
plan och gjort bedömningen att detaljplanen inte kommer att innebfua någon betydande 
miljöpåverkan samt konstaterar att en miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver 
upprättas. Länsstyrelsen delar koll1lntmens bedömning. 

Deltagande 
I yttrandet har l~nsarldtekt Kristina Stark beslutat och arldtekt Peter Abrahamsson varit 
föredragande. I lirendet har även naturvärdshan eliäggare Ulf Lundgren och antikvarie 
Nils-GustafNydolf deltagit 

Kopia till 

f.vh,A A 0-'\.4..;(,.-, /VVV\. J'\'V\,_,

Peter Abrahamsson 

Trafikverket, Ronnebygatan 2, 371 32 Karlskrona; Malin Eriksson 

Länsstyrelsen: 
Avdelningschef 
Länsarkitek't 
Centraldiariet 
Deltagare (via e-post) 
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Detaljplan för del av Torarp 4:13, Asarum, 
Karlshamns kommun, Blekinge län 

GRANSKNINGSUTLATANDE DEL 1 

Granskningsförfarandet 

Detaljplaneförslaget har varit föremål för granskning från och med den 4 juni till och med 
29 juni 2012. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning i Samhällsbyggnadsförvalt
ningens lokaler i Rådhuset i Karlshamn samt på biblioteken i Karlshamn och Asarum. Delar 
av granskningsmaterialet presenterades även på Karlshamns kommuns hems ida, under 
adressen: www.karlshamn.se/planer. 

Kungörelse om granskning anslogs på kommunens anslagstavla fredagen den l juni 2012 
och infördes i ortstidningarna lördagen den 2 juni 2012. Underrättelse om granskningen, 
d v s kungörelsen och granskningsbrev, sändes torsdagen den 31 maj 2012 till kända sakä
gare enligt fastighetsförteckning daterad den 18 maj 2012 och andra som bedömts ha ett 
väsentligt intresse av planförslaget 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 bygg
nadsnämnden godkänd samrådsredogörelse, daterad den 23 maj 2012. 

Inkomna yttranden under granskningstiden 

I samband med granskningen inkom totalt 18 yttranden. Dessa återges sammanfattade i utlå
tandet och kommentarer ges med indragen kursiv text. Yttrandena i sin helhet finns till
gängliga på stadsmiljöavdelningen. 

l. Länsstyrelsen i Blekinge län synpunkter 
2. Kommunstyrelsen ingen erinran 
3. Tekniska nämnden synpunkter 
4. Utbildningsförvaltningen synpunkter 
5. Fritidsnämnden ingen erinran 
6. Miljöförbundet Blekinge Väst ingen erinran 
7. Blekinge museum mgen ennran 
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8. skogsstyrelsen synpunkter 
9. Svenska Kraftnät synpunkter 
l o. E. ON Elnät Sverige AB synpunkter 
11. Försvarsmakten ingen eriman 
12. Polismyndigheten i Blekinge län ingen erinran 
13. Trafikverket synpunkter 
14. Naturskyddsföreningen Karlshamn synpunkter 
15. Emelie Särensson och Christoffer Henriksson synpunkter 
16. Johan Jonsson och Irene Loci synpunkter 
17. Daniel Berg och Jennie Olsson synpunkter 
18. Christer Persson synpunkter 

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar och 
företag 

1. Länsstyrelsen i Blekinge län (yttrande inkom den 15 juni 2012) 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen gör bedömningen att ett genomförande av ny bostadsbebyggelse på aktuell del 
av fastigheten Torarp 4:13 är förenlig med avseende på riksintressen, miljökvalitetsnormer, 
samordning, strandskydd, hälsa och säkerhet samt till risken för olyckor, översvämning eller 
eroswn. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. lO § PBL (2010:900) 
och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas av Läns
styrelsen. 

Kommentar: Noteras. 

2. Kommunstyrelsen (yttrande inkom 19 juni 2012) 
Kommunstyrelsen har inte något ytterligare att erinra mot detaljplanen. 

Kommentar: Noteras. 

3. Tekniska nämnden (yttrande inkom 4 juli 2012) 
Fastighetsenheten, trafikenheten, driftsenheten och gatuenheten har inget att erinra. 

VA-enheten har yttrat sig i frågan vid två tidigare tillfållen i vilka anslutningsmöjligheterna 
för vatten respektive spillvatten redogjorts. Ledning för dagvatten finns ej. 

Tekniska nämnden har förordat att ett exploateringsavtal ska upprättas för utformning av gata 
och VA då kommunen ska vara huvudman. I granskningshandlingen under avtal står endast 
gata, VA omnämns ej. Detta behöver justeras. 
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Kommentar: Planbeskrivningen justeras så att det framgår att exploateringsavtal ska 
upprättas även för V A. 

I Vecturas senaste dagvattenutredning föreslås att dagvattnet från vägytan ska ledas ut från 
området via ledning som släpps i dike alternativt i en D500-kulvett. Inom tomtmark gäller 
som tidigare lokalt omhändertagande. Ur VA-enhetens perspektiv är det främst gatuenheten 
som får avgöra hur omhändertagandet av gatuvattnet ska ske. Vid direkt avledning kommer 
nedströms liggande fastigheter att bli berörda via ett långt system av diken och kulverteringar 
som mynnar i Bygges viken. Inga av dessa sköts eller underhålls av VA-enheten. Dagvatten
hanteringen (även gatuvatten) förutsätts helt ligga utanför VA-enhetens eventuella framtida 
åtaganden. 

Kommentar: Trafikverket har yttrat sig om att de inte har något emot att dagvattnet 
från planerad lokalgata släpps i deras dike längs med väg 606. I vidare planarbete ska 
frågan omfördröjningsmagasin inom planområdet utredas. 

4. Utbildningsförvaltningen (yttrande inkom 14 juni 2012) 
Utbildningsförvaltningen påtalar vikten av att samordning sker vid planer på ny bostadsbe
byggelse för att kunna erbjuda och planera för framtida behov av barnomsorg och skola. 

Förvaltningen ser gärna att samhällsplaneringen möjliggör för fler barnfamiljer att bosätta sig 
i området. För detta krävs att man beaktar trafikmiljön, lek- och rekreationsmöjligheterna. 

Kommentar: Planprövning och exploatering sker på privat markagares initiativ. Ut
bildningsförvaltningen är med som samrådspart genom hela detaljplaneprocessen 

Inom planområdet planerasför en lokalgata som skaforsörja tillkommande tomter. 
Trafikmängden beräknas bli liten. Området ligger i naturnära läge med goda möjlig
heter för lek och rekreation. 

5. Fritidsnämnden (yttrande inkom 19 juni 2012) 
Fritidsnämnden har inte några synpunkter. 

Kommentar: Noteras. 

6. Miljöförbundet Blekinge Väst (yttrande inkom 20 juni 2012) 
Miljöförvaltningen har granskat de inkomna handlingarna och har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 

7. Blekinge museum (yttrande inkom den 18 juni 2012) 
Länsmuseet har tagit del av det bearbetade förslaget och har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 
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8. skogsstyrelsen (yttrande inkom 19 juni 2012) 
skogsstyrelsen har tagit del av rubricerat ärende. Inget nytt har framkommit som påverkar de 
synpunkter skogsstyrelsen inkom med i första remissomgången av aktuellt ärende. Ur biolo
gisk synpunkt är område ett i bild sju i planbeskrivningen det viktigaste att bevara. skogssty
relsen tolkar planbeskrivningen som att detta område inte är aktuellt för byggnation. 

Kommentar: Planområdets utformning ändrades i ett tidigt skede för att bevara det 
ovan nämnda område ett. Detaljplanens genomförande bedöms därmed inte påverka 
detta område. 

9. Svenska Kraftnät (yttrande inkom 26 juni 2012) 
Svenska kraftnät har besvarat samrådet i ett yttrande daterat 20 ll-12-14. Inga synpunkter har 
tillkommit sedan dess. 

Kommentar: Noteras. 

1 O. E. ON El nät Sverige AB (yttrande inkom 25 juni 2012) 
E. ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar och noterar att tidigare anförda 
synpunkter har blivit tillgodosedda i samrådsredogörelsen. Förutsatt att exploatören följer det 
tidigare yttrandet så har E. ON Elnät inget ytterligare att erinra i ärendet. 

Kommentar: Noteras. 

11. Försvarsmakten (yttrande inkom 27 juni 2012) 
Försvarsmakten har inget att erinra då fastigheten inte berörs av samrådsområde för För
svarsmakten. 

Kommentar: Noteras. 

12.Polismyndigheten i Blekinge län (yttrande inkom 27 juni 2012) 
Polismyndigheten har inga synpunkter. 

Kommentar: Noteras. 

13. Trafikverket (yttrande inkom 7 juli 2012, förfrågan om anstånd för in
lämnande av yttrande inkom 20 juni 2012) 

Inom området förslås 8 nya tomter för friliggande enfamiljshus. Planområdet ansluter i två 
punkter till statlig väg 606, Karlshamnsvägen, via befintliga Gillabrovägen. 

Redan i samrådsyttrande har Trafikverket kommenterat att utformningen i korsningen Gillab
rovägen-väg 606 behöver ses över. Detta har inte beaktats i det fortsatta arbetet med detalj
planen. Den befintliga anslutningen har en dålig standard även för de få fastigheter som an
vänder den idag. De nya husen kommer att innebära att antalet hus ungefår fördubblas längs 

4 Granskningsutlåtande • Detaljplan för del av Torarp 4:13 



2013-06-26 

Gillabrovägen, vilket innebär att antalet fordonspassager i korsningen Gillabrovägen -väg 
606 kommer att öka med ungefär 50 fordon/dygn. Trafikverket anser att det är oacceptabelt 
att lägga på mer trafik i den befintliga korsningen som den ser ut idag. Trafiksäkerhetsstan
darden och siktförhållandena i korsningspunkten måste ses över och säkerställas innan en ny 
exploatering kan bli aktuell. Trafikverket bedömer att anslutningen är så dålig att det inte 
räcker att endast utföra en siktröjning på platsen utan vägen bör få en helt ny anslutning till 
väg 606. En lämplig plats för detta är ca 25- 30m väster om befintlig anslutning. Fördelen 
med denna lokalisering är att anslutningen kan utföras vinkelrätt mot väg 606 samtidigt som 
man förbättrar sikten österut genom att avståndet till krönet på väg 606 blir längre. En vinkel
rät anslutning innebär att det blir lättare att se västerut även om avståndet till kurvan blir nå
got kortare. Här uppnår man dock fortfarande en sikt på ca 130 meter, vilket enligt VGU in
nebär god standard. Kostnaderna för en ombyggnad av anslutningen bör lämpligtvis belasta 
exploateringsprojektet 

Kommentar: Kommunens trafikingenjör samt en representant från gatuenheten har vid 
platsbesök kommit fram till att sikten är ungefär likvärdig åt båda håll, ca 140m. Ge
nom attflytta korsningen ca 20meter västerut kan en vinkelrät anslutning skapas där 
två bilar kan mötas. Vid en flytt av korsningen ännu längre västerut uppkommer pro
blem i och med områdets topografi. Trafikverket har godkänt denna lösning och påpe
kat att det måste siktröjas västerut. I dagsläget finns det 11 fastigheter med bostadshus 
längs Gillabrovägen som kan tänkas använda aktuell utfart. Samtliga användare kom
mer att gynnas av att anslutningspunkten trafiksäkras. Förslaget om att flytta kors
ningen västerut belastar privatägd mark, Ingärdahäj 2: l. För att planen ska kunna gå 
vidare måste aktuell del av fastigheten Ingärdahäl 2: l planläggas som allmän plats, 
/oka/gata. 

Gång- och cykelvägen mellan Mörrum och Asarum finns på södra sidan av väg 606 och 
busshållplatser finns där Gillabrovägen ansluter till väg 606. En förutsättning för ett bra kol
lektivt resande är att gångvägarna till kollektivtrafiken är framkomliga och trafiksäkra. Möj
ligheten att ta sig till befintlig gång- och cykelväg samt busshållplatser på ett trafiksäkert sätt 
måste ses över och utföres lämpligen i samband med exploateringen och i samband med att 
korsningen Gillabrovägen-väg 606 ses över. 

Kommentar: Kommunen håller med Trafikverket om att oskyddade trafikanters väg till 
gång- och cykelväg och busshållplats på södra sidan om väg 606 bör säkerställas. Tra
fikmängden på Gillabrovägen, ävenframtida sådan, kan inte motivera särskild gång
och cykelväg utan åtgärden gäller endast passage av väg 606 till befintlig gång- och 
cykelväg söder om denna. 

Under förutsättning att ovanstående åtgärder utförs har Trafikverket i övrigt inget annat att 
erinra i ärendet. 

Kommentar: Noteras. 

14. Naturskyddsföreningen Karlshamn (yttrande inkom 29 juni 2012) 
Vår synpunkt av detaDplaner för bebyggelse och annan verksamhet generellt är att redan ian
språktagen mark i första hand ska komma till användning. I andra hand mark, som inte är 
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natunnark e11er mark som inte hyser skyddsvärd och/eller bevarandevärd natur eller ger upp
hov till minskad biologisk mångfald eller begränsar det rörliga friluftslivet. 

Vi tycker därför att föreslagen detaljplan stämmer dåligt in på ovanstående då området före
visar en varierad växtlighet, hä11marksskog med tall och löv, företrädes ek, med lång kontinu
itet och med mycket dM ved. Gamla stenbrott, tidvis vattenfyllda med övermossade skravel
högar och i söder en rasbrant. 

En detaljplan för bostäder i föreslaget skogsområde anser vi inte är förenligt med MB 3 kap, 
2och3§§. 

Kommentar: Det finns inga riksintressen eller andra intressen inom planområdet eller 
i dess närhet. J planområdets direkta närhet finns ett hällmarksområde som i naturin
venteringen utpekats som bevarandevärt. Planområdets utbredning har anpassats med 
hänsyn till detta område, se även synpunkter från Länsstyrelsen, skogsstyrelsen och 
Miljöförbundet Blekinge Väst i samrådredogörelsen. Vad gäller planensförenlighet 
med MB, se Länsstyrelsens yttrande, punkt l. 

Detaljplaneområdet har heller inte utpekats i kommunens översiktsplan från 2007. 

Kommentar: Själva området har inte utpekats i kommunens översiktsplanfrån 2007 
och planläggningen har inte heller initierats av kommunen. J översiktsplanen från 2007 
kan dock utläsas att kommunens viljeinriktning för landsbygden är att: "Kommunen 
har en positiv inställning till byggnation på landsbygden ... " och vidare "Ny bebyg
gelse bör så långt möjligt lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse och irifra
struktur. Ny bebyggelse som innebär stärkt underlagfor befintlig service skall ses som 
positiv. " 

Kommunen ser det som positivt att landsbygden utvecklas och aktuellt planområde an
sluter till befintlig bebyggelse med närhet till kollektivtrafik. Det kan därmed ses följa 
kommunens viljeinriktning. 

Vi bedömer att detaljplanen kommer att ge en negativ påverkan på i första hand natur och 
friluftsliv. ABemansrättslig mark privatiseras och ett skogsområde med höga naturvärden 
exploateras. 

Vatten och avloppsfrågan måste också lösas på ett godtagbart sätt. 

Kommentar: En VA-utredning har tagitsframför området. Denna visar på lösningar 
där vatten och avlopp på ett tillfredsställande sätt kan ledas till kommunens VA-nät. 

Sammanfattning och slutsatser 
Naturskyddsföreningen Karlshamn tycker med beaktande av ovanstående att detaljplaneom
rådet är felplacerat och är tveksamma till att planen drivs vidare. 

Kommentar: Noteras. 
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Yttranden från enskilda 

15.Emelie Särensson och Christoffer Henriksson, Torarp 6:53 (yttrande 
inkom 27 juni 2012) 

Vi motsäger oss fortfarande all bebyggelse i området. Två av de tilltänkta tomterna ligger 
fortfarande för nära vår fastighet. Det spelar ingen roll hur mycket prickmark och plusmark ni 
än sätter dit på detaljplanen, vi vill helt enkelt inte ha några fler hus här i området. 

Kommentar: Atgärder for att minska eventuell insynsproblematik har vidtagits i 
granskningshandlingarna genom "prickmark" och "plusmark". Se även kommentar till 
nr 14, Naturskyddsföreningen, om kommunens viljeinriktningför utveckling av lands
bygden. Det är varje fastighetsägares rätt att få sin sak prövad. 

Just nu har vi vacker natur som omger vårt hus och om det tilltänkta området bebyggs så 
kommer vi som bor här inte ha närheten till naturen längre. Vi köpte vår fastighet av anled
ningen till naturen samt att vi vill bo avskilt. Allt detta kommer att tas från oss och våra gran
nar om det blir mer bebyggelse här. Dessutom ligger två av de tilltänkta tomterna på träsk
mark och berg, vår fastighet ligger på samma berg och kommer att påverkas av kommande 
sprängningar. 

Kommentar: Sprängningsarbeten sker dagligdags inom känsliga områden och det finns 
väl utvecklade tekniker för detta ändamål. Det innebär viss risk och denna är mycket 
svårbedömd. Den som utför sprängningsarbetena har ett stort ansvar för att det utförs 
på ett korrekt sätt och i åtagandet ingår besiktning både före och efter sprängningarna 
for dokumentation av grunder, fasader m.m. Detta sker som en försäkring för att före
taget inte ska bli skadeståndskyldigt för eventuellt existerande skador. 

Ni beskriver att den "nya bebyggelsen kommer att följa befintligt bebyggelsemönster ... ", 
viket inte stämmer. Den befintliga bebyggelsen ligger inte tätt inpå varandra och vi ser 
knappt varandras hus. Det nya området ligger tätt inpå våra hus och även till varandra. Ni 
försöker få igenom ett nytt Asarumsdalen och det är vi inte intresserade av. 

Kommentar: Det rådande bebyggelsemönstret i området som stort är bebyggelse längs 
med sidovägar till större vägar så som Karlshamnvägen Exempel på detta är Kila
hallsvägen, Lisbovägen, och Kattkroksvägen Föreslagen bebyggelse kan ses följa detta 
mönster. Föreslagna tomter är dessutom relativt stora, minst 1400 m2

, vilket är betyd
ligt större än i ett traditionellt villaområde. 

Att bebygga i anslutning till befintlig bebyggelse följer intentionen i kommunens över
siktsplan och medför även bättre nyttjandegrad av befintlig teknisk infrastruktur och 
kollektivtrafik. 

Vi kommer att få ett område med mer trafik och byggbuller samt ett sämre bostadsområde. Vi 
tycker det är högst besynnerligt att ingen lyssnar på våra åsikter om att flytta området längre 
ifrån våra nuvarande tomter. 
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Kommentar: Trafikmängden kommer att öka men inte i sådan grad att det kan ses som 
en betydande störning för befintliga bostäder. Byggbuller kommer att förekomma under 
en begränsad tid under exploateringen. Se även tidigare kommentarer om bebyggelsens 
placering. 

16.Johan Jonsson och !rene Loci, Torarp 4:24 (yttrande inkom 29 juni 
2012) 

Vi anser att en ny bebyggelse i form av ett villakvarter inte passar in i nuvarande bebyggelse. 
Vi valde en plats som ser ut som den gör i nuläget, att bosätta oss på. En plats med natur ut
anför dörren, inga grannar tätt inpå, utan med avskildhet emellan. Alltså inget bostadsområde 
med andra ord. Skulle hus byggas här efter ert förslag, skulle vi få en tomt som är en öppen 
skådeplats för många utav de nya grannarna. Så vägrar vi att bo. Med detta kommer ni at ta 
bort hela vår dröm och livsverk vi har byggt upp. Vi vill inte tvingas omvärdera det beslut vi 
tog för nio år sedan då vi fann att det är precis så här vi vill bo. Därför motsäger vi oss all 
bebyggelse här bakom vårt hus och våra grannars får att behålla närheten till naturen och 
avskildheten mellan oss grannar. 

Kommentar: Noteras 

Hur säker är utredningen om de sällsynta skalbaggarna i biotopen? Kan de ha rört på sig, vad 
säger att de bor just där? Det var ett tag sedan mätningarna gjordes. De bör göras om anser vi, 
för att få en rättvisare bild av nuläget. 

Kommentar: I den naturinventering som gjordes 2011-07-06 ansågs ett område med 
hällmarkstallskog ha höga naturvärden. Inom detta område hittades den rödlistade ar
ten dvärgbägarlav - en signalart för lång kontinuitet av grova lågor i olika nedbryt
ningsstadier. Noterades gjorde även pärlgräsj}äril, kamgräsfJäril och grön sandjägare, 
samtliga karaktärsarter för denna miljö. Enligt Miljöförbundet Blekinge Västs ekolog 
är sådana habitat som hällmarker mycket stabila och om inte större ingrepp sker be
hövs ingen ny inventering på 25-30 år. Skalbaggar, som .flyger, kan röra på sig längre 
sträckor än ex lavar och kan därmed komma och gå. Arten är dock knuten till ett speci
fikt habitat. 

Hur blir det med dagvatten och dränering på de nya tomterna? Vattenmängderna som kom
mer tränga in på vår tomt kommer att öka avsevärt. Vi har erfarenhet av att det kommer 
mycket vatten från skogen redan nu, hur blir det om man rör om befintlig växtlighet och byg
ger nytt i skogsområdet? Vi är mycket oroliga för att vatten kommer att göra vår tomt vatten
sjuk, eftersom det ligger så pass långt ner jämfört med de nya husen. Vi är mycket oroliga 
över situationen vid nya vägen och vårt garage pga höjdskillnad. Vad händer med vattnet som 
kommer uppifrån och snön som skottas på vintern? Det behövs stödmurar för att hålla mas
sorna på plats. 

8 

Kommentar: Denföreslagna gatan kommer att asfalteras ochförses med dagvatten
brunnar. Detta ger bättre forutsättningar att ta hand om vattnet än dagens grusbelagda 
skogsväg. Snöröjning är en entreprenadfråga och hur snön läggs upp längs med kan
terna är till stor del beroende av den som sköter snöröjningen. Gatans bredd om 5,5 
meter ger utrymme att lägga upp snö inom gataområde t. Smältvatten kommer att sam-
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las upp i dagvattenbrunnarna. Stödmurar kan ordnas längs med den del av lokalgatan 
som gränsar tillfastigheten Torarp 4:24 för att snön inte ska belasta denna fastighet. 

Trafiken skulle faktiskt öka, 8 nya hus skulle medföra minst 16 bilar till som kör på Gillabro
vägen varje dag. Folk här ute på landet har två bilar var. Hur ser då trafiksäkerheten ut för 
våra barn? Redan dålig belysning på Gillabrovägen gör inte saken bättre. Ni måste sätta upp 
bra belysning även på Gillabrovägen för att trafiksäkerheten ska öka. Ni påstår att trafikrörel
sen skulle öka till 40 bilar/dygn med den nya byggnationen, jämfört med 4-5 i nuläget. Det är 
mycket jämfört med nu. Luften kommer att bli mer förorenad pga trafikökningen. Bullret 
måste reduceras mot vår tomt eftersom trafiken kommer öka. Gör mätningar på ljudet! Be
läggningen på vägen måste bli asfalterad eftersom det ryker för mycket om vägen. Ä ven be
fintliga Gillabrovägen behöver asfalteras, eftersom trafiken kommer att öka. Bilar som kör 
upp mot nya bostadsområdet kommer att påverka oss negativt, eftersom bilarnas lyktor kom
mer att lysa rakt in i vårt sovrum, vardagsrum och kök. 

Kommentar: För hushåll på landsbygden brukar man räkna med 4-5 trafikrörelser/dygn 
Med åtta nya hushåll beräknas trafikmängden därmed öka med knappt 40 trafikrörel
ser/dygn. I dagsläget finns det 9 fastigheter med bostadshus mellan Gillabrovägens två an
s/utningspunkter i öst och väst till Karlshamnsvägen Dessa tillsammans ger upphov till 45 
trafikrörelserldygn. Från planområdets tillfart samtfrån befintliga bostadshus fördelar sig 
trafiken österut och västerut på Gillabrovägen, beroende på må/punkt. Totalt sett ger detta 
ca 85 fordon/dygn på Gillabrovägen, men på grund av de två utfarterna belastar inte alla 
fordon hela vägsträckningen. Den totala trafikmängden är inte tillräcklig för att aktualisera 
asfaltering eller gatuljus. Bullernivåerna är så låga att en mätning, enligt kommunens trafi
kingenjör, inte är aktuell. Kommunen har skyldighet att utföra åtgärder då bullernivåerna 
.från väg överskrider 65 dBA. Detta kanjämföras med Kungsgatan i centrala Karlshamn där 
trafikmängden uppgår til/I300 fordon/dygn, bebyggelsen ligger tätt inpå vägen och gatube
läggningen är storgatsten, vilket ger höga bullernivåer. Uppmätta bullernivåer uppgår här 
till 63 dBA. Synpunkterna vad gäller trafiksituationen på Gillabrovägen har delgivits kom
munens trafikingenjör. 

Hur blir det med eldning i kaminen? Röken från vår skorsten kommer rakt in på "nya" gran
nens tomt. Vi vill inte ha klagomål på detta i framtiden. Vi har byggt huset för att kunna elda 
med ved i kaminen. Hur kommer ni lösa detta problem? Vi vill inte ha eldningsförbud. Vi har 
fått godkänt för eldning så som vi bor nu. Grannar i befintliga hus eldar också. 

Kommentar: Uppvärmningssystern är inte en fråga som kan styras i detaljplan. 
Kommunfitllrnäktige tog 2002-06-03 beslut om "Lokala föreskr(fier för att skydda 
människors hälsa och miljön i Karlshamns kornmun ". Här finns bestämmelser om 
"Småskalig eldning med fasta bränslen", II§, som beskriver bränsle, eldningsteknik 
och hänsyn till närboende. Dock kan Miljöförbundet alltid gå in och minska rätten 
att elda. 

17.Daniel Berg och Jennie Olsson, Torarp 4:26 (yttrande inkom 29 juni 
2012) 

Till att börja med så ställer vi oss fortfarande emot all nybyggnation gällande Torarp 4:13. 
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Vi är inte alls intresserade av all ny aktivitet som kommer bli i området. Som vi bor nu är här 
väldigt lugnt och harmoniskt, utan någon större biltrafik. En vacker landsbygdsidyll som helt 
kommer försvinna för samtliga av de boende på Gillabrovägen. 

Om bygget trots allt blir av, fast alla vi grannar ställer oss emot det, vill vi åtminstone att ni 
tillgodoser kraven vi stäiler för att kunna trivas och vilja bo kvar. 

Krav: 
• Inget av husen ska ha några fönster eller liknande mot oss. Det ska alltså vara helt in

synsskyddat från de nya husen. 
• Alla husen måste vara enplansvillor. Absolut inte högre. Vi är inte intresserade av 

några "skyskrapor" som tittar ner på oss. 
• Vi vill ha gatuljus på hela vår gata. 
• Någon form av skydd måste finnas vid den tänkta vändplanen som skydd mot allt ljus 

som kommer tränga in i vår fastighet. 

Kommentar: Vidfastigheten Torarp 4:26 är planområdesgränsen lagd !fastighets
gränsen, vilket är ca 40 meter från befintligt boningshus. Planbestämmelse om bygg
nadsfri zon på sju meter mot fastighetsgränsen ger att planerat boningshus som närm
ast kan komma 47 meter från befintligt bostadshus. Planerad placering av vändplatsen 
är ca 50 meter från boningshuset. Marken mellan befintligt boningshus och planom
råde utgörs av trädbevuxen skogsmark inom Torarp 4:26, vilket skymmer insynfrån 
nya grannar och skuggar eventuella strålkastarskenfrån vändande fordon. Vändplat
sen är belägen ca 7 meter ovanför marknivån där befintligt boningshus är placerat på 
Torarp 4:26, vilket innebär att eventuellt ljus som tränger igenom vegetationen kom
mer att svepa över huset, eller på dess tak. Ovan nämnda krav kan inte tillgodoses då 
det innebär allt för stora inskränkningar på byggrätterna på planerade tomter och 
eventuella negativa konsekvenser av planens genomforande inte kan ses som betydande 
för fastigheten Torarp 4:26 med hänsyn till ovan angivna avstånd. 

18.Christer Persson, lngärdahäj 2:1 (yttrande inkom 29 juni 2012) 
l dagsläget finns inget utbyggt nät för att ta hand om dagvatten/dräneringsvatten i kommu
nens regi i området. 

Alternativ är att varje tomt tar hand om sitt dagvatten/dräneringsvatten, samt att man på något 
sätt tar hand om avrinningen från vägarna i området. 

Då området till stor del är bestående av berg behöver vattnet troligtvis ledas bort, en väg för 
vattnet är söderut. Då min fastighet ligger i anslutning till det område man har tänkt bygga på 
och i sydlig riktning har jag som fastighetsägare några synpunkter. 

Jag har i dagsläget problem med för mycket vatten i området som gränsar intill, och är därför 
inte intresserad av mer tillförsel utav vatten. Jag vill se en lösning för det här, innan det 
byggs. 

Pumpstationen för avloppsvattnet är idag belägen på min fastighet. Den är utdömd, enligt den 
information jag har. Hur löser man det här om pumpstationen ska betjäna fler hushåll. 
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Kommentar: En VA-utredning/ör området har tagitsfram och reviderats med dagvat
tenhantering 2012-04-24. Inom tomtmarkföreslås dagvattnet tas omhand lokalt. Ut
redningen visar på två alternativ for avvattning av fbres/agen loka/gata. l det forsta al
ternativet leds dagvattnet i ledningar i schakt i vägen fram till Karlshamnsvägen Där
efter släpps dagvattnet i befintligt dike utmed norra sidan av Karlshamnsvägen för att 
efter ca 70 meter ledas under Karlhamnsvägen och rinna ut i befintligt vattendrag. 

l alternativ tvåföreslås att dagvattenledningen dras genom naturmarken söder om 
planområdet för att sedan leda dagvattnet ut i diketlängs med Karlshamnsvägen och 
vidare till befintligt vattendrag. 

Inget av dessa alternativ innebär en belastning med mer vatten i området söder om 
Gillabrovägen, då dagvattnet ska gå i ledningar. Det andra alternativet kräver dock en 
överenskommelse med markägaren. 

För att jämna ut vattenflödet från planområdet kan ett fördröjningsmagasin anläggas i 
den södra delen av planområdet. Denna lösning ska utredas vidare i planarbetet. 

Tillgodosedda synpunkter och planändringar efter ut
ställning 
För att planen ska kunna gå vidare måste följande synpunkter arbetas in: 

• Trafikverket 
Trafiksäkerhetsstandarden och siktförhållandena i Gillabrovägens anslutningspunkt 
med väg 606 måste ses över och säkerställas. 

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

• Emelie Sörensson och Christoffer Henriksson 
Vill inte ha fler hus i området, då de vill bo avskilt. Kommande sprängningar och 
ökad trafik kommer att påverka deras fastighet. 

• Johan Jonsson och Irene Loci 
Motsäger sig all bebyggelse för att behålla närheten till naturen och avskildheten mel
lan grannarna. 

• Jennie Olsson och Daniel Berg 
- Ställer sig emot förslaget av byggnation av åtta hus på fastigheten Torarp A: 13. 

• Greger Häcker och Aino Karlsson 
Är inte intresserade av bostäder så nära deras fastighet. 

• Roger Johansson 
Önskemål om att planen inte ska genomföras. 
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Samlad bedömning 
Trafikverket har ställt krav på att Gillabrovägens anslutning till väg 606 i öster ska åtgärdas 
innan detaljplanen färdigställs. Det är Byggnadsnämnden som avgör om frågan om ny anslut
ning (och med det planläggning av nya tomter) är av sådant allmänt intresse att mark för 
denna i detaljplanen ska anges som allmän platsmark, Lokalgata. Tar byggnadsnämnden ett 
sådant beslut kommer planområdet att behöva utvidgas och plankartan förändras på sådant 
sätt att förnyad granskning krävs. 

Karlshamn den 26 juni, 2013 

Anna Terning 
Landskapsarkitekt 

12 

Emina Kovacic 
stadsarkitekt 
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KARLSHAMN 

Beslutsunderlag för 
•o Il 

BEHOVSBEDOMNING/AVGRANSNING 
av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

2011-11-09 
Dnr:2010/1367.214 

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. 
Som bilaga 2 återfinns länsstyrelsens yttrande över behovet av MKB, hörande till startskedet 

(Kursivt inom parentes är dokumenthänvisningar) 
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Detaljplan för del av Torarp 4:13 

Planhandläggare 

Planområdets avgränsning 

Planens syfte 

Anna Terning, planarkitekt, Stadsmiljöavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlshamns kommun. 

Planområdet är beläget mellan Asarum och Mörrum, väster om 
Torarp. Planområdet gränsar till befintlig bostadsbebyggelse i 
sydväst och öster. l söder avgränsas planområdet av den gamla 
vägen mellan Asarum och Mörrum, Gillabrovägen, och i norr och 
väster till ett skogsområde. 

omnidetmellan Mörrum och Asarum. 
Planområdet är markerat med en cirkel och en pil. 

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av 
enbostadshus på den sydöstra delen av fastigheten Torarp 4:13. 
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Oversiktlig beskrivning av 
planområdet och dess omgivning 

2011-11-09 

Dnr:201 0/1367.214 

Planområdet omfattar ca 1,3 ha och är i privat ägo. Vegetationen 
utgörs av gammal tallskog med inslag av lövträd. Marken täcks till 
största delen av blåbärsris och kruståteL Berg i dagen förekommer 
på flera platser i form av stora hällar, de flesta täckta med lavar, 
mossor och ljung. 

l området har stenbrytning tidigare förekommit. Denna verksamhet är 
inte aktiv idag, men det har satt spår i naturen i form av skarpa 
brottkanter och av rester utav stenmaterial på flera ställen. Detta är 
särskilt tydligt norr om planområdet där det även finns en gammal 
ugn bevarad. 

Området varierar höjdmässigt mellan cirka 43 meter till cirka 50 
meter över havet. Området har både branta partier och partier med 
svagare sluttning. 

Pla.nen har tagits fram genom ett normalt planförfarande. 
-- - -- - - --- - - - --- -
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Samlad bedömning 

Bedömningskriterier 

2011-11-09 
Dnr:2010/1367.214 

_(Förordninq (1998:905) om miliökonsekvensbeskrivningar, bilaga 4) 
1. Planens eller programmets 
karaktäristiska egenskaper i bedömningen Bedömning 
skall särskilt beaktas i vilken utsträckning 

l planen eller programmet 
a) anger förutsättningarna för verksamheter eller Planen reglerar markanvändningen för bostäder 
åtgärder när det gäller plats, art, storlek och och lokalgata Bostädernas exakta läge på tomten 
driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, regleras inte. 
b) har betydelse för andra planers eller programs Bedöms inte ha någon påverkan. 
miljöpåverkan, 
c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter Viljeriktningen i Agenda 21 bör vara vägledande 
särskilt för att främja en hållbar utveckling, vid bland annat byggande, avfallshantering och 

energiförsörjning. 

Planområdet ligger ca 300 meter från befintlig 
busshållplats, vilket gör det möjligt att resa 
kollektivt. 

Befintlig gång- och cykelväg finns längs med 
Karlshamnsvägens södra sida. 

d) innebär miljöproblem som är relevanta för Planen bedöms inte medföra några miljöproblem. 
planen eller programmet, eller 
e) har betydelse för genomförandet av Nej. 

l qemenskapens miliölaqstiftninq. 
2. Typen av påverkan och det område som 
kan antas bli påverkat. l bedömningen skall Bedömning 
särskilt beaktas. 
a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av Planen innebär att obebyggd mark tas i anspråk 
påverkan och möjligheten att avhjälpa den, för bostadsbebyggelse. Sannolikheten för planens 

genomförande är stort och kommer att vara 
varaktigt. 

b) påverkans totaleffekt, Sett i ett större sammanhang bedöms inte 
skogsbruksintresset påverkas negativt av ett 
genomförande av avsedd detaljplan. 

c) påverkans gränsöverskridande art, Ingen negativ påverkan förväntas. 
d) riskerna för människors hälsa eller för miljön, Ingen negativ påverkan förväntas. 
e) påverkans storlek och fysiska omfattning, Cirka 1 ,3 hektar ollebyggd marK", skog, kommer 

att tas i anspråk för bostadsbebyggelse och 
lokalgata. stor del av planområdet kommer att 
hårdgöras. 

D vilken betydelse och sårbarhet som det Plangenomförandet bedöms inte innebära intensiv 
påverkade området har på grund av intensiv markanvändning eller överskridna 
markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, miljökvalitetsnormer. 
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kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, och 
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 
l (PBL! erfordras. 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan. En x miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 §plan- och bygglagen (PBL) 
erfordras inte. Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen 

Miljöbalken, MB 

Frågeställningar Ja Nej Kommentarer 
Kap.3 Nej 
Berör ett genomförande av planen: 

1. stora opåverkade områden, 
enligt§ 2? 

(Kommunens översiktsplan) 
2. Ekologiskt särskilt känsliga Nej 

områden, enligt § 3? 
- (Kommunens översiktsplan, 

kommunens naturvårdsprogram, 
skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotop-
och sumpskogsinventering) 
3. Jord- och skogsbruksmark, Nej Det område som planområdet tar i anspråk utgör 

enligt§ 4? inte skogsmark med betydelse för skogsnäringen, 
- (Kommunens översiktsplan och genomförandet av planen kommer därmed inte 

länsstyrelsens klassning av att försvåra ett rationellt skogsbruk. 
jordbruksmark, skogsvårdsstyrelsens 
översiktliga skogsinventering, 
kommunens naturvårdsinriktade 
skoqsbruksplan) 
4. Mark- och vattenområden Nej 

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

- (Kommunens översiktsplall)_ 
5. Mark- och vattenområden Nej l området här småskalig stenbr)ltnif1g försiggått. 

med natur- och kultur- Den huvudsakliga verksamheten har dock skett 
värden samt av betydelse norr om planområdet 
för friluftslivet, enligt§ 6? 

- (Kommunens översiktsplan, 
"Karlshamns innerstadsbebyggelse", 
kulturminnesvårdsprogrammet, § 38-
område, kommunens 
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naturvårdsprogram.) 
- Se vidare under kao. 7 MB. 

6. Mark- och vattenområden Nej 
med värdefulla ämnen och 
material, enligt§ 7? 

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

som är särskilt lämpade 
enligt § 8 för? 

a) Industriell produktion? Nej 

b) Energiproduktion, energi- Nej 
distribution (nätkonsession och 
ledningsrätter för el- och 
energidistribution l (Kommunens 
översil<fs-planlplanlagd mark)? 

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

d) Vattenförsörjning? Nej 

e) Avfallshantering? Nej 

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

9. Mark- och vattenområden av Nej 
riksintressen, enligt§ 1 O Se 
nedan. 

- (Kommunens översiktsplan) 

a) Friluftsliv Nej 
- Mörrumsåns dalgång, FK3 
- Hällaryds skärgård - Eriksberg 
- Tjärö- Järnavi k, FK4 

b) Naturvård Nej 
- stensnäs- Elleholm, NK5 
- Mörrumsåns dalgång, NK6 
- l re- Loberget- Mieån, NK? 
- Eriksberg - Tjärö - Järnavik -
Tärnö, NK8 
- Persgärde ~ Tattamåla, NK37 
- Stärnö, NK38 

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

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

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

o Sjöfart 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 

k) Natura 2000-områden Nej 
Se bilaga 1 till denna 
behovsbedömning. 
l) CW-områden (Convention of Nej 
Wetlands)/Ramsar-områden 

- Blekinge skärgård 
Mörrumsån - Pukaviksbukten 
Kap.4 Nej 
Berör ett genomförande av planen: 
1 . As n en 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? 
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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. s 
Iakttas gällande 
miljökvalitetsnormer? 
(Förordningarna om milj!Jkvalitetsnormer; 
fisk- och musselvatian (SFS 2001:554), 
omgivningsbuller (SFS 2004:675), 
utomhuslull (SFS 2001 :527) och vaffenmiljö 
{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 

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? 
(Li3nsstyre/sens identifiering av förorenade 

-Områdenc)·· · - - · · 
Övergripande miljömål 
Finns det någon risk att ett 
genomförande av planen 
åstadkommer effekter som: 

1 ' strider mot kommunens 
lokala Agenda 21? 

Nej 

Nej 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

' ''' 

Nej 

2011-11-09 
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skogsmark innebär allemansrättslig mark. 

l planområdets östra kant samt diagonalt genom 
området löper stenmurar. Dessa ligger dock inom 
skogsområde och omfattas därmed inte av 
biotopskydd. 

'. ' ' .. ' 
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2. Sirider mot nationella 
miljömål? 

3. Sirider 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? 

Övrigt 
Kommer verksamheter som planen 
tillåter eller iordningställandel av 
planområdet att kräva anmälan eller 
tillstånd enliQt miliöbalken? 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

2011-11-09 
Dnr:201 0/1367.214 

Plan- och bygg/agen, PBL, 2010:900 
Frågeställningar Ja Nej_ Kommentar 
Kap.2 Ja Mark som idag är obebyggd kommer att tas i 
Kan ett genomförande av planen: anspråk för bostadsbebyggelse. Området ligger i 
1. Medföra avsevärd förändring av nära anslutning till teknisk infrastruktur och innebär 

mark- eller vattenanvändningen därmed att befintliga ledningar och vägar kan 
i området, enligt§ 2 ? användas utan större utbyggnader. 

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

a) Radonförekomst? Ja Planområdet ligger inom område där risken för 
- (Radonkarta, radonregister) höga markradonhalter bedöms som förhöjd p g a 

risk för höga uranhalter i marken (uran > 8 ppm). 
En planbestämmelse om att bostäder skall utföras i 
minst radonskyddat utförande kommer att införas 
och gälla inom hela planområdet Fastigheterna 
ska anslutas till kommunalt vatten. 

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

luftfuktighet, temperatur eller 
klimat (regionalt eller lokalt)? 
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c) Trafikbuller? Nej Trafiken i området kommer att öka något i och med 
(Trafikbu/lerkartor, trafikräkningar, att nya bostäder byggs. Tillkommande 
bu/lerberäkningar) trafikmängder uppskattas som ringa och kommer 
Väg inte medföra några väsentliga förändringar. 
Järnväg 
Sjöfart 

d) Övrigt buller? Nej 
Externt industribuller 
Motorsport 
Skjutbana 
Annat buller 

e) Vibrationer/skakningar? Nej 

n Störning i "tyst miljö"? Nej 

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

h) Luftföroreningar? Nej Trafiken i området kommer att öka något i och med 
Väsentliga luftutsläpp eller att nya bostäder byggs. Tillkommande 
försämring av l uftkvaliten? trafikmängder uppskattas som ringa och kommer 
Obehagli~tlukt? _ __ inle_medföran~gra väsentliga förändringar._ 

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

j) Störande ljussken? Nej 
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k) Närhet till djurhållning? 
("Djurhållning och bostäder-
kunskapsöversikt för samhällsplanering 
i Blekinge län") 

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

a) Brand och explosion? 

b) Utsläpp av särskilt miljö- och 
hälsofarliga ämnen vid 
händelse av olycka? 

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; transportvägar farligt gods) 

0 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. Kan ett genomförande av 
planen medföra påverkan, 
enligt§ 6, på: 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

2011-11-09 
Dnr:2010/1367.214 

Ny lokalgata planeras i området. Denna kommer att 
ansluta till befintlig väg på ett säkert sätt. Parkering 
förutsätts ske på egen fastighet. 

Närmaste rekommenderad väg för farligt gods 
ligger drygt en kilometer från planområdet 

större delen av planområdet består av berg och en 
mindre del av morän. Förekommande varphögar 
kan vara instabila, men marken kommer att 
beredas innan byggnation. 

Området är inte erosionsbenäget 

Planområdet berör inget vattendrag, sjö eller 
havsområde. 

Någon miljöstörande verksamhet finns inte i 
planområdets närområde. 

-
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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.)? 
Skapas någon otrygg stads
eller landskapsmiljö? 

b, Natur- och kulturvärden? 
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 växtart? 
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 kufturminnen m m 

Frågeställningar Ja 
Kap.2 
Berör ett genomförande av planen: 
Fasta fornlämningar enligt§ 1; 
a) Gravar, gravbyggnader och 

2011-11-09 
Dnr:2010/1367.214 

Nej Obebyggd skogsmark kommer att tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse. Detta kommer inte att innebära 
någon betydande påverkan, med tanke på 
områdets ringa storlek. 

Nej Höga naturvärden har lokaliserats norr om 
planområdet Områdets utbredning norrut har 
begränsats med hänsyn till dessa värden. Planen 
tryggar rekreationsmöjligheter i och tillgång till 
omkringliggande skogsområde genom 
passagemöjligheter till befintliga gångstigar. 

Nej Kommentar 
Nej Inga kända fasta fornlämningar finns i området 

MKB·checklista • Detaljplan för del av Torarp 4:13, Karlshamn 12 



gravfält samt kyrkogårdar och 
andra begravningsplatser? 

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

c) Kors och minnesvårdar? 

d) Samlingsplatser för 
rättskipning, kult, handel och 
andra allmänna ändamål? 

e) Lämningar av bostäder, 
boplatser och arbetsplatser 
samt kulturlager som 
uppkommit vid bruket av 
sådana bostäder eller platser, 
liksom lämningar efter arbetsliv 
och näringsfång? 

fj Ruiner av borgar, slott, kloster, 
kyrkobyggnader och försvars-
anläggningar samt av andra 
märkliga byggnader och 
byggnadsverk? 

g) Färdvägar och broar, hamn-
anläggningar, vårdkasar, 
vägmärken, sjömärken och 
likartade anläggningar för 
samfärdsel samt gränsmärken 
och labyrinter? 

h) Skeppsvrak, om minst 
etthundra år kan antas ha gått 
sedan skeppet blev vrak. 

Naturbildningar till vilka 
ålderdomliga bruk, sägner eller 
märkliga historiska minnen är 
knutna liksom lämningar efter äldre 
folklig kult? 
Kap. 3 
Berör ett genomförande av planen 
byggnadsminne 
Kap.4 

·· Berör ett genomförande av planen 
kyrkliga kulturminnen 
(Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, 
kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 
beqravninqsplatser. l 

Nej 

Nej 

Nej 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

2011-11-09 
Dnr:2010/1367.214 

l området har stenbrytning förekommit. Av detta 
syns idag stenrester i stora högar (varphögar) samt 
skarpa brottsytor i berghällar. Brytningen har 
troligen skett för lokalt bruk men är idag inte längre 
aktiv. l den södra delen av planområdet strax öster 
om befintlig markväg finns resterna av en gammal 
grund. 
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Medverkande tjänstemän 
Behovsbedömningen har upprättats av Anna Terning, planarkitekt på stadsmiljöavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med berörda kommunala tjänstemän och 
Miljöförbundet Blekinge väst. 

Karlshamn, den 9 november 2011 

Anna Terning 
Planarkitekt 

Emina Kovacic 
stadsarkitekt 
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Bilaga 1 

Natura 2000-områden i Karlshamns kommun 

Loberget (fågeldirektiv) 
Tjärö-Bockön-Eriksberg (fågeldirektiv) 
Belrevueparken (habitatdirektiv) 
Boarp (habitatdirektiv) 
Bockön-Mjöön (habitatdirektiv) 
Bökemåla (habitatdirektiv) 
E Ileholm norra (habitatdirektiv) 
Elleholm (habitatdirektiv) 
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) 
T ärnö-Harö-Brorsö (habitatdirektiv) 
Tärnö-Yttre Ekö (habitatdirektiv) 
Mörrumsån (habitatdirektiv) 
Pukaviksbukten (habitatdirektiv) 
Öjasjömåla (habitatdirektiv) 
Östra Kvallåkra (habitatdirektiv) 

MKB·checkllsta • Detaljplan för del av Torarp 4:13, Karlshamn 
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LÄNSSTYRELSEN 
BLEKINGE LÄN 

Avdelningen får 
Samhällsutveckling 
Peter Abrahamsson 
Tfil: 0455-871 51 

peter.abrahamsson@ 
lansstyrelsen.se 

SAMRÅD 

2011-09-30 402-2434-11 

Karlshamns kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rådhusgatan l O 
374 81 KARLSHAMN 

Samråd om behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning MKB 
avseende detaljplan för del av fastigheten Torarp 4:13, Asarum i 
Karlshamns kommun, Blekinge län. 
Beslutsunderlag fdr behovsbedömning daterad 2011-09-08. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen gör bedömningen att ett genomförande av ny bostadsbebyggelse på den 
sydöstra delen av fastigheten Torarp 4:13 är fOrenligt med avseende på riksintressen, 
övriga allmänna intressen samt att människors hälsa och säkerhet inte kommer att 
påverkas negativt. En miljöbedömning får planen behöver därfår inte upprättas. 

Ärendet 

l (2) 

Karlshamns kommun har inkommit med en begäran till länsstyrelsen i Blekinge län 
avseende samråd kring bedömning av miljöpåverkan för fårslag till ny detaljplan f6r 
del av fastigheten Torarp 4:13, Asarum i Karlshamns kommun. Översänt beslutsun
derlag för behovsbedömning är daterad 2011-09-08. Förslag till ny detaljplan syftar 
till att möjliggöra ny bebyggelse för enbostadshus på södra delen av fastigheten To
rarp 4:13. Karlshamns kommun gör bedömningen att ett genomfårande av detaljpla
nen inte kommer att medfåra betydande miljöpåverkan och att en MKB därmed inte 
heller kommer att erfordras. 

Postadress 

Länsstyrelsens synpunkter 
Planområdet berör inga riksintressen. Det är lokaliserat i en mosaikartad odlingsbygd 
mellan tätorterna Mörrum och Asarum. Landskapets karaktär kan beskrivas som en 
variation mellan slätt, åkerholmar och omgivande skogspartier. Enligt Översiktsplan 
2007 får Karlshamns kommun kan målet levande landsbygd uppnås genom att sam
spel mellan naturvård, turism, friluftsliv och areella näringar etableras. Kommunens 
jordbruksarealer återfinns främst i söder. Kommunen ställer sig positiv till ny bebyg
gelse på landsbygden i syfte att möjliggöra gynnsam landsbygdsutveckling. Ny be
byggelse bör så långt möjligt lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse och 
jnfrwtf1lk!\.lr._Länsst)!rdsen anser att_följande aspekter_beilöver_beaktas i det fortsatta_ 
arbetet med detaljplanen. 

Naturvård 
Länsstyrelsen anser att planområdets faktiska naturvärden ytterligare behöver preci
seras genom fåretagande av en översiktlig naturinventering får området. Befintliga 
naturvärden bör så långt möjligt beaktas och bevaras i samband med detaljplanens 
slutgiltiga utformning. 

SE-371 86 KARLSKRONA 
Besöksadress 
Ronnebygatan 22 

Telefon/Telefax 
0455-870 00 
0455-870 01 

E-postlwebbplats: 

blekinge@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/blekinge 

Org.nr 
202100-2320 



LÄNSSTYRELSEN 
aLI!KINGE LÅN 

c 

2011-09-30 402-2434-11 

Kulturmiljö -Arkeologi 
Enligt planbeskrivningen ilirekommer inga kända fornlämningar inom ilireslaget 
Planområde. Länsstyrelsen anser inte heller att det foreligger något behov av att 
utföra särskild utredning för området. 

Klimatanpassning 
Länsstyrelsen anser det väsentligt att risker i samband med förändrade ldimatförhål
landen tidigt bör beaktas vid all planering av ny bebyggelse. För aktuell detaljplan 
behöver hänsyn tas till ökad intensitet i framtida nederbördsmängder samt översviim
ningsrisker. Boverkets rapport "Klimatanpassning i planering och byggande- analys, 
åtgärder och exempel" december 20 l O ger forslag till praktiska metoder och åtgärder 
för att minska negativa konsekvenser av klimatförändringar. 

Geoteknik och förorenad mark 
Länsstyrelsen anser att områdets geotekniska forutsättningar och eventuell förekomst 
av markforareningar behöver fortydligas. 

Deltagare 

I ärendet har länsarkitekt Kristina Stark beslutat och arkitekt Peter Abrahamsson varit 
föredragande. I yttrandet har även naturvårdshandläggare Ulf Lundgren och antikva
rie Nils-GustafNydolf deltagit. 

Peter Abrahamsson 

Kopia 
Traflkverket, Ronnebygatan 2, 3 71 00 Karlskrona; Malin Eriksson 

Länsråd 
Länsarkitekt 
Deltagarna (via e-post) 
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Uppdragsnr: 10156364 

TORARP4:13 

Pm betr. de geotekniska forhål/andena för 8 villatomter inom den södra delen av fas
tigheten. 

Området besiktigades av undertecknad 2011-09-21. Dessutom har det geologiska kart
bladet över området studerats. 

Vid besiktningen kunde konstaterats att området är höglänt och att berget inom stora 
delar går i dagen.Där berget inte går i dagen, består jorden ovan berget med största 
sannolikhet av ett tunt moränlager. 

De geotekniska förhållandena är således goda och villorna kan grundläggas på konven
tionellt sätt. 

Karlskrona 2011-09-21 

WSP 

Göran Sätterström 

1-WSP 

WSP Samhällsbyggnad 
Box34 
371 21 Karlskrona 
Besök: Högabergsgatan 3 
Tel: +46 455 447 50 
Fax: +46 455 447 51 
WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm 
www.wspgroup.se 



Miljdörbundet !3ief<lllge Väst 

Ärende 

2011/2212-2 

Fastighet 

Torarp 4:13 

Handläggare 

Ekolog 

Sofia Bngzell 

sofia,engzell@ milj ovast.sol vesborg. se 

0456-8167 73 

Naturvärdesbedömning av del av Torarp 4:13 

Uppdrag och metodik 

RAPPORT 

2011-07-06 

Karlshamns Kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Att: Anna Terning 

374 81 KARLSHAMN 

På uppdrag av Karlshamns kommun, Samhällsbyggnads förvaltningen, har undertecknad 
genomfört en översiktlig naturvärdesbedömning av ett ca 5 ha stort skogsområde beläget 
väster om Torarp (figur 1). Rapporten ska användas som en del av underlaget för fram
tagande av detaljplan. 
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Figur 1 visar det inventerade områdets avgränsning. 
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Uppgifter om dels naturvårdsintressanta arter i området och ev utpekade naturvårdsin
tressen i området har sökts i olika källor. Inga naturvårdsintressen är tidigare kända från 
området. 

Postadress 
294 80 SÖLVESBORG 

Telefon/Fax 
0456~816 000 (växel) 
0456-194 56 (fax) 

W ebbplats 
www.miljovast.se 

E·post 
milj okontoret @ milj ovast.solvesborg. se 
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Miljöförbundet RAPPORT 

2011-07-06 

Området besöktes i falt 2011-06-13 och 2011-06-28 och inventerades då med avseende 
på f f a förekomst av strukturer som kan innebära högre naturvärden samt signalarter. 
Under inventeringen rådde klart väder med bra ljus. 

Sammanfattande beskrivning och omdöme 

Området är som helhet kuperat och präglat av stenbrytning. Naturtyper är en blandning 
av gammal tall-ek-skog på hällmark (bild 1) och yngre, mestadels grandominerad bland
skog på de lägre partierna. En liten ras brant i södra delen av området har inslag av grov 
asp. 

Hällmarkspartierna i området har olika grad av naturvärden, främst knutna till de gamla 
tallarna och till den liggande och stående döda veden i området. En värdekärna med 
höga naturvärden har identifierats. Här hittades den rödlistade signalarten dvärgbägarlav 
(C!adonia parasitica). Övrig hällmarkstallskog inom området bedömdes ha vissa naturvär
den. Omedelbart norr om det inventerade området noterades ett parti hällmarkstallskog 
som klassas som naturvärde. 

Utöver hällmarkstallskogen bedöms även den lilla rasbranten i områdets södra del vara 
ett naturvärde. Värdet är där knutet till de grova träden, f f a asp, och det speciella mik
roklimatet. Här hittades liten aspticka, som får ses som en signalart på denna plats. 

Den yngre grandominerade blandskogen bedöms ha låga naturvärden. 

Delområdena är inritade på figur 2 nedan. 

Bild 1. Hällmark med gammal tall på Torarp 4:13, Karlshamns kommun. 

Postadress 
294 8D SÖLVESBORG 

Telefon/Fax 
0456-816 000 (växel) 
0456-194 56 (fox) 

W ebbplats 
www.miljovast.se 

E·post 
milj okontoret@ miljovast.sol vesborg .se 
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His to risk markanvändning 

RAPPORT 

2011-07-06 

Området har en lång skoglig kontinuitet. På häradsekonomiska kartan 1915-19 är områ
det markerat som lövskogsområde med insprängda barrträd. Med stor sannolikhet var 
det då ekdominerad skog med inslag av tall. Det är dock troligt att inslaget av ek var stör
re då än nu samt att skogen var något mer öppen, då denna typ av marker ofta nyttjades 
under delar av året för extensivt bete/ djurhållning. 

Senare har området nyttjats intensivt av stenindustri. Stora varphögar finns i området, 
liksom resterna av ett enkelt hus, som sannolikt användes under denna period. Aven 
själva brotten är tydligt synliga. Flera av dem vattenfylls vid nederbörd. 

Naturvärdesbedömning och vegetationsbeskrivning 

Objekt med unika naturvärden 

Inga sådana objekt har konstaterats i området. 

Objekt med höga naturvärden 

1) Hällmarkstallskog med gamla tallar och grov död ved (nr 1 i figur 2) 

Beskrivning 

Trädskiktet domineras av tall med inslag av krattvuxen ek och enstaka lövträd av andra 
arter. En del av tallarna är grova med brösthöjdsdiametrar på mellan 40 och 50 cm. I 
områdets västra del finns en ovanligt grov tall med diameter i brösthöjd på drygt 70 cm 
(koordinater RT90: 1436989Ö, 6231218N). Buskskiktet är sparsamt och utgörs mest av 
enbuskar. Överallt där jord- och vattentillgången är tillräcklig finns ett tätt örtskikt, som 
domineras av kruståtel, blåbärsris och ljung. 

Bitvis går berghällarna i dagen. På och invid berghällarna är filtskiktet välutvecklat med t 
ex fönsterlav och tuschlav. I anslutning till dessa hällar är jordmånen tunn. Här växer 
inga träd och naturliga gläntor bildas. Den stora solinstrålningen och det värmelagrande 
berget ger ett varmt och torrt mikroklimat i dessa partier. 

Grova lågor och torrakor av f f a tall förekommer relativt rikligt. På en ganska nedbruten 
tallåga hittades den rödlistade arten dvärgbägarlav (koordinater RT90: 1437077Ö, 
6231255N), som är en signalart för lång kontinuitet av grova lågor i olika nedbrytnings
stadier. På både levande och döda tallar fanns mycket kläckhål och gnag av insektlarver. 

PärlgräsfJäril förekom vid inventeringarna rikligt i området och får nog sägas vara en 
karaktärsart Aven en kamgräsfJäril noterades. Några exemplar av grön sandjägare (bild 
2), ·:somåven den a'! en typiskarr for denna milj o; sågs· också: Dar varpirögarär upplagda 
sågs flera skogsödlor. Tofsmes hördes flera gånger under inventeringen. 

Postadress 
294 80 SÖLVESBORG 

Telefon/Fax 
0456-816 000 (växel) 
0456-194 56 (fax) 

Webbplats 
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Miljdörbundet RAPPORT 

2011-07-06 

Figur 2 visar det inventerade området avgränsat med svart linje. Delområdena är marke
rade med olika farger och numrerade med svart siffra i vit ring. Detta nummer hänvisar 
till beskrivning och hedömning nedan. Den lilla, röda cirkeln i delområde 1 visar var 
dvärgbägarlaven hittades. 

Bedömning 

Baseratdels påträdens storlek och utseende;-medtillplattad-krona,grov-barkochgamla, 
grova grenar, och dels på den historiska markanvändningen, bedöms de äldsta träden 
vara upp mot 150-200 år. De högsta kvaliteerna, med mest koncentrerad förekomst av 
grova tallar, lågor och torrakor, finns i östra delen av området. Här hittades också den 
rödlistade arten dvärgbägarlav. Dvärgbägarlav i denna miljö har högt signalvärde och 
visar att det under en längre tid har funnits tillgång till grova lågor i olika nedbrytnings
stadier i området. 

Postadress 
294 80 SÖLVESBORG 

TelefoniFax 
0456-816 000 (växel) 
0456-194 56 (fax) 

Webbplats 
www.miljovast.se 

E·post 
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M i ljöförbu n det RAPPORT 

2011-07-06 

Den döda veden och vissa levande tallar och ekar hade omfattande insektsgnag och rik
ligt med kläckhål av insektslarver, främst skalbaggar. De gamla träden och den döda ve
den i kombination med den höga solinstrålningen och de värmehållande berghällarna ger 
ett varmt mikroklimat, som gör att man kan förvänta sig en del ovanliga och ev rödlista
de insekter här. Detta omfattades dock inte av denna inventering. 

Sammantaget bedöms området utifrån ovanstående ha höga naturvärden, med få mot
svarigheter i landskapet, motsvarande t ex det som skogsstyrelsen klassar som nyckelbio
top. Inom området ligger de högsta naturvärden i östra halvan (figur 3). 

Övrigt 

Ingen sandödla noterades i området . Det vore dock ett lämpligt habitat för arten och 
utifrån nu utförd inventering kan arten inte uteslutas. 

6231300 

Figur 3 visar planområdet i förhållande till konstaterade höga naturvärden och naturvär
den. Planområdet är avgränsat med röd linje. Hällmarkstallskogen med högre naturvär
den är markerad med blått och de allra högsta värdena i östra delen av denna är s trierade 
med mörkblått. Rasbranten är markerad med orange. 
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MilJöförbundet 

Objekt med naturvärden 

2) Rasbrant med grov asp (nr 2 i figur 2) 

Beskrivning 

RAPPORT 

2011-07-06 

I södra delen av området, precis norr om Gillabrovägen, finns ett parti med en liten ras
brant. Den är bevuxen med tät och artrik lövblandskog med bl a asp, björk, bok, ek, lönn 
ocb rönn. Här finns ett 10-tal grova aspar med diametrar mellan 30 och 40 cm, en grov 
tall och ett par grova lågor. Buskskiktet innehåller bl a kaprifol, måbär och hassel. Ört
skiktet har inslag av mer näringskrävande arter, t ex parksmultron och bredbladiga gräs. 
Markskikt saknas nästan helt. 

Bedömning 

Områdets största värde är det 10-tal grova aspar som växer här. I kombination med det 
skuggiga och fuktiga mikroklimatet som rasbranten ger och de grova lågorna, bedöms 
området ha potential att utveckla högre naturvärden inom en inte alltför avlägsen fram
tid. 

3) Hällmarkstallskog med gamla tallar och grov död ved (nr 3 i figur 2) 

Beskrivning 

Omedelbart norr om det inventerade området noterades ett litet område med häll
markstallskog som innehåller ett 10-tal gamla tallar och några lågor. 

Bedömning 

Detta lilla parti bedöms vara ett naturvärde. Eftersom det ligger utanför det område som 
ingick i inventeringsuppdraget, görs ingen detaljerad beskrivning eller bedömning här. 

Objekt med vissa naturvärden 

4) Hällmarkstallskog (nr 4 i figur 2) 

Beskrivning 

Hällmarkstallskog som ovan, fast med sparsamma inslag av gammal, grov tall och död 
ved. 

Bedömning 

Området innehåller få värdefulla strukturer men bedöms ha betydelse för variationen i 
landskapet och som spridningskorridor. 

Bild 2- grön sandjägare 

Postadress 
294 80 SÖLVESBORG 

Telefon/Fax 
0456-816 000 (växel) 
0456-194 56 (fax) 

W ebbplats 
www.miljovast.se 

E·post 
miljokontoret@mi~ovast.solvesborg.se 
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f'illljöförbundet 

Oh;ekt med låga naturvärden 

5) Ung, grandominerad blandskog 

Beskrivning 

RAPPORT 

2011-07-06 

De delar av området som är mer låglänta är bevuxna med ugn, tät, grandominerad bland
skog. Lövträdsinslaget utgörs av bl a björk, bok, ek och rönn. Kring stigarna hittades en 
del hävdgynnade örter, t ex jungfrulin och mer näringskrävande växter som liljekonvalj. I 
den täta skogen fanns nästan inget falt- eller markskikt 

Bedömning 

Området är ensartat, utan längre kontinuitet eller värdefulla strukturer. Det bedöms ha 
låga naturvärden. 

Övrigt 

Skulle man vilja gå vidare och kartlägga områdets naturvärden mer noggrant bör man i 
första hand inventera insekter i hällmarkstallskogen med höga naturvärden. 

Referenser 

Länsstyrelsen Blekinge län, 1984. Naturvårdsplan Blekinge. 

Länsstyrelsernas GIS-tjänster: http:// gis.lst.se/ 

Nitare,Johan, 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. skogsstyrelsens Förlag 

Rikets allmänna kartverks arkiv. Häradsekonomiska kartan 1915- 1919. Aktnamn: 
Karls hamn J 112-4-25 

skogsstyrelsens we b sida skogens pärlor. 
http: l l minasidor.skogsstyrelsen.sel skogensparlori 

Bilagor 

Bilaga 1 - Värdepyramid för naturvärden 

Kopia 

Akten 

Postadress 
294 80 SÖLVESBORG 

Telefon/Fax 
0456-816 000 (växel) 
0456-194 56 (fax) 

Webbplats 
www.miljovast.se 

E·post 
mi l j okontoret@ rniljovast.solvesborg. se 
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Värdepyramid för naturvärden 

Postadress 
294 80 SÖLVESBORG 

Naturvärden 

Låga naturvärden 

Telefon/Fax 
0456-816 000 (växel) 
0456-194 56 (fax) 

Webbplats 
www.miljovast.se 

BILAGA 1 

E-post 
miljokontoret@miljovast.solvesborg.se 
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VA-utredning för del av Torarp 4:13, Asarum Karlshamn 

Förord 
På uppdrag av Plan-avdelningen Karlshamns kommun har förutsättningarna för kommunalt 
vatten och avlopp utretts för åtta fastigheter vid nytt planområde i Torarp. 
Avsikten med utredningen var att visa på lösningar för att ansluta området till befintligt 
kommunalt Va-nät. 
Reviderad utredning med dagvattenhantering. 

Karlskrona, 2012-04-24 

Vectura 
Borgmästaregatan 11 
371 35 Karlskrona 

www.vectura.se 

Beställarens ombud Emina Kovacic, Karlshamns kommun 

Beställarens kontaktperson: Anna Terning, Karlshamns kommun 

Konsult: Vectura, Richard Åkesson UL, Anna-Lena Gyllström HL, Je n ny 
Svensson HL 

Titel: VA-utredning för del av Torarp 4:13, Asarum Karlshamn 
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VA-utredning för del av Torarp 4:13, Asarum Karlshamn 

Förutsättningar 

Det föreslagna detaljplaneområdet är beläget norr om Gillabrovägen och områdets 

föreslagna entregata ansluter till Gillabrovägen ca 185m väster om närmaste 

anslutningsmöjlighet för kommunalt vatten och spillvatten. 

Den möjliga anslutningspunkten för spillvatten utgörs av en nedstigningsbrunn med 

utlopp i form av en självfallsledning 0225 mm på höjden +39,44. 

Från planområdet till anslutningspunkten kan rimligen ettVA-ledningsstråk i plan 

följa Gillabrovägen i riktning mot öster. På denna sträcka går vägen i en svacka med 

en lägsta höjd på ca +39,80 vilket gör det omöjligt att förse området med 

spillvattenavlopp för självfall på hela sträckan. 

Planområdet och dess entregata har ett för självfallsavlopp lämpligt höjdläge och bra 

lutningsförhållande, med undantag för två fastigheter längst upp i sydväst. Dessa 

fastigheter ligger i terräng som är något lägre än nedströms liggande mark och 

måste därför fyllas upp om självfallsavlopp ska vara möjligt. 

stora delar av området är beläget på berg mark där berget på de flesta ställen går i 

dagen med dyra schaktkostnader som följd. 

Vidare finns i anslutning till planområdet ett antal befintliga fastigheter l3-7st) som 

idag har enskilda avloppslösningar och som helt eller delvis bör kunna försörjas 

genom en framtida va-anläggning för planområdet Tre av dessa kan troligtvis 

inkopplas i ett självfallssystem, medan övriga ligger för lågt och i tillägg måste förses 

med pump och tryckledningar av varierande längd. 

Se även plan med längdmätning för gata och va-ledningar, samt mark-/gatuprofil. 

Sektion 0/000 belägen i ungefärlig anslutningspunkt 
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VA-utredning för del av Torarp 4:13, Asarum Karls hamn 

Förslag 

Alternativ 1, tryckavlopp 

Fastigheterna inom planområdet förses med var sin villapumpstation. Alla kommer 

att få ett normalt självfallssystem för avlopp från huset till den egna pumpstationen 

som därefter trycker ut spillvattenavloppet till en tryckledning i gatan. En 

tryckledning för vardera vatten och spillvatten nedschaktas på hela sträckan mellan 

anslutningspunkten och den i området längst upp belägna va-servisen. 

Ledningsförläggningen kan utföras till en förhållandevis låg kostnad då 

ledningsgraven kan följa markens/gatans höjd både nedför och uppför endast med 

beaktande av frostfrilt djup. Tryckavloppsledningar skall heller inte förses med 

brunnar. 

Med beaktande av det ytliga berget kan schakterna ytterligare minimeras genom 

grund förläggning med isolerade ledningar. Minsta täckning på va-ledning kan då 

vara ca 80 cm. 
Vidare kan tryckavloppsledningen försörja ytterligare fastigheter oberoende av 

höjdläge, under förutsättning att ledningarna dimensioneras rätt. 

Respektive fastighetsägare kommer i detta alternativ, för såvitt inte Karlshamns 

kommun utsträcker sitt verksamhetsområde för vatten och avlopp, att själv få 

ansvara för den egna villapumpstationen, samt förse den med elkraft. 

Kostnaden för en villapumpstation är ca 35 000 kr. Inom planområdet skall åtta 

tomter anläggas med var sin villapumpstation till en sammanlagd kostnad av 

ca 280 000 kr. Till detta kommer kostnad för ledningssystemet. 
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VA-utredning för del av Torarp 4:13, Asarum _Karlshamn. 

Allernativ 2, självfallsavlopp 

Fastigheterna inom planområdet får var sin servis i fastighetsgräns med vatten och 

spillvattenavlopp för självfalL Två fastigheter längst upp i sydväst måste för att kunna 

få detta fyllas upp till i nivå med gatan. Alternativt kan dessa fastigheter förses med 

villapumpstation för att lyfta upp avloppet till gatans ledningssystem. Teoretiskt 

ligger dock fastigheterna tillräckligt högt för att det tekniskt går att utföra ett 

självfallsavlopp, men den nedströms erforderliga utloppsledningen kommer då att få 

gå i en mycket djup berg schakt. 

En ledning för vardera vatten och självfallsledning för spillvatten nedschaktas längs 

hela entregatan och vidare mot öster till en punkt strax öster om fastigheten 1:20. l 

lågpunkten söder om Gillabrovägen och öster om 1:20 placeras en pumpstation av 

kommunal modell. Pumpstationen som efter anläggandel kan övergå i kommunal 

drift och ansvar trycker spillvattenavloppet vidare upp till anslutningspunkten som 

ligger ytterligare ca 100 m mot öster. 

Till självfallsledningen kan de tre fastigheterna längs Gillabrovägen 11:20, 6:53 och 

4:24) inkopplas, medan 4:36 m fl fastigheter i väster ändå måste pumpa sitt avlopp 

upp till självfallsledningen för att ansluta. 

Kostnaden för en normal kommunal pumpstation ligger på ca 500 000 kr. Till detta 

kommer kostnader för ledningssytemet som är något mera kostsamt bl a för att 

självfallssystemet kommer att kräva något djupare schakt och även p g a att schakten 

i stor utsträckning blir bergschakt 

stutsats 

Det föreslagna planområdet går att förse med kommunalt vatten och 

spillvattenavlopp från en anslutningspunkt Två alternativa systemlösningar finns: 

• Tryckavloppssystem hela vägen med villapumpstationer blir billigare och 

ledningssystemet kan bättre anpassas till områdets topografi, men ansvaret 

för villapumparna kommer i varje fall initialt att ligga på fastighetsägarna. 

• Självfallssystem med en stor pumpstation blir dyrare men fastighetsägaren 

slipper ansvar för en pumpstation. 



Plan, ej i skala 
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VA-utredning för del av Torarp 4:13, Asarum Karlshamn 

Profil, ej i skala 
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--------------------
VA-utredning för del av Torarp 4:13, Asarum Karlshamn 

Dagvattenhantering 

Dagvattnet i området försvinner idag ut i naturen och infiltreras i den steniga 

terrängen. För tomterna kommer varje villaägare få ta hand om sitt eget dagvatten. 

Förslagsvis med utkastare på mark. 

Dagvatten från nya gatan avvattnas med veck till DB brunnar. Dessa kopplas till 

dagvattenledning som läggs i samma schakt som ledningar för spillvatten och vatten. 

l den nya vägen samt i Gillabrovägen, fram till punkt 50 i längdmätningen för 

spillvatten och vatten. Därefter släpps dagvattnet i befintligt dike utmed norra sidan 

av Karlshamnsvägen. Här fortsätter vattnet ca 70 meter mot sydväst för att sedan gå 

igenom en befintlig 500 trumma under Karlshamnsvägen. Härifrån rinner vattnet ur i 

ett vattendrag på södra sidan av Karlshamnsvägen. 

Denna lösning kräver att den nya infartsvägen till området byggs så självfall kan 
uppnås i dagvattenledningen. 

En alternativ lösning är att från den nya vägen dra ledningen söderut genom 
naturmarken, för att sedan leda ut det i diket och vidare till trumman. Detta kräver att 
man kommer överens med markägaren. 

Principsektion Väg med veck 

2,5% 
+0,00 
PR"OfiLHOID 
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VA-utredning för del av Torarp 4,13, Asarum Karlshamn 

Plan, ej i skala 

Dagvatten 
Alternativ lösning- da<lvatteil" 
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• 
SWECO lS 

Sweco 

Sammanfattning 

Ett makadamdike under vägbanan klarar att fördröja vägavrinningen men dagvattnet från 
tomterna behöver tas omhand på annat sätt. Alternativen kassettmagasin på respektive 
tomt eller ett gemensamt fördröjningsmagasin är båda möjliga alternativ då de klarar att 
begränsa utgående flöde från planområdet till att motsvara naturlig markavrinning. 

Ett gemensamt fördröjningsmagasin är något mer robust än kassettmagasin då 
kassetterna troligen förlorar en del av sin kapacitet över tid men fördröjningsmagasinet 
innebär att en av tomterna tas i anspråk. Totalt utflöde från området blir mindre än 2.5 1/s 
och motsvarar dagens flöde. 

Careline Safström 
östra Vittusgatan 34 

Sweco Enviror~ment AB 
Org.nr 556346-0327 
styrelsens sate: stockhalm 

SE 371 33 Karlskrona, Sverige 
Telefon +46 (0)455 310380 
F" 
www.sweco.se 

Telefon direkt +46 (0)455 310391 
Mobil +46 (0)72 7280391 
carollne.safstrom@sweco.se 
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1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Tidigare framtagen VA-utredning (Vectura 2012-04-24) kompletteras med en fördjupad 
VA-utredning gällande dagvattnet för del av Torarp 4:13. 

Baserat på SGU:s jordartskarta består området består av kalt berg med tunt eller 
osammanhängande jordtäcke, vilket försvårar infiltration. 

Fördröjning motsvarande naturlig markavrinning 1,51/(s ha) har anvMts för att beräkna 
magasinvolymer vid 1 O-års regn. 

Planområdet består av 1 ,4 ha varav 1100 m2 är hårdgjord yta i form av vägar, 1700 m2 är 
övriga hårdgjorda ytor såsom tak och resterande är grönområden. 

Tre alternativ för omhändertagande av dagvatten har utretts: omhändertagande på 
respektive tomt, i makadamdike eller gemensamt uppsamlingsmagasin. 

Ett gemensamt magasin innebär att tomten i sydost tas i anspråk, se grå markering i 
figuren nedan. 

• • 

Figur 1 Tomten i sydost tas i anspråk vid ett gemensamt dagvattenmagasin 

l . 

l. 
l 
l 

Dagvattnet släpps till befintlig 500mm trumma under Karlshamnvägen som mynnar i ett 
mindre våtområde vars recipient är vattendrag längre söder om Karlshamnsvägen. En 
trumma med innerdiameter 500mm har en kapacitet på minst 2001/s. 

1 (5) 
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SWEcois" 

1.1 FLÖDESRIKTNINGAR 

Flödesriktningar har identifierats med hjälp av höjdkurvorna från grundkartan 1 och 
representeras av pilarna i figuren nedan. 

/ 
/ / ., 

/ 

/ 
.;/ 

/ 
.. /\ 

\ 

\ 
\· 
\ 

• 
i 
l 

l 

F;gur 2 översiktliga fltJdesriktningar som blå pilar baserat på droppanalys f~n bakgrundskartans h6jdkurvor. 

Det vatten som idag avrinner ylledes från området bedöms passera den 500mm trumma 
som ligger under Karlshamnsvägen. 

För att få en god awattning av tomterna bör höjdsättningen göras så att färdigt golv ligger 
minst 0,3 m högre än intilliggande gatunivå. 

2 OMHÄNDERTAGANDEPA RESPEKTIVE TOMT 

2 5) 

Dimensionering av uppsamlingsvolym har gjorts baserat på regnintensitet och andel 
hårdgjorda ytor för regn med återkomsttid 1 O år. 2 Dimensioneringen är gjord för ett 
utgående flöde av 1,5 1/(s ha) och magasinsvolymer för omhändertagande på respektive 
tomt har beräknats. 

Baserat på dagvatten från hus- och garagetak tillsammans med avrinning från 
garageuppfart (40m2

) behöver varje tomt kunna ta hand om 5m3 dagvatten. För det 
behövs 34 enkelkassetter motsvarande en yta av 8 m'. Investeringskostnaden för 
kassetterna är ca 8 500 kr per tomt' exklusive schakt, sprängning och fyllning. 

1-- -- - - ------ - ---- -- -- - -
Pre/ GK Torarp 2011-08·25. 

2 
VA VA P90 och VAV P104. 

3 Baserat på Pfuvial Cube, dagvattenkassett med 138 l effektiv volym per kassett. Prisuppgift 2013-11-28: 
1800 kr/m3

, Bjdrn Olsson, Plastinject Wafersystem AB. 
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Kassettmagasin för de två grönområdena i planområdet behövs ej eftersom naturlig 
avrinning för dem inte förändras. 

2.1 VÄG 

Under förutsättning att dagvattnet från tomterna tas omhand i magasin för respektive tomt 
alternativt gemensamt magasin kan resterande dagvatten från vägavrinningen tas 
omhand i makadamdike under vägen. l diket kommer även dräneringsrör finnas för att ta 
hand om extremt stora regn. 

Erforderlig dagvattenvolym är 30 m3 baserat på 1 0-årsregn och utgående flöde av 
1,5 1/(s ha). Makadamdiken har en porvolym på ca 30 %vilket innebär att dikesvolymen 
behöver vara 100 m3

. 

Förutsatt att hela vägsträckan inom planområdet, ca 170m, används för makadamdike 
behövs en dikesvolym på 0,6 m3 per meter. 

Makadamdike för väg kan utformas efter följande principsektion: 

Figur 3 Principsektion för makadamdike baserat på 30 m3 effektiv volym ftJr vSgavrinning. 

• Djup 0,6 m 

• Dikets bottenbredd 0,8 m 

• Toppbredd 1,2 m 

• Släntlutning 2:1 

Dagvattnet avvattnas med veck till dagvattenbrunnar kopplade till dräneringsledningen i 
makadamdiket 

För att erhålla fördröjning längs hela makadamsträckan så att tömningen av diket inte blir 
för snabb stryps dräneringsledningen. Dimension beror på vilket av alternativen nedan 
som väljs: makadike för avrinning från tomtmark och väg eller enbart väg. För att_ kunna . 
riytffa hera kapacifetem i-mak<ldamdiketbör makadamdiket avgränsas i sektioner med ett 
tätt material. 

3 (5) 
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SWECO lS 

Viss marginal har lagts in i principskissen ovan då makadamdiken förlorar något av sin 
hydrauliska kapacitet med tiden. 

3 GEMENSAMT MAKADAMDIKE 

Ett gemensamt makadamdike för tomtmark och vägavrinning behöver en effektiv volym 
på ca 11 O m3 (tomtmark in kl. grönytor 79 m3 och väg 31 m3

) för att klara ett 1 0-årsregn. 

Förutsatt att hela vägsträckan inom planområdet, ca 170 m, används för makadamdike 
med porvolym 30 % behövs en dikesvolym på 2,2 m3

. 

Då berg förekommer i området förutsätts makadamdiket ej bör vara djupare än 0,6 meter 
för att undvika sprängning. Det innebär att makadamdiket kommer ta upp en stor del 
under vägbanan för att åstadkomma en volym på 2,2 m3 per meter. Se principsektion 
nedan. 

Figur 4 Principsektion för makadamdike för fördröjning av tomt- och vagavrinning. Diket upptar en 
stor del av vagbanan. 

Ett alternativ är att istället använda ett gemensamt uppsamlingsmagasin. 

4 GEMENSAMT UPPSAMLINGSMAGASIN 

4 (5) 

Under förutsättning att vägavrinning fördröjs i makadamdike med effektiv volym 30m 3
, se 

figur 3, återstår ca 80 m3 att fördröjas i ett gemensamt uppsamlingsmagasin. 

Dagvattenserviserna från fastigheterna ansluts exempelvis till dräneringsledningarna i 
makadamdiket Det dagvatten som eventuellt inte infiltrerar i diket fortsätter till en 
uppsamlingsyta för fördröjning, sedimentation och eventuell infiltration innan det leds 
vidare till befintlig 500 mm trumma vid Karlshamnvägen. 

Uppsamlingsytankan användas_för tillf;31Jig utjämning vid regn och däremellan ståtorr. 
eller utformas med kontinuerlig vattenspegel. Den utförs som en fördjupning av befintlig 
mark, vilket eventuellt kan innebära sprängning. 
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Volymen är dimensionerad för ett utgående flöde av 1,5 1/(s ha), vilket ger ett flöde till 
befintlig vägtrumma om ca 2 1/s. Volymberäkningar redovisas i T2. 

Ett gemensamt magasin kan läggas på tomten i sydost, som då tar emot dagvatten från 
hela området. 

l T1 och översikten nedan illustreras arean för ett uppsamlingsmagasin på minst 80m3
. 

Det har antagits att botten ligger på + 42,5 m med ett vattendjup på ca 1 m och 1:3 
slänter. 

\ 
\ 

\ - iiliiii .. · •: 
-r-~ : ~~ 

\ 

. Il / 
•' 

/ 

' ..... • • 
Magasinvolym >80m 3 

Utflöde 2 l/s 
Slänter 1:3 

·-- __ -

Figur 5 Area som upptas av en uppsamlingsyta med en volym pJ/ över BO m3
, 1m vattendjup och 1:3 slänter. 

5 SLUTSATSER 

Ett makadamdike under vägbanan klarar att fördröja vägavrinningen men dagvattnet från 
tomterna behöver tas omhand på annat sätt. Alternativen kassettmagasin på respektive 
tomt eller ett gemensamt fördröjningsmagasin är båda möjliga alternativ då de klarar att 
begränsa utgående flöde från planområdet till att motsvara naturlig markavrinning. 

Ett gemensamt fördröjningsmagasin är något mer robust än kassettmagasin då 
kassetterna troligen förlorar en del av sin kapacitet över tid men fördröjningsmagasinet 
innebär att en av tomterna tas i anspråk. 

5 (5) 
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Fördjupad VA-utredning del av Torarp 4:13 
Uppdragsnummer: 1260249 
EKMA/CASF 

VOLYMER KASSETTMAGASIN 
10-årsregn 

Samtliga volymer är beräknade'för ett regn med en återkomsttid på 1 O år. 

Följande avrinningsfaktorer har:
1

använts: tak 0,9, asfalt 0,8 och grönområde O då endast hårdgjorda ytor och draneringsvatten kommer ledas till kassetterna. 

Det har förutsatts att varje tomt ianlägger en hårdgjord uppfart motsvarande i medel 40 m2
. Kassetter är baserade på Pluvial C u be enligt underlag från kommunen. 

Total area för planområdet ar 13 170 m2
, vilket motsvarar dimensionerande flöde 2 l/s v·1d utsläppskravet 1,5 Il( s ha). 

Prisuppgift på kassetter från Pl~vial. Tomtbenamning enligt figur nedan. 

Tomtmark 

T1 

T2 

T3 

T4 
T5 
T6 
T7 
T8 

Summa 

Area Mark Hårdgjord yta Volym per tomt Antal kasseter Area kasseter Kalkyl 

(m>t_ -~ (m2
) (m2

) (m3
) _(st~138_1) _ (m2

) (1800 kr/m3
) 

1141 927 214 4,6 34 8 8325 
1261 1047 214 4,6 34 8 8325 
1822 1608 214 4,6 34 8 8325 
2119 1905 214 4,6 34 8 8325 
1256 1042 214 4,6 34 8 8325 
1609 1395 214 4,6 34 8 8325 
1671 1457 214 4,6 34 8 8325 
1743 1529 214 4,6 34 8 8325 

Reducerad area (m2
) Volym (m3

) 

12622 10910 1712 1509 37 

Grönområden 

G1 349 
199 

349 
199 

o 
o G2 

\-' ·, r
,~··-~ ... ' l. --·· l 

- --· -- \i i 

... - ~-~---~ i T3 • --- ' T2 ' 

(' T1~~ ~ ... _J "··.··,,& T4 ~--~.. '--~-- l 7 

~----~· __ ; .... -.-v,\.- •.. ~5 
T8 ~~. '' - j ' T8 -~- -"" ~--. T7 

. --- ·-. '"~ 

T2 
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Fördjupad VA-utredning del av Torarp 4:13 
Uppdragsnummer: 1260249 
EKMA/CASF 

Beräkning av regn intensitet, flöde och magasinsvolym 
Dahlströms modell från 201 O för beräkning av regnintensitet 

! 

VOLYM UPPSAMLINGSMAGASIN TOMTMARK INKL. GRÖNOMRÅDEN 
1 0-årsregn 

T= 120 (återkomsttid månader) 

1 h 
2h 
6h 
12 h 
24 h 

Avrinningstyp 

Tak 
Asfalt 
Grusväg 
Odlad mark 

SUMMA 

Qdim (1 ,51/(s ha)) 

varaktighet (min) 
10,00 
20,00 
40,00 
60,00 
120,00 
360,00 
720,00 
1440,00 

Volym på magasin (m
3

) 

Ber_ magasin 
2013-12-17 

area (m2) 

1392 
320 

o 
10910 

12622 

1,9 

'; regnintensitet 
--.- --, -. -· 

,(us•ha) 
228,0 
151,0 
95,0 
71,4 
43,1 
19,2 
11,8 
7,5 

79 

avrinningsfaktor reducerad area (m2) 

0,9 1252,8 
0,8 256 
0.4 o 
0,1 1091 

2600 

magasinsvol.: (utflöde= (Ils}) 

0,5 1 1,5 1,9 2 

_, _Q,35 __ O,L__ _1,05 _1,:33 __ 1,'1 

59,3 35 35 35 35 35 
39,3 47 46 46 46 45 
24,7 58 58 57 56 56 
18,6 66 64 63 62 62 
11 ,2 78 76 73 71 71 
5,0 100 93 85 79 78 
3,1 117 102 87 75 72 
1,9 138 107 77 53 47 

3 

:?,1 

34 
45 
54 
59 
66 
63 
41 
-14 

SWECO~ 

5 

3,5 

regnmängd. (mm) 
33 13,7 
43 18,1 
51 22,8 
54 25,7 
56 31,1 
32 41,6 
-1 g 50,8 
-135 64,6 

2(3) 
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Fördjupad VA-utredning del av Torarp 4:13 
Uppdragsnummer: 1260249 
EKMA/CASF 

Dahlströms formel från 1 Q79 

VOLYM SV ACKDIKEN VÄG 
1 O-års regn 

Då varaktigheten blir längre än ett dygn med Dahlström 201 O används istället Dahlström 1979. 

Z= 14 
T= 120 

bredd 

Avrinningsomr 

SUMMA 

Q d im (1 ,5 1/(s ha)) 

(regional parameter) 
(åt~rkomsttid månader) 

längd area 

1105 

1105 

0,2 Vs 

varaktighet regnintens. maxflöde (Vs) O, 1 
0,17 207,1 
0,33 137,6 
0,67 83,8 
1,00 62,6 
2,00 38,0 
6,00 17,3 
12,00 10,5 
24,00 6,4 
36,00 4,8 
48,00 3,9 
96,00 2,3 

Volym på magasin (m3
) 

VÄG 
2013-12-17 

18,3 11 
12,2 14 
7,4 18 
5,5 20 
3,4 23 
1,5 31 
0,9 36 
0,6 40 
0,4 41 
0,3 42 
0,2 37 

31 

avr. fakt. red. area 

0,8 884 

884 

magasinsvoL (utflöde= (Ils)) 
O, 15 0,2 0,25 0,3 

11 11 11 11 
14 14 14 14 
17 17 17 17 
19 19 19 19 
23 23 22 22 
30 29 28 26 
34 31 29 27 
36 ;11 27 23 
35 29 22 16 
33 24 16 7 
20 3 -15 -32 

0,5 
11 
14 
17 
18 
21 
22 
18 
5 

-10 
-27 

-101 
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1 regnmängd. (mm) 
10 12,4 
13 16,5 
15 20,1 
16 22,5 
17 27,4 
11 37,3 
-3 45,3 
-38 55,0 
-75 61,6 

-114 66,7 
-274 81,0 

3 (3) 
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