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Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-20  
 
 
Kommunfullmäktige
Dagordning 
 
Nr Ärende 

1.  Besked från länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige - Tommy Larsson (V) och Jan-Olof Blom (V) 

2.  Information i kommunfullmäktige - NetPort Science Park 
3.  Taxor för padeltennis 
4.  Försäljning av fastigheten Champinjonen 1 till Riksbyggens 

Bostadsrättsförening Karlshamnshus 11 
5.  Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Granefors 
6.  Detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m fl (Asarums centrum) - 

beslut om antagande 
7.  Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016 - 2020 - reviderad 

version 
8.  Resepolicy för tjänstepersoner och förtroendevalda i Karlshamns 

kommun 
9.  Motion om hissning av den romska flaggan på den romska 

nationaldagen den 8 april 
10.  Motion om att genomföra ett projekt med kill- och tjejgrupper 
11.  Motion om valkretsar i Karlshamns kommun 
12.  Interpellation om kommunens isfabrik - Magnus Gärdebring (M) 
13.  Parlamentarisk beredning för översyn av nämndsorganisationen 

inför nästa mandatperiod 
14.  Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 
15.  Val av ledamot och ersättare i familjerättsnämnd under Curas 

direktion 
16.  Fyllnadsval som ledamot och ersättare i nämnden för barn, 

ungdom och skola - Sofi Wennerberg (MP) och Veronica Blåder 
(MP) 

17.  Fyllnadsval som ersättare i gymnasienämnden - Ted Olander (MP) 
18.  Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden - 

Emanuel Norén (M) 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-09 Dnr: 2014/3216 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunkansli 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

 
 
 
Besked från länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - 
Tommy Larsson (V) och Jan-Olof Blom (V) 
 
Förslag till beslut 
 
att lägga beskedet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med 28 februari 2017 till och med den  
14 oktober 2018 Tommy Larsson (V) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Monica 
Andersson (V). Till ny ersättare efter Tommy Larsson utses Jan-Olof Blom (V). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Länsstyrelsens beslut 2017-02-28. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-09 Dnr: 2017/1034 
 

 
Karlshamns kommun ∙ ∙Oallokerad/skickades tillbaka till arkivet 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-03-20  
 
 
Information i kommunfullmäktige - NetPort Science Park 
 
Förslag till beslut 
att lägga informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
VD Samuel Henningsson ger en lägesbeskrivning av NetPort Science Park. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att taxan för att hyra padeltennisbanan uppgår till 240 kr/h 
 
att taxan för att hyra racket uppgår till 30 kr/h/racket 
 
att taxan för att hyra bollar uppgår till 30 kr/h/tre bollar 
 
Sammanfattning 
 
Under våren 2017 kommer en Padeltennisbana att öppnas vid Väggabadet. Den kommer 
att vara bokningsbar och tillgänglig för allmänheten. Inledningsvis kommer öppettiderna i 
princip att sammanfalla med Väggabadets men i en framtid är tanken att banan ska kunna 
webbokas och öppettiderna därmed förlängas. 
 
Padeltennis är en av världens just nu snabbast växande sporter. I Sverige är den relativt 
nyetablerad och för att underlätta för dem som vill spela kommer det att finnas tillgång till 
racket- och bollhyra på Väggabadet i samband med bokning av banan. 
 
Taxan för padeltennis på Väggabadet föreslås till 240 kr/h. Rackethyran föreslås uppgå till 
30 kr/h/racket. När man hyr bana och racketar ingår bollar i priset. Om man bara behöver 
bollar föreslås taxan för hyra av dessa till 30 kr/h/tre bollar (ett bollrör är i nuläget tre 
bollar). 
 
Ovanstående taxor är satta utifrån vad det kostar på jämförbara anläggningar, exempelvis 
Sölvesborg och Ekerum. Eftersom padel alltid spelas av fyra personer blir kostnaden 60 
kr/person/h. 
 
Anläggandet av padelbanan är ett led i visionen om att Karlshamn ska vara en attraktiv 
plats för alla och erbjuda god livskvalitet. Ur ett folkhälsoperspektiv är förutsättningar för 
ett livslångt idrottande och att skapa möjligheter till motion för alla generationer viktiga 
ingredienser. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag FN § 4 Taxor padeltennis 
2 Taxor padeltennis 
3 Taxa Idrottshallar 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att taxan för att hyra padeltennisbanan uppgår till 240 kr/h 
 
att taxan för att hyra racket uppgår till 30 kr/h/racket 
 
att taxan för att hyra bollar uppgår till 30 kr/h/tre bollar 
 
att ovanstående taxor ses över i samband med att övriga taxor för Väggabadet revideras. 
 
Sammanfattning 
 
Under våren 2017 kommer en Padeltennisbana att öppnas vid Väggabadet. Den kommer 
att vara bokningsbar och tillgänglig för allmänheten. Inledningsvis kommer öppettiderna i 
princip att sammanfalla med Väggabadets men i en framtid är tanken att banan ska kunna 
webbokas och öppettiderna därmed förlängas. 
 
Padeltennis är en av världens just nu snabbast växande sporter. I Sverige är den relativt 
nyetablerad och för att underlätta för dem som vill spela kommer det att finnas tillgång till 
racket- och bollhyra på Väggabadet i samband med bokning av banan. 
 
Taxan för padeltennis på Väggabadet föreslås till 240 kr/h. Rackethyran föreslås uppgå till 
30 kr/h/racket. När man hyr bana och racketar ingår bollar i priset. Om man bara behöver 
bollar föreslås taxan för hyra av dessa till 30 kr/h/tre bollar (ett bollrör är i nuläget tre 
bollar). 
 
Ovanstående taxor är satta utifrån vad det kostar på jämförbara anläggningar, exempelvis 
Sölvesborg och Ekerum. Eftersom padel alltid spelas av fyra personer blir kostnaden 60 
kr/person/h. 
 
Anläggandet av padelbanan är ett led i visionen om att Karlshamn ska vara en attraktiv 
plats för alla och erbjuda god livskvalitet. Ur ett folkhälsoperspektiv är förutsättningar för 
ett livslångt idrottande och att skapa möjligheter till motion för alla generationer viktiga 
ingredienser. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag FN § 4 Taxor padeltennis 
2 Taxor padeltennis 
3 Taxa Idrottshallar 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Författningssamlingen
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-02-14 Dnr: 2017/171 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-21 31 
Kommunstyrelsen 2017-03-07 43 
Kommunfullmäktige 2017-03-20  
 
 
Taxor för padeltennis 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att taxan för att hyra padeltennisbanan uppgår till 240 kr/h 
 
att taxan för att hyra racket uppgår till 30 kr/h/racket 
 
att taxan för att hyra bollar uppgår till 30 kr/h/tre bollar 
 
att ovanstående taxor ses över i samband med att övriga taxor för Väggabadet revideras. 
 
Sammanfattning 
 
Under våren 2017 kommer en Padeltennisbana att öppnas vid Väggabadet. Den kommer 
att vara bokningsbar och tillgänglig för allmänheten. Inledningsvis kommer öppettiderna i 
princip att sammanfalla med Väggabadets men i en framtid är tanken att banan ska kunna 
webbokas och öppettiderna därmed förlängas. 
 
Padeltennis är en av världens just nu snabbast växande sporter. I Sverige är den relativt 
nyetablerad och för att underlätta för dem som vill spela kommer det att finnas tillgång till 
racket- och bollhyra på Väggabadet i samband med bokning av banan. 
 
Taxan för padeltennis på Väggabadet föreslås till 240 kr/h. Rackethyran föreslås uppgå till 
30 kr/h/racket. När man hyr bana och racketar ingår bollar i priset. Om man bara behöver 
bollar föreslås taxan för hyra av dessa till 30 kr/h/tre bollar (ett bollrör är i nuläget tre 
bollar). 
 
Ovanstående taxor är satta utifrån vad det kostar på jämförbara anläggningar, exempelvis 
Sölvesborg och Ekerum. Eftersom padel alltid spelas av fyra personer blir kostnaden 60 
kr/person/h. 
 
Anläggandet av padelbanan är ett led i visionen om att Karlshamn ska vara en attraktiv 
plats för alla och erbjuda god livskvalitet. Ur ett folkhälsoperspektiv är förutsättningar för 
ett livslångt idrottande och att skapa möjligheter till motion för alla generationer viktiga 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-02-14 Dnr: 2017/171 
 

ingredienser. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag FN § 4 Taxor padeltennis 
2 Taxor padeltennis 
3 Taxa Idrottshallar (för kännedom) 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2017-02-02 

sid 1 av 3 

 

 
 

Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15–15:00 

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Annacarin Leufstedt Vice ordförande (S) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Kälvestam Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Mikael Erdtman Ledamot (S) 
Per Atmander Ledamot (MP) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 

Närvarande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S)  
Thomas Johansson (S)  
Magnus Arvidsson (M)  
Gertrud Solding (SD)  
Xhani Bardi (S) ej § 1 

Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling  
Fritidschef Thomas Nilsson  
T.f. Gatu- och parkchef Jonas Johansson  
Utredningsingenjör Linnéa Persson  
Fritidskonsulent Sara Widesjö §§ 1–7 
Sekreterare Filippa Sjöberg  

Utses att justera: Annacarin Leufstedt  

Paragrafer: §§ 1–12 

Justeringsdatum:  2017-02-07 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Annacarin Leufstedt  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2017-02-02 

sid 2 av 3 

 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-02-02   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

 
2017-02-08 

Datum då anslaget 
tas ner:  

 
2017-03-02 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

 
Rådhuset 

  

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2017-02-02 

sid 3 av 3 

 

§ 4 Taxor padeltennis 2017/171 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att taxan för att hyra padeltennisbanan uppgår till 
240 kr/h. 
 
att föreslå kommunfullmäktige att taxan för att hyra racket uppgår till 30 kr/h/racket. 
 
att föreslå kommunfullmäktige att taxan för att hyra bollar uppgår till 30 kr/h/tre bollar. 
 
att ovanstående taxor ses över i samband med att övriga taxor för Väggabadet revideras. 
 
Sammanfattning 
Under våren 2017 kommer en Padeltennisbana att öppnas vid Väggabadet. Den kommer 
att vara bokningsbar och tillgänglig för allmänheten. Inledningsvis kommer öppettiderna i 
princip att sammanfalla med Väggabadets men i en framtid är tanken att banan ska kunna 
webbokas och öppettiderna därmed förlängas. 
 
Padeltennis är en av världens just nu snabbast växande sporter. I Sverige är den relativt 
nyetablerad och för att underlätta för dem som vill spela kommer det att finnas tillgång till 
racket- och bollhyra på Väggabadet i samband med bokning av banan. 
 
Taxan för padeltennis på Väggabadet föreslås till 240 kr/h. Rackethyran föreslås uppgå till 
30 kr/h/racket. När man hyr bana och racketar ingår bollar i priset. Om man bara behöver 
bollar föreslås taxan för hyra av dessa till 30 kr/h/tre bollar (ett bollrör är i nuläget tre 
bollar). 
 
Ovanstående taxor är satta utifrån vad det kostar på jämförbara anläggningar, exempelvis 
Sölvesborg och Ekerum. Eftersom padel alltid spelas av fyra personer blir kostnaden 60 
kr/person/h. 
 
Anläggandet av padelbanan är ett led i visionen om att Karlshamn ska vara en attraktiv 
plats för alla och erbjuda god livskvalitet. Ur ett folkhälsoperspektiv är förutsättningar för 
ett livslångt idrottande och att skapa möjligheter till motion för alla generationer viktiga 
ingredienser. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-01-12 Dnr: 2017/171 
 

 
Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Fritid 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Fritidsnämnden   
 
 
Taxor padeltennis 
 
Förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att taxan för att hyra padeltennisbanan uppgår till 240 kr/h 
 
att föreslå kommunfullmäktige att taxan för att hyra racket uppgår till 30 kr/h/racket 
 
att föreslå kommunfullmäktige att taxan för att hyra bollar uppgår till 30 kr/h/tre bollar 
 
att ovanstående taxor ses över i samband med att övriga taxor för Väggabadet revideras 
 
Sammanfattning 
Under våren 2017 kommer en Padeltennisbana att öppnas vid Väggabadet. Den kommer 
att vara bokningsbar och tillgänglig för allmänheten. Inledningsvis kommer öppettiderna i 
princip att sammanfalla med Väggabadets men i en framtid är tanken att banan ska kunna 
webbokas och öppettiderna därmed förlängas. 
 
Padeltennis är en av världens just nu snabbast växande sporter. I Sverige är den relativt 
nyetablerad och för att underlätta för dem som vill spela kommer det att finnas tillgång till 
racket- och bollhyra på Väggabadet i samband med bokning av banan. 
 
Taxan för padeltennis på Väggabadet föreslås till 240 kr/h. Rackethyran föreslås uppgå till 
30 kr/h/racket. När man hyr bana och racketar ingår bollar i priset. Om man bara behöver 
bollar föreslås taxan för hyra av dessa till 30 kr/h/tre bollar (ett bollrör är i nuläget tre 
bollar).  
 
Ovanstående taxor är satta utifrån vad det kostar på jämförbara anläggningar, exempelvis 
Sölvesborg och Ekerum. Eftersom padel alltid spelas av fyra personer blir kostnaden 60 
kr/person/h. 
 
Anläggandet av padelbanan är ett led i visionen om att Karlshamn ska vara en attraktiv 
plats för alla och erbjuder god livskvalitet. Ur ett folkhälsoperspektiv är förutsättningar för 
ett livslångt idrottande och att skapa möjligheterna till motion för alla generationer viktiga 
ingredienser. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-01-12 Dnr: 2017/171 
 

Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
 
 
 
 
Thomas Nilsson Peter Larsson 
Fritidschef Föreningskonsulent 
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Idrottshallar - idrottslokaler 
Vägga Idrottshall, Karlshamn Regler Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

A-hallen 56 106 358 

Lör- och sön 91 140    

Hyra vid kommersiellt syfte 260       

Vid spel i div 1 och högre samt specialarrangemang 2106 / 
match 

       

B-hallen, Skyttehallen och Bordtennishallen 45 91 189 

  

Tennishallen, Karlshamn Regler Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

  56 106 358 

  

ABU-Garciahallen, Svängsta Regler Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

A-hallen 56 106 358 

  

Norrevångs Idrottshall, Mörrum Regler Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

A-hallen 56 106 358 

Hyra vid kommersiellt syfte 260       

Bordtennishallen 45 91 189 

  

Stenbacka Idrottshall, Asarum Regler Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

  56 106 358 

  

AAK-Hallen Regler Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

   56 429 429 

  

Gymnastiksalar tillhörande skolan på icke skoltid. Regler Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

Gymnastiksalar, utom Åryds skola 45 91 189 

Åryds skola, gymnastiksal 23 45 95 

  

Judolokal i Folkets Hus   Regler Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

  45 91 189 
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http://www.karlshamn.se/PageFiles/10647/Regler%2520f%25C3%25B6r%2520uthyrning%2520Idrottslokaler%25202010.pdf
http://www.karlshamn.se/PageFiles/10647/Regler%2520f%25C3%25B6r%2520uthyrning%2520Idrottslokaler%25202010.pdf


 

Taxor och avgifter lokaler 
När du hyr en lokal i Karlshamns kommun betalar du olika mycket beroende på vilken taxeklass du 
tillhör. Läs mer om taxeklasserna nedan. Avgifterna för respektive klass kan du läsa mer om i menyn 
till vänster. 

Taxor 

Lokalhyrare indelas i följande taxegrupper: 

Taxa 1 

 Föreningar och organisationer som är registrerade och bidragsberättigade samt vars 
huvudsakliga verksamhet vänder sig till ungdomar under 20 år. 

 Pensionärs- och handikappföreningar, kulturföreningar samt studieförbund som är registrerade 
och bidragsberättigade. 

 
Taxa 2 

 Ideella föreningar och organisationer inom Karlshamns kommun som inte faller under taxa 1. 
 Privatpersoner, som hyr för personliga tillställningar, typ 50-årskalas, bröllop och därmed 

jämförligt. 
 Korpföreningar och kulturinstitutioner inom Sydostregionen. 

 
Taxa 3 

 Företag, föreningar och organisationer från kommunen som inte faller under taxa 1 eller 2, typ 
ekonomiska föreningar. 

 Privatpersoner från kommunen som hyr för fester, till exempel knytkalas. 
 Fristående förskolor och skolor. 
 Privatpersoner, föreningar och organisationer från andra kommuner. 

 
Taxa 4 

 Enligt avtal (ex regelbunden uthyrning) eller särskilt upplåtelsekontrakt. 
Taxa 4 gäller vid kommersiellt arrangemang med ett kommunalt, kulturellt eller idrottsligt 
intresse. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att sälja fastigheten Champinjonen 1 om ca 2 190 kvm till Riksbyggens 
Bostadsrättsförening Karlshamnshus nr 11 för en köpeskilling om 300 000 kr 
 
att ge kommunstyrelsens vice ordförande och kommundirektören i uppdrag att 
underteckna bifogat köpekontrakt. 
 
Jäv 
 
Per-Ola Mattsson (S) närvarar ej vid ärendets handläggning. Annika Westerlund (S) 
tjänstgör som ordförande. 
 
Sammanfattning 
 
Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlshamnshus nr 11 (Bostadsrättsföreningen) har 
framställt önskemål om att förvärva fastigheten Champinjonen 1. Bostadsrättsföreningen 
arrenderar idag fastigheten för parkeringsändamål och syftet är att fastigheten även 
fortsättningsvis skall användas för parkeringsändamål. 
Fastigheten Champinjonen 1 är ca 2 190 kvm och en köpeskilling om 300 000 kr, vilket 
motsvarar ca 140 kr/kvm, bedöms som rimlig.  
Del av Champinjonen 1 är enligt stadsplan för del av Prästslättsområdet (A 213, antagen 
1967) utlagd för handelsändamål i en våning med en byggnadshöjd om 5,5 m. Då 
fastigheten är relativt liten och någon handelsverksamhet inte etablerats bedöms det som 
osannolikt att någon handelsverksamhet kommer att etableras i framtiden. Fastigheten 
bedöms heller inte vara lämplig för att genom detaljplaneändring omvandla till 
bostadsändamål/flerbostadshus. Fastigheten kan därför säljas. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Karta Champinjonen 1 
2. Köpekontrakt försäljning av Champinjonen 1 till Riksbyggens Bostadsrättsförening 
Karlshamnshus nr 11 
 
Beslutet skickas till 
 
Mark- och exploateringsingenjören 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att sälja fastigheten Champinjonen 1 om ca 2 190 kvm till Riksbyggens 
Bostadsrättsförening Karlshamnshus nr 11 för en köpeskilling om 300 000 kr 
 
att ge kommunstyrelsens vice ordförande och kommundirektören i uppdrag att 
underteckna bifogat köpekontrakt. 
 
Per-Ola Mattsson (S) är ej närvarande vid handläggningen av detta ärende. 
 
Sammanfattning 
 
Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlshamnshus nr 11 (Bostadsrättsföreningen) har 
framställt önskemål om att förvärva fastigheten Champinjonen 1. Bostadsrättsföreningen 
arrenderar idag fastigheten för parkeringsändamål och syftet är att fastigheten även 
fortsättningsvis skall användas för parkeringsändamål. 
Fastigheten Champinjonen 1 är ca 2 190 kvm och en köpeskilling om 300 000 kr, vilket 
motsvarar ca 140 kr/kvm, bedöms som rimlig.  
Del av Champinjonen 1 är enligt stadsplan för del av Prästslättsområdet (A 213, antagen 
1967) utlagd för handelsändamål i en våning med en byggnadshöjd om 5,5 m. Då 
fastigheten är relativt liten och någon handelsverksamhet inte etablerats bedöms det som 
osannolikt att någon handelsverksamhet kommer att etableras i framtiden. Fastigheten 
bedöms heller inte vara lämplig för att genom detaljplaneändring omvandla till 
bostadsändamål/flerbostadshus. Fastigheten kan därför säljas. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Karta Champinjonen 1 
2. Köpekontrakt försäljning av Champinjonen 1 till Riksbyggens Bostadsrättsförening 
Karlshamnshus nr 11 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till försäljningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Mark- och exploateringsingenjören
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-01-18 Dnr: 2017/229 
 

 
Karlshamns kommun ∙Avdelningen för tillväxt och utveckling ∙Avdelningen för tillväxt och utveckling 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-21 34 
Kommunstyrelsen 2017-03-07 53 
Kommunfullmäktige 2017-03-20  
 
 
Försäljning av fastigheten Champinjonen 1 till Riksbyggens Bostadsrättsförening 
Karlshamnshus 11 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att sälja fastigheten Champinjonen 1 om ca 2 190 kvm till Riksbyggens 
Bostadsrättsförening Karlshamnshus nr 11 för en köpeskilling om 300 000 kr 
 
att ge kommunstyrelsens vice ordförande och kommundirektören i uppdrag att 
underteckna bifogat köpekontrakt. 
 
Sammanfattning 
 
Riksbyggens Bostadsrättsförening Karlshamnshus nr 11 (Bostadsrättsföreningen) har 
framställt önskemål om att förvärva fastigheten Champinjonen 1. Bostadsrättsföreningen 
arrenderar idag fastigheten för parkeringsändamål och syftet är att fastigheten även 
fortsättningsvis skall användas för parkeringsändamål. 
Fastigheten Champinjonen 1 är ca 2 190 kvm och en köpeskilling om 300 000 kr, vilket 
motsvarar ca 140 kr/kvm, bedöms som rimlig.  
Del av Champinjonen 1 är enligt stadsplan för del av Prästslättsområdet (A 213, antagen 
1967) utlagd för handelsändamål i en våning med en byggnadshöjd om 5,5 m. Då 
fastigheten är relativt liten och någon handelsverksamhet inte etablerats bedöms det som 
osannolikt att någon handelsverksamhet kommer att etableras i framtiden. Fastigheten 
bedöms heller inte vara lämplig för att genom detaljplaneändring omvandla till 
bostadsändamål/flerbostadshus. Fastigheten kan därför säljas. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Karta Champinjonen 1 
2 Köpekontrakt försäljning av  Champinjonen 1 till Riksbyggens Bostadsrättsförening 

Karlshamnshus nr 11 
 
Beslutet skickas till 
 
Mark- och exploateringsingenjören 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-01-18 Dnr: 2017/229 
 

 
 
Anders Siversson Susanne Norlindh 
Näringslivschef Mark- och exploateringsingenjör 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att listade fastigheter ska tas in i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten 
 
att anläggningsavgifter därefter beräknas enligt gällande VA-taxa 
 
att efter beslut om antagande av utökat verksamhetsområde ge VA-enheten i uppdrag att 
skriftligen informera berörda fastighetsägare om beslutet. 
 
Härutöver beslutar kommunstyrelsen 
 
att i samband med revidering av VA-planen ska alternativ hantering av vatten och 
spillvatten särskilt belysas. 
  
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 VA-plan för Karlshamns kommun i vilken VA-
utbyggnad i Granefors planerats till 2015-2016. 
 
För att finansiering ska kunna ske genom gällande VA-taxa behöver verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten utökas till att omfatta berörda fastigheter. 
 
Det är kommunfullmäktige i egenskap av huvudman för den allmänna VA-anläggningen 
som beslutar om verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag TN § 3 2017 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 

Granefors 
2 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Granefors(2) 
3 Ingående fastigheter utbyggnad granefors 
4 Fastigheter som ingår i utbyggnadsområde Granefors 
5 Samråd inför utbyggnad 160426 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar återremiss för komplettering av alternativa förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Anders Englessons (MP) återremissyrkande och finner 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att listade fastigheter ska tas in i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten 
 
att anläggningsavgifter därefter beräknas enligt gällande VA-taxa 
 
att efter beslut om antagande av utökat verksamhetsområde ge VA-enheten i uppdrag att 
skriftligen informera berörda fastighetsägare om beslutet. 
 
Anders Englesson (MP) deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 VA-plan för Karlshamns kommun i vilken VA-
utbyggnad i Granefors planerats till 2015-2016. 
 
För att finansiering ska kunna ske genom gällande VA-taxa behöver verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten utökas till att omfatta berörda fastigheter. 
 
Det är kommunfullmäktige i egenskap av huvudman för den allmänna VA-anläggningen 
som beslutar om verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag TN § 3 2017 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 

Granefors 
2 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Granefors(2) 
3 Ingående fastigheter utbyggnad granefors 
4 Fastigheter som ingår i utbyggnadsområde Granefors 
5 Samråd inför utbyggnad 160426 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-02-15 Dnr: 2015/3810 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-21 35 
Kommunstyrelsen 2017-03-07 55 
Kommunfullmäktige 2017-03-20  
 
 
Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Granefors 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att listade fastigheter ska tas in i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten 
 
att anläggningsavgifter därefter beräknas enligt gällande VA-taxa 
 
att efter beslut om antagande av utökat verksamhetsområde ge VA-enheten i uppdrag att 
skriftligen informera berörda fastighetsägare om beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 VA-plan för Karlshamns kommun i vilken VA-
utbyggnad i Granefors planerats till 2015-2016. 
 
För att finansiering ska kunna ske genom gällande VA-taxa behöver verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten utökas till att omfatta berörda fastigheter. 
 
Det är kommunfullmäktige i egenskap av huvudman för den allmänna VA-anläggningen 
som beslutar om verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag TN § 3 2017 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 

Granefors 
2 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Granefors(2) 
3 Ingående fastigheter utbyggnad granefors 
4 Fastigheter som ingår i utbyggnadsområde Granefors 
5 Samråd inför utbyggnad 160426 
 
 
 
Beslutet skickas till 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-02-15 Dnr: 2015/3810 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-01-25 

sid 1 av 3 

 
 
 

Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 – 17:15, ajournering 14:45-15:05 

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Jan-Erik Abrahamsson Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Ivarsson 
Mats Olausson 
Bo Sandgren 
Catarina Flod 
Patrik Engström 
Anders Qvarnström 
Lennarth Malm 

(C) §§ 1-12 
(M) 
(S) 
(M) 
(S) 
(MP) 
(L) 

 

Övriga: Daniel Wäppling 
Lars Strandberg 
Linda Holm 
Linnéa Persson 
Magnus Persson 
Bodil Gustafsson 
Per Ingströmer 
Mattias Pettersson 
Håkan Anderberg 
Christina Svensson 

Förvaltningschef §§ 1-5, 8-19 
Skorstensfejarmästare § 1 
VA-strateg §§ 3-7 
Utredningsingenjör §§ 3-7 
Fastighetschef §§ 8-9 
Byggnadsingenjör §§ 8-9 
Trafikingenjör §§ 9-12 
Driftchef §§11-14 
Upphandlingschef §§ 13-14 
Sekreterare §§ 1-19 

 

Utses att justera: Tor Billing  

Paragrafer: §§ 1-19 

Justeringsdatum:  2017-02-01 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-01-25 

sid 2 av 3 

 
 

Justerande ……………………………………………………  
 

  Tor Billing 
 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2017-01-25   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-02-01 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-02-23 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-01-25 

sid 3 av 3 

 
 
§ 3 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Granefors, 2015/3810 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att listade fastigheter ska tas in i 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten 
 
att anläggningsavgifter därefter beräknas enligt gällande VA-taxa 
 
att efter beslut om antagande av utökat verksamhetsområde ge VA-enheten i uppdrag att 
skriftligen informera berörda fastighetsägare om beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 VA-plan för Karlshamns kommun i vilken VA-
utbyggnad i Granefors planerats till 2015-2016. 
 
För att finansiering ska kunna ske genom gällande VA-taxa behöver verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten utökas till att omfatta berörda fastigheter. 
 
Det är kommunfullmäktige i egenskap av huvudman för den allmänna VA-anläggningen 
som beslutar om verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från VA-strateg Linda Holm 
 Karta över verksamhetsområde med berörda fastigheter 
 Lista över verksamhetsområde med berörda fastigheter 
 Samrådsprotokoll med Miljöförbundet Blekinge Väst 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Entreprenadingenjör Peter Hammarström 
VA-strateg Linda Holm 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Abonnenthandläggare Liselott Johansson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-12-19 Dnr: 2015/3810 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙VA 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

 
 
 

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Granefors 
 

Förslag till beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att listade fastigheter ska tas in i 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
 
att anläggningsavgifter därefter beräknas enligt gällande VA-taxa 
 
att efter beslut om antagande av utökat verksamhetsområde ge VA-enheten i uppdrag att 
skriftligen informera berörda fastighetsägare om beslutet 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 VA-plan för Karlshamns kommun i vilken VA-
utbyggnad i Granefors planerats till 2015-2016 
 
För att finansiering ska kunna ske genom gällande VA-taxa behöver verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten utökas till att omfatta berörda fastigheter. 
 
Det är kommunfullmäktige i egenskap av huvudman för den allmänna VA-anläggningen 
som beslutar om verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från VA-strateg Linda Holm 
 
Bilagor 
Karta över verksamhetsområde med berörda fastigheter 
Lista över verksamhetsområde med berörda fastigheter 
Samrådsprotokoll med Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
Beslutet skickas till 
Peter Hammarström, Entreprenadingenjör 
Linda Holm, VA-strateg 
Christer Martinsson, VA-chef 
 
 
Bakgrund och överväganden 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2016-12-19 Dnr: 2015/3810 

 
 
Utbyggnadsområdet Granefors är i VA-planen planerat till 2015-2016 och anges i denna 
omfatta ca 30 fastigheter. 
 
I samband med detaljprojekteringen och GIS-analys av området fastställdes det exakta 
antalet fastigheter som bör ingå. Ett möte har ägt rum där Miljöförbundet Blekinge Väst har 
angett vilka fastigheter som av miljöskäl ska ingå. Förändringar sedan mötet finns 
upptagna i bifogad karta samt lista. 
 
Fastigheternas läge finns bifogad på karta samt förtecknade i bifogad lista. För vanliga 
bostadsfastigheter sammanfaller verksamhetsområdets gränser med registerfastighetens 
gränser. För större fastigheter t.ex. jordbruksfastigheter avgränsas verksamhetsområdet 
till att omfatta bostadsdel samt intilliggande tomtmark. De redovisas i materialet med en 
ellips och kommer att mätas in exakt efter inmätning i fält. Granefors Bruk ingår ej. 
 
Utökning av den allmänna VA-anläggningen ska ske genom att verksamhetsområdet för 
vatten och spillvatten utökas till att även omfatta berörda fastigheter alternativt del av 
fastighet. Finansiering sker därmed genom gällande VA-taxa. 
 
Kommunfullmäktige i egenskap av huvudman för Karlshamns kommuns allmänna VA-
anläggning behöver besluta om utökande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
för specificerade fastigheter. Detta för att utbyggnaden ska kunna genomföras enligt VA-
planen. 
 
 
 
 
 
Linda Holm  
VA-strateg  
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Fyllda fastigheter = hela fastigheten ingår i utbyggnadsområdet 
Ring = del av fastigheten ingår, ”tomtdelen” 
Granefors Bruk ingår ej, anslutning via avtal 

Karta över Granefors utbyggnadsområde 
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Utbyggnadsområde Granefors- ingående fastigheter 

 

Fastighet Adress Anmärkning 

Froarp 2:12   

Froarp 2:7   

Froarp 2:5   

Froarp 2:6   

Froarp 2:4   

Froarp 2:14   

Froarp 2:15   

Froarp 2:9   

Froarp 2:11   

Froarp 2:10    

Asarum 26:1   

Asarum 27:1  Granefors bruk, ansluts via avtal, ingår ej i 

utbyggnadsområdet 

Asarum 4:57   

Asarum 8:25   

Asarum 8:31   

Asarum 8:37   

Asarum 8:41   

Asarum 8:42  Utgår ur VO 

Asarum 8:43   

Asarum 8:44   

Asarum 9:85   

Froarp 2:13   

Tararp 2:10   

Tararp 3:4   

Tararp 3:5   

Tararp 2:16   
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Tararp 2:15   

Tararp 2:13   

Tararp 2:6   

Tararp 2:8   

Tararp 7:1   
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Samråd inför utbyggnad, Tubbaryd 26 april 2016 kl 9:00 

 

Inbjudna: 

Miljöförbundet Blekinge Väst, VA-enheten, Stadsmiljö-plan 

Närvarande: 

Sofie Petersson och Emelie Larsson, MBV 

Peter Hammarström och Linda, VA-enheten 

 

Syfte med mötet: 

Att förankra och forma underlaget inför tjänsteskrivelse till berörd nämnd samt direktion.  

Granefors: 

I ÖP2030 anges att avsikten är att området ska användas för bebyggelse 

I det område som kommer att omfattas av utbyggnad pga samlad bebyggelse återfinns tre stycken 

avstyckade men osålda tomter där det är rimligt att anta att syftet är att sälja och bebygga dem, då 

intilliggande likartade tomter längs vägsträckan sålts och bebyggts. Ledningarnas dimension ska ej 

förhindra senare anslutning. Nuvarande ägare till dessa tre är Johan Löfqvist. 

Befintlig mätarbrunn och förbindelsepunkt för Granefors bruk ska skrotas. Hur vatten och avlopp ser 

ut inom bruksområdet med tidigare tillhörande byggnader är okänt. Ny(a) förbindelsepunkt(er) ska 

upprättas. Froarp 2:11 kommer att erbjudas att ansluta sig med egen förbindelsepunkt, liksom 

Asarum 27:1. 

Fastigheterna Froarp 2:12 till Froarp 2:15 finns i Karlshamnstornets tryckzon. Dessa fastigheter har så 

lågt tryck att man inte kan duscha på övervåningen. Åtgärden här blir att ansluta fastigheterna till 

utbyggnadsområdet, så att trycket istället kommer från Asarumstornet.  

Fastigheterna i området, förutom Tararp 3:4 och Asarum 8:31, har Mieån som recipient. Froarp 2:4 

till 2:7 har anläggningar som släpper avloppsvattnet till Mieån. Ån är idag påverkad av övergödning 

samt att den har måttlig ekologisk status och når inte upp till god kemisk status. Detta gör att 

situationen behöver förbättras. Froarp 2:4 till 2:7 samt Froarp 2:12 till 2:15 skulle inte ingå i 

utbyggnaden pga samlad bebyggelse, men kommer att inkluderas med hänvisning till miljöskälen, 

dvs den känsliga recipienten.  

Tararp 3:18 kommer först i nästa skede av utbyggnaden, då detta ansetts vara prioritet B i 

utbyggnadsplanen. Tryck-/Pumpstationen för område Granefors ska dimensioneras för att även klara 

Tararp.  

De fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet och därmed omfattas av utbyggnaden beskrivs i 

tabellen nedan. Där återfinns även information om vilka fastigheter i området som inte ska ingå. 

Fastighet Status idag kommentar 

Froarp 2:12 godkänd Ny anläggning 2012 

Froarp 2:7 godkänd Infiltration 2007 

Froarp 2:4 godkänd Kan ha en fräsch markbädd 
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Froarp 2:14  2:14 och 2:15 har en 
gemensam provisorisk 
anläggning där 
tidsbegränsningen har gått ut. 

Froarp 2:15  2:14 och 2:15 har en 
gemensam provisorisk 
anläggning där 
tidsbegränsningen har gått ut. 

Froarp 2:9   

Froarp 2:11   

Asarum 26:1   

Asarum 27:1  Granefors bruk 

Asarum 4:57 Torp utan VA. Torpet avses 
rivas för att bygga nytt. 

Förhandsbesked måste 
förnyas, alt bygglov.  

Froarp 2:10   Kommer att bygga ett eget nät 
och får en förbindelsepunkt 

Asarum 8:25   

Asarum 8:31   

Asarum 8:37   

Asarum 8:41   

Asarum 8:42 Osäker lösning VA tar reda på vad som finns 

Asarum 8:43 Osäker lösning VA tar reda på vad som finns 

Asarum 8:44   

Asarum 9:85   

Froarp 2:13  Ägaren kommer att erbjudas 
anslutning, men kan avböja ty 
obebyggd 

Froarp 2:5  Ägaren kommer att erbjudas 
anslutning, men kan avböja ty 
obebyggd 

Froarp 2:6  Ägaren kommer att erbjudas 
anslutning, men kan avböja ty 
obebyggd 

Tararp 2:10   

Tararp 3:4   

Tararp 3:5 Saknar vatten Byggnaden vid Tararps byväg 
står på ofri grund 

Tararp 2:16   

Tararp 2:15   

Tararp 2:13   

Tararp 2:6   

Tararp 2:8   

Tararp 7:1   

 

Graneforsvägen närmast Mieån kommer inte att få ersättning för onyttigbliven anläggning eftersom 

fastighetens avlopp runnit rakt ut på marken ner mot ån.  
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Brorstorp: 

Området omfattar ca 12 fastigheter. Det kommer att byggas ut i egen regi och om allt går enligt 

planen så kan första spadtaget tas sen höst 2016. Det är Trafikverkets väg som måste tas i anspråk 

och denna är väldigt smal, så troligtvis behöver vi stänga av vägen och leda om trafiken under tiden 

som arbete pågår.  

De fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet och därmed omfattas av utbyggnaden beskrivs i 

tabellen nedan. Där återfinns även information om vilka fastigheter i området som inte ska ingå. 

Fastighet Status idag kommentar 

Aplakärr 3:2 Ej godkänd anläggning Verkstad på ena sidan vägen 
och bostad på andra som har 
anslutningspunkt 

Aplakärr 1:10 Ej godkänd anläggning  

Aplakärr 1:19 Ej godkänd anläggning  

Aplakärr 1:11 Ej godkänd anläggning  

Aplakärr 1:12   

Aplakärr 1:20   

Aplakärr 1:24   

Apalakärr 3:3 okänd anläggning Men har anslutningspunkt. 
Fastigheten ingår ej i 
utbyggnad. 

Aplakärr 7:1   

Aplakärr 8:1   

Brorstorp 1:2 Ny godkänd anläggning  

Brorstorp 1:7   

Brorstorp 2:1   

Brorstorp 1:15   
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m fl (Asarums centrum), enligt  
5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av Asarums centrum längs med 
Storgatan. Centrum ska tydliggöras och plats för bland annat ett torg och nya byggnader 
ska skapas. Bestämmelser och avgränsningar i tidigare detaljplaner ses över och för några 
fastigheter ges en mer flexibel användning och möjlighet för kompletterande bebyggelse 
och förtätning. Gång- och cykelvägen i norr och söder ska bindas samman samtidigt som 
Storgatan ges en annan utformning.   
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB, behövs därför inte.  
 
Byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2016 § 185, att granskning skulle 
genomföras. Granskningen genomfördes under perioden 7 – 30 november 2016. Totalt 
inkom 15 yttranden under granskningstiden, vilka finns återgivna och kommenterade i 
granskningsutlåtandet daterat 2016-12-06. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 BN protokollsutdrag 2017-02-01 
2 Tjänsteskrivelse 
3 Granskningsutlåtande Asarum 1-4 och 1-13 mfl 
4 Planbeskrivning Asarum 1-4 och 1-13 mfl 
5 Plankarta Asarum 1-4 och 1-13 
6 Samrådsredogörelse Asarum 1-4 och 1-13 m.fl. 
7 Markteknisk undersökningsrapport Ramböll 2016-09-06 
8 Bullerberäkning Storgatan och Granvägen Asarum 
9 Storgatan Asarum gestaltningsförslag 
10 Asarum centrum - förstudie för utveckling 
11 Fastighetsförteckning Asarum 1-4 och 1-13 mfl kontrollerad 161010 
12 Beslutsunderlag för MKB Asarum 1-4 och 1-13 mfl 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m fl (Asarums centrum), enligt  
5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av Asarums centrum längs med 
Storgatan. Centrum ska tydliggöras och plats för bland annat ett torg och nya byggnader 
ska skapas. Bestämmelser och avgränsningar i tidigare detaljplaner ses över och för några 
fastigheter ges en mer flexibel användning och möjlighet för kompletterande bebyggelse 
och förtätning. Gång- och cykelvägen i norr och söder ska bindas samman samtidigt som 
Storgatan ges en annan utformning.   
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB, behövs därför inte.  
 
Byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2016 § 185, att granskning skulle 
genomföras. Granskningen genomfördes under perioden 7 – 30 november 2016. Totalt 
inkom 15 yttranden under granskningstiden, vilka finns återgivna och kommenterade i 
granskningsutlåtandet daterat 2016-12-06. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 BN protokollsutdrag 2017-02-01 
2 Tjänsteskrivelse 
3 Granskningsutlåtande Asarum 1-4 och 1-13 mfl 
4 Planbeskrivning Asarum 1-4 och 1-13 mfl 
5 Plankarta Asarum 1-4 och 1-13 
6 Samrådsredogörelse Asarum 1-4 och 1-13 m.fl. 
7 Markteknisk undersökningsrapport Ramböll 2016-09-06 
8 Bullerberäkning Storgatan och Granvägen Asarum 
9 Storgatan Asarum gestaltningsförslag 
10 Asarum centrum - förstudie för utveckling 
11 Fastighetsförteckning Asarum 1-4 och 1-13 mfl kontrollerad 161010 
12 Beslutsunderlag för MKB Asarum 1-4 och 1-13 mfl 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-02-14 Dnr: 2015/2105 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-21 38 
Kommunstyrelsen 2017-03-07 56 
Kommunfullmäktige 2017-03-20  
 
 
Detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m fl (Asarums centrum) - beslut om 
antagande 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m fl (Asarums centrum), enligt  
5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av Asarums centrum längs med 
Storgatan. Centrum ska tydliggöras och plats för bland annat ett torg och nya byggnader 
ska skapas. Bestämmelser och avgränsningar i tidigare detaljplaner ses över och för några 
fastigheter ges en mer flexibel användning och möjlighet för kompletterande bebyggelse 
och förtätning. Gång- och cykelvägen i norr och söder ska bindas samman samtidigt som 
Storgatan ges en annan utformning.   
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB, behövs därför inte.  
 
Byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2016 § 185, att granskning skulle 
genomföras. Granskningen genomfördes under perioden 7 – 30 november 2016. Totalt 
inkom 15 yttranden under granskningstiden, vilka finns återgivna och kommenterade i 
granskningsutlåtandet daterat 2016-12-06. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 BN protokollsutdrag 2017-02-01 
2 Tjänsteskrivelse 
3 Granskningsutlåtande Asarum 1-4 och 1-13 mfl 
4 Planbeskrivning Asarum 1-4 och 1-13 mfl 
5 Plankarta Asarum 1-4 och 1-13 
6 Samrådsredogörelse Asarum 1-4 och 1-13 m.fl. 
7 Markteknisk undersökningsrapport Ramböll 2016-09-06 
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 2017-02-14 Dnr: 2015/2105 
 

8 Bullerberäkning Storgatan och Granvägen Asarum 
9 Storgatan Asarum gestaltningsförslag 
10 Asarum centrum - förstudie för utveckling 
11 Fastighetsförteckning Asarum 1-4 och 1-13 mfl kontrollerad 161010 
12 Beslutsunderlag för MKB Asarum 1-4 och 1-13 mfl 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2017-02-01 

sid 1 av 3 

 

Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15–16:55 

Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S)  
Kerstin Linde Ledamot (S)  
Magnus Olsson Ledamot (M) ej §§ 16, 28 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD)  
Kurt Kaarle Ledamot (S) ej §§ 16, 28, 37 
Anders Thurén Ledamot (MP)  
Ingvar Andersson Ledamot (S) ej § 19 
Staffan Olsson Ledamot (C)  
Johan Wolgast Ledamot (MP)  
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Magnus Sandgren (M) ersätter Claes Mårlind (M) §§ 1–28 
Stefan Sörensson (L) ersätter Mats Bondesson (C) 
Carina Fastén (MP) ersätter Magnus Olsson (M) §§ 16, 28 och 
Claes Mårlind §§ 29–42 
Tommy Persson (S) ersätter Kurt Kaarle (S) §§ 16, 28, 37 och 
Ingvar Andersson (S) § 19 
 

Närvarande 
ersättare: 

Gitte Ejdetjärn (S)  
Kennet Bengtsson (S) ej §§ 38–42 
Lennart Lindqvist (S)  
 

Övriga: Stadsarkitekt Emina Kovačić §§ 3–36 
Bygglovarkitekt Jonas Ronsby §§ 3–16 
Byggnadsinspektör Pär Jansson §§ 11–19 
Landskapsarkitekt Anna Terning §§ 18–25 
Planarkitekt Lena Jarl Hellberg §§ 22–27 
Planarkitekt Jeanette Conradsson §§ 26–28 
Planarkitekt Sofi Ridbäck §§ 26–34 
Planarkitekt Alexander Kouzmine §§ 35–36 
Byggnadsinspektör Thomas Norman §§ 32–37 
Teckentolk Janeth Gummesson  
Teckentolk Marie Järvinsivu  
Sekreterare Filippa Sjöberg  
 

Utses att justera: Johan Wolgast Justeringsdatum: 2017-02-08 

Paragrafer: §§ 3–42 

Sekreterare ……………………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Johan Wolgast  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2017-02-01 

sid 2 av 3 

 
 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Byggnadsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-02-01   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

 
2017-02-09 

Datum då anslaget 
tas ner:  

 
2017-03-03 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

 
Rådhuset 

  

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2017-02-01 

sid 3 av 3 

 
§ 20 Detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m.fl. (Asarums centrum) – beslut om antagande 

2015/2105 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna, av stadsmiljöavdelningen, upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2016-12-06. 
 
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, daterad 
2016-12-06, och till denna hörande handlingar. 
 
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 detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av Asarums centrum längs med 
Storgatan. Centrum ska tydliggöras och plats för bland annat ett torg och nya byggnader 
ska skapas. Bestämmelser och avgränsningar i tidigare detaljplaner ses över och för några 
fastigheter ges en mer flexibel användning och möjlighet för kompletterande bebyggelse 
och förtätning. Gång- och cykelvägen i norr och söder ska bindas samman samtidigt som 
Storgatan ges en annan utformning. 
 

Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB, behövs därför inte.  
 

Byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2016 § 185, att granskning skulle 
genomföras. Granskningen genomfördes under perioden 7 – 30 november 2016. Totalt 
inkom 15 yttranden under granskningstiden, vilka finns återgivna och kommenterade i 
granskningsutlåtandet daterat 2016-12-06. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-06 
Plankarta, daterad 2016-12-06 
Planbeskrivning, daterad 2016-12-06 
Samrådsredogörelse, daterad 2016-10-10 
Granskningsutlåtande, daterat 2016-12-06 
Beslutsunderlag för behovsbedömning, MKB, daterad 2015-11-27, uppdaterad 2016-01-26 
Fastighetsförteckning, daterad 2016-02-19, kontrollerad 2016-10-20 
Bullerberäkning Storgatan och Granvägen, daterad 2015-11-19 
Asarum centrum – förstudie för utveckling, daterad 2012-03-29 
Storgatan i Asarum, Vectura 2012-11-14, uppdaterad av Sweco 2015-12-02 
Markteknisk undersökningsrapport, Ramböll, daterad 2016-09-06 
 
Beslutet skickas till 
Säljfast Olofström AB, att Frank Arnesson, Knutängsvägen 45, 294 75 Sölvesborg 
Stadsarkitekt Emina Kovačić 
Ekonom Camilla Bengtsson 
Landskapsarkitekt Anna Terning 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 

kommun 2016-12-06 Dnr: 2015/2105 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Stadsmiljö 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Byggnadsnämndens arbetsutskott   
Byggnadsnämnden   

 
 

Detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m.fl. (Asarums centrum) - beslut om 
antagande 
 

Förslag till beslut 
att godkänna, av stadsmiljöavdelningen, upprättat granskningsutlåtande, daterat 2016-12-
06 
 
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, daterad 
2016-12-06, och till denna hörande handlingar 
 
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 detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av Asarums centrum längs med 
Storgatan. Centrum ska tydliggöras och plats för bland annat ett torg och nya byggnader 
ska skapas. Bestämmelser och avgränsningar i tidigare detaljplaner ses över och för några 
fastigheter ges en mer flexibel användning och möjlighet för kompletterande bebyggelse 
och förtätning. Gång- och cykelvägen i norr och söder ska bindas samman samtidigt som 
Storgatan ges en annan utformning.   
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB, behövs därför inte.  
 
Byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2016 § 185, att granskning skulle 
genomföras. Granskningen genomfördes under perioden 7 – 30 november 2016. Totalt 
inkom 15 yttranden under granskningstiden, vilka finns återgivna och kommenterade i 
granskningsutlåtandet daterat 2016-12-06. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-06 
Plankarta, daterad 2016-12-06 
Planbeskrivning, daterad 2016-12-06 
Samrådsredogörelse, daterad 2016-10-10 
Granskningsutlåtande, daterat 2016-12-06 
Beslutsunderlag för behovsbedömning, MKB, daterad 2015-11-27, uppdaterad 2016-01-26 
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 2016-12-06 Dnr: 2015/2105 

 
 
Fastighetsförteckning, daterad 2016-02-19, kontrollerad 2016-10-20 
Bullerberäkning Storgatan och Granvägen, daterad 2015-11-19 
Asarum centrum – förstudie för utveckling, daterad 2012-03-29 
Storgatan i Asarum, Vectura 2012-11-14, uppdaterad av Sweco 2015-12-02 
Markteknisk undersökningsrapport, Ramböll, daterad 2016-09-06 
 
Beslutet skickas till 
Säljfast Olofström AB, att Frank Arnesson, Knutängsvägen 45, 294 75 Sölvesborg 
Stadsarkitekt Emina Kovačić 
Ekonom Camilla Bengtsson 
Landskapsarkitekt Anna Terning 
 
Bakgrund och överväganden 
Kommunstyrelsen, genom Göran Persson och Ulrika Nordén Johansson, har ansökt om 
upprättande av ny detaljplan för Asarums centrum. Syftet med planläggningen är att 
möjliggöra för utveckling av centrala delarna av Asarum längs med Storgatan. Centrum ska 
tydliggöras och plats för bland annat ett torg och nya byggnader ska skapas. Bestämmelser 
och avgränsningar i tidigare detaljplaner ses över och för några fastigheter ges en mer 
flexibel användning och möjlighet för kompletterande bebyggelse och förtätning. Gång- och 
cykelvägen i norr och söder ska bindas samman samtidigt som Storgatan ges en annan 
utformning. 
 
Byggnadsnämnden ställde sig i maj 2015 positiv till att pröva ansökan i en plan. Den 1 och 
2 januari 2015 trädde ändringar i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, 
PBF, och miljöbalken, MB, i kraft. Planarbetet har påbörjats under 2015 och därmed kan 
den nya lagstiftningen tillämpas. Planavtal har upprättats. 
 
Planområdet är ca 4,5 ha stort och omfattar ett flertal fastigheter i centrala Asarum. Genom 
planområdet går Storgatan i nord-sydlig riktning. Planområdet avgränsas i söder av 
Kyrkogården, i väster av gång- och cykelvägen på Vislandabanan, i norr och i öster av 
befintlig bostadsbebyggelse och Klockebacksskolan. 
 
Strategiska enheten fick 2011-04-25 uppdraget att samordna en förstudie för utveckling 
för Asarums centrum. Syftet var att finna idéer och former för nytänkande och framtida 
omvandling av såväl offentliga som privata miljöer och lokaler samtidigt som 
boendefrågorna vägdes in i sammanhanget. Olika temagrupper som inriktade sig på: 
Boende; Barn, unga och äldre; Storgatan; Badhusparken och Torgyta. Resultatet från 
förstudien och inkomna synpunkter har sammanställts i en rapport daterad 2012-03-29. 
 
Inom planområdet finns fyra detaljplaner som helt eller delvis blir ersatta av aktuell 
detaljplan, B1, B34, B45 och B69. Dessa detaljplaner reglerar i huvudsak bostadsändamål, 
handel och allmänt ändamål inom nu aktuellt planområde.  
 
I översiktsplanen ”Karlshamn 2030” är området utpekat som delområde B1, Asarums 
centrum. Intentionen i översiktsplanen är att centrum ska tydliggöras. Översiktsplanen 
poängterar även vikten av att det även i framtiden finns matbutiker, café, bank och annan 
kommersiell service för ett levande centrum i Asarum. Sju av de åtta utpekade ledorden 
uppfylls. Sammantaget bedöms planförslaget vara förenlig med kommunens översiktsplan. 
 
Kommunen, det vill säga byggnadsnämnden, som PBL-ansvarig är den som i första hand 
avgör om genomförandet av en detaljplan medför en ”betydande miljöpåverkan”. 

47



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(3) 

 2016-12-06 Dnr: 2015/2105 

 
 
Kommunen ska alltså för varje enskild detaljplan bedöma om det krävs en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. Ett genomförande av 
aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- 
och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
Samråd har hållits med Länsstyrelsen, som delar kommunens uppfattning. Länsstyrelsens 
yttrande har bilagts Beslutsunderlag för MKB. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 17 februari 2016 att samråd skulle genomföras. 
Detaljplanen har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § 
(2010:900). Samrådet genomfördes under perioden 29 februari – 1 april 2016. För att 
informera intresserade om planarbetet hölls ett allmänt samrådsmöte onsdagen den 9 
mars i gamla fritidsgården i Asarum, vilket besöktes av 32 åhörare. Totalt inkom 24 
yttranden i samband med samrådet. Dessa finns återgivna och bemötta i upprättad 
samrådsredogörelse.  
 
Byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2016 § 185, att granskning skulle 
genomföras. Granskningen genomfördes under perioden 7 – 30 november 2016. Totalt 
inkom 18 yttranden under granskningstiden, vilka finns återgivna och kommenterade i 
granskningsutlåtandet daterat 2016-12-06. 
 
 
 
 Anna Terning 
 Landskapsarkitekt 
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Dnr : 2015/2105    

2016‐12‐06 

Antagandehandling 

	

	
	
Granskn ingsut l å tande•  Deta l j p l an   fö r  Asa rum  1 :4  och  1 :13  m.f l . ,  Asa rum                                                               1

	
	
	

Detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m.fl. (Asarums centrum), 
Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län 
	
	
	

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Granskningsförfarandet 
Detaljplaneförslaget	har	varit	föremål	för	granskning	under	tiden	7	–	30	november	2016 
enligt plan- och bygglagen, PBL, 5:18 (2010:900).	Granskningshandlingarna	fanns	till‐
gängliga	på	Stadsmiljöavdelningen,	Rådhuset	i	Karlshamn	och	på	Stenbacka	bibliotek	i	
Asarum.	Delar	av	granskningsmaterialet	har	även	funnits	på	Karlshamns	kommuns	
hemsida,	under	adressen:	www.karlshamn.se/planer.		
	
Underrättelse	om	granskning	anslogs	på	kommunens	anslagstavla	torsdagen	den	3	no‐
vember	2016.	Underrättelsen	om	granskning	och	granskningshandlingar	sändes	torsda‐
gen	den	3	november	2016	till	Länsstyrelsen	i	Blekinge	län,	kända	sakägare	enligt	fastig‐
hetsförteckning	daterad	den	19	februari	2016,	kontrollerad	den	20	oktober	2016	samt	
övriga	berörda	enligt	upprättad	sändlista.	De	som	lämnat	synpunkter	under	samrådet	
fick,	förutom	underrättelse	om	granskning,	även	del	av	plankartan	och	samrådsredogö‐
relsen.	
	

Synpunkter före granskningen 
Yttranden	inkomna	i	samband	med	samrådet	finns	refererade	och	kommenterade	i	av	
byggnadsnämnden	godkänd	samrådsredogörelse,	daterad	den	10	oktober	2016.		
	

Inkomna yttranden under granskningstiden 
I	samband	med	granskningen	inkom	totalt	18	yttranden.	Dessa	sammanfattas	nedan	och	
kommentarer	ges	med	kursiv	text.	Alla	yttranden	finns	i	sin	helhet	på	Stadsmiljöavdel‐
ningen.	
	
Yttranden	från:		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ankomstdatum: 	
	
Myndigheter,	organisationer,	föreningar	och	övriga	sammanslutningar	
1. Länsstyrelsen	i	Blekinge	län	 	 	 	 	 	 2016‐11‐28	 	 	 	 	
2. Räddningstjänsten		 	 	 	 	 	 	 	 	 2016‐11‐04	
3. Försvarsmakten	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2016‐11‐08	
4. Lantmäteriet		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2016‐11‐09	
5. Skogsstyrelsen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2016‐11‐14	
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6. VMAB	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2016‐11‐16	
7. MSB	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2016‐11‐23	
8. E.ON	Elnät	Sverige	AB	 	 	 	 	 	 	 	 	 2016‐11‐23	
9. Trafikverket		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2016‐11‐24	 	
10. Fritidsnämnden	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2016‐11‐28	
11. Polismyndigheten	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2016‐11‐29	
12. Tekniska	nämnden	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2016‐11‐29	
13. Omsorgsnämnden	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2016‐11‐29	
14. Socialnämnden	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2016‐11‐30	
15. Kommunstyrelsens	arbetsutskott		 	 	 	 	 2016‐12‐01	
	
Enskilda	 	 	 	
16. Else	Fast	AB,	Asarum	42:3	 	 	 	 	 	 	 	 2016‐11‐24	
17. Sonja	och	Lars	Larssons	dödsbo		 	 	 	 	 	 2016‐11‐28	

genom	Thomas	Larsson	
18. Madelaine	Forsberg,	Asarum	1:33	 	 	 	 	 2016‐11‐30	
19. Stefan	Tillgren,	Asarum	1:31	 	 	 	 	 	 	 2016‐11‐30	
	
Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar och företag 
	
1. Länsstyrelsen i Blekinge län  
En	behovsbedömning	för	att	bedöma	behovet	av	en	miljökonsekvensbeskrivning	(MKB)	
har	upprättats.	Karlshamns	kommuns	ställningstagande	är	att	ett	genomförande	av	de‐
taljplanen	inte	kan	antas	medföra	betydande	miljöpåverkan	och	att	en	miljökonsekvens‐
beskrivning	enligt	4	kap	34	§	plan‐	och	bygglagen	inte	erfordras.	Länsstyrelsen	instäm‐
mer	i	kommunens	bedömning	och	samråd	med	länsstyrelsen	har	skett	den	7	november	
2015.	
	
Länsstyrelsens	synpunkter	och	råd	
Planförslaget	bedöms	vara	i	enlighet	med	översiktsplanen.	Länsstyrelsen	har	tidigare	
lämnat	synpunkter	på	planförslaget	och	kommunen	har	tillgodosett	och	noterat	dem	i	
handlingarna.	Länsstyrelsen	har	därmed	inget	ytterligare	att	erinra.	Länsstyrelsen	in‐
stämmer	i	Trafikverkets	synpunkter.	
	
Samråd	
Samråd	har	skett	med	Försvarsmakten	och	Trafikverket.	Försvarsmakten	har	inga	syn‐
punkter.	Trafikverket	har	synpunkter.		
	
Prövningsgrunder	enligt	11	kap	10	§	PBL	
Förslaget	bedöms	inte	aktualisera	några	frågor	som	kan	föranleda	prövning	enligt	plan‐	
och	bygglagen	11	kap	10	§	vad	gäller	riksintressen,	mellankommunala	frågor,	miljökva‐
litetsnormer,	strandskydd,	hälsa	och	säkerhet	eller	risken	för	olyckor,	översvämning	el‐
ler	erosion.	
	
Kommentarer:	Noteras.	Se	Försvarsmaktens	yttrande	punkt	3	och	Trafikverkets	ytt‐
rande	punkt	9.	
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2. Räddningstjänsten 
Inget	att	erinra.	
	
Kommentarer:	Noteras.	
	

3. Försvarsmakten 
Inget	att	erinra.	
	
Kommentarer:	Noteras.	

	
4. Lantmäteriet 
Inga	ytterligare	synpunkter	då	samtliga	synpunkter	från	samrådet	har	tagits	tillvara.	
	
Kommentarer:	Noteras.	

	
5. Skogsstyrelsen 
Inget	att	erinra.	
	
Kommentarer:	Noteras.	

 
6. VMAB 
Inga	invändningar	mot	de	aktuella	planerna.	
 
Kommentarer:	Noteras.	

 
7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
Avstår	från	att	yttra	sig	i	ärendet.	
	
Kommentarer:	Noteras.	

	
8. E.ON Elnät Sverige AB 
Inget	ytterligare	att	erinra,	då	synpunkterna	i	samrådet	har	blivit	tillgodosedda.	
	
Kommentarer:	Noteras.	

 
9. Trafikverket 
Trafikverket	har	tagit	del	av	granskningshandlingarna	för	rubricerat	ärende.	Trafik‐
verket	har	tidigare	under	samrådet	(TRV	2016/18248)	framfört	att	vi	inte	har	några	
synpunkter	då	detaljplanen	inte	berör	några	statliga	anläggningar.	Trafikverket	no‐
terar	nu	att	planförslaget	medger	höga	byggnader	(högre	än	20	meter)	och	då	områ‐
det	ligger	inom	MSA‐ytan	för	Ronneby	och	Kristianstad	flygplatser	ska	flygplatserna	
som	sakägare	beredas	möjlighet	att	yttra	sig.	Likaså	ska	Luftfartsverket	och	För‐
svarsmakten,	i	egenskap	av	sakägare,	ges	möjlighet	att	yttra	sig	över	detaljplanen.	
Trafikverket	förutsätter	att	kommunen	hör	berörda	flygplatser	samt	Luftfartsverket	
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och	Försvarsmakten.	I	de	fall	det	framkommer	behov	av	flyghinderanalys	ska	en	så‐
dan	genomföras	och	skickas	till	berörda	flygplatser.	Lokaliseringsbedömning	sker	
även	hos	Försvarsmakten.	Läs	mer	på	Försvarsmaktens	webbplats.	
	
Före	byggstart	(då	bygglov	eller	miljötillstånd	finns)	ska	också	blanketten	”flyghin‐
deranmälan”	(enligt	Luftfartsförordningen	SFS2010:770)	skickas	in	till	Försvars‐
makten.	Flyghinderanmälan	avser	byggnader	och	andra	föremål	(högre	än	45	m	och	
belägna	inom	tätort,	högre	än	20	m	utanför	tätort).	Läs	mer	på	Försvarsmaktens	
webbplats	där	blankett	finns.	Blanketten	skickas	in	senast	4	veckor	före	uppföran‐
det	av	byggnaden	till:	fm.flyghinder@lfv.se	och	registrator@fmv.se.	
	
Den	1	november	2010	trädde	Transportstyrelsens	föreskrifter	och	allmänna	råd	om	
markering	av	föremål	som	kan	utgöra	en	fara	för	luftfarten	(TSFS	2010:155)	i	kraft.	
Dessa	föreskrifter	ska	tillämpas	vid	markering	av	föremål	som	har	en	höjd	av	45	me‐
ter	eller	högre	över	mark‐	eller	vattenytan	och	som	är	belägna	utanför	en	flygplats	
fastställda	hinderbegränsande	ytor.	
	
I	övrigt	har	Trafikverket	inga	synpunkter.	
	
Kommentarer:	Planförslaget	föreslår	inte	byggnader	högre	än	20	m	över	marknivån.	
Höjden	anges	med	en	+höjd	(ex	+50)	och	denna	utgår	från	grundkartans	nollnivå.	
Marknivån	på	intilliggande	gator	är	ca	+35	‐	+37	m,	vilket	möjliggör	för	byggnader	
med	en	högsta	nockhöjd	på	ca	15	m	över	marknivån.	Kristianstad	och	Ronneby	flyg‐
platser	har	inte	remitterats	i	planprocessen.	Försvarsmakten	utgör	dock	en	remissin‐
stans,	se	deras	yttrande	i	punkt	3.	

	
10. Fritidsnämnden 
Parkenheten	har	under	samrådsförfarandet	framfört	önskemål	om	utökat	skydd	för	
Prästgårdsalléns	norra	trädrad,	vilket	nu	är	tillgodosett.	
	
I	övrigt	har	Parkenheten	och	Fritidsenheten	inga	synpunkter.	
	
Kommentarer:	Noteras.	

	
11. Polismyndigheten 
Polismyndigheten/lokalpolisområde	Karlshamn	har	inget	ytterligare	att	anföra	än	vad	
vi	framfört	tidigare.	
	
Kommentarer:	Noteras.	

	
12. Tekniska nämnden 
Gatuenheten,	trafikenheten,	fastighetsenheten	och	driftenheten	har	inget	att	erinra.	
	
VA‐enheten	
Befintliga	ledningar	inom	planområdet	är	placerade	antingen	inom	u‐område	eller	i	all‐
män	platsmark.	Området	ligger	inom	verksamhetsområden	för	vatten	och	avlopp.	
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Kapaciteten	i	dagvattenledningarna	är	idag	en	begränsande	faktor.	VA‐enheten	har	
ingen	kännedom	om	eventuella	dagvattenledningars	förläggning	inom	berörda	fastig‐
heter	bortom	servisavsättningarna.	
	
Fastigheterna	inom	detaljplanen	är	anslutna	till	ett	REVAQ‐certifierat	avloppsrenings‐
verk.	Detta	innebär	att	slammet	kan	spridas	på	åkermark	och	det	är	därför	viktigt	att	
inte	tillföra	spillvattnet	annat	än	normalt	hushållsspillvatten.	Föroreningar	kan	dessu‐
tom	påverka	reningen	i	verket	negativt.	
	
Fastighetsägare	är	välkomna	att	kontakta	VA‐avdelningen	då	det	uppstår	frågor	eller	
oklarheter	i	vattenrelaterade	frågor.	
	
Kommentarer:	Noteras.	

	
13. Omsorgsnämnden 
Inget	att	erinra	mot	det	bearbetade	förslaget.	
	
Kommentarer:	Noteras.	

	
14. Socialnämnden 
Inget	att	erinra	mot	det	bearbetade	förslaget.	
	
Kommentarer:	Noteras.	

	
15. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunen	är	huvudman	för	allmän	plats	och	kommer	att	genomföra	och	bekosta	om‐
byggnaden	av	Storgatan.	Detta	innefattar	kostnader	för	inlösen	av	mark,	intrångsersätt‐
ning,	lantmäterikostnad	samt	kostnader	för	själva	anläggandet.	Detta	framgår	av	plan‐
beskrivningen	men	kan	även	skrivas	in	som	ett	stycke	under	rubriken	”Genomförande‐
ekonomi,	inlösen,	ersättning”.	
	
Ur	ett	näringslivsperspektiv	är	det	viktigt	att	de	verksamheter	som	finns	i	Asarum	C	ska	
kunna	finnas	kvar	och	utvecklas	för	att	bidra	till	att	skapa	ett	attraktivare	centrum.	
	
Kommentarer:	Planbeskrivningen	kompletteras	enligt	ovan.		
	

	
Yttranden från enskilda 
	
16. Else Fast AB genom Amela Srna Hadzovic, Asarum 42:3 
Vi	överklagar	detaljplanen	kommunen	beslutat	med	anledning	av	att	ersättningen	för	
marken	inom	fastigheten	Asarum	42:3	är	oskälig.	Grunderna	för	överklagandet	följer	
nedan.		
	
Karlshamns	kommun	har	beslutat	en	ersättning	om	50	kr/kvm	för	marken	inom	fastig‐
heten	Asarum	42:3.	Vid	köpet	av	fastighet	Asarum	42:3	den	2013‐11‐11	var	taxerings‐
värdet	på	marken	172	000	kr	fastställt	avseende	år	2010.	När	en	kommun	använder	sin	
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lösenrätt	som	anges	i	6	kap.	13	§	Plan‐	och	bygglag	(2010:900)	ska	ersättningen	bestäm‐
mas	enligt	expropriationslagen	vilket	framgår	av	6	kap.	17	§	PBL.	Ersättning	ska	betalas	
för	markens	marknadsvärde	och	övriga	ekonomiska	skador	som	fastighetsägaren	drab‐
bas	till	följd	av	att	marken	löses	in,	4	kap.	expropriationslagen.	Med	marknadsvärde	av‐
ses	det	pris	fastigheten	skulle	betinga	vid	försäljning	på	den	allmänna	marknaden.		
	
Utöver	att	ersättningen	inte	utgör	det	reella	marknadsvärdet	är	ersättningen	också	
högst	oskälig	i	förhållande	till	den	ekonomiska	förlusten	fastigheten	lider	av	vid	en	
minskning	av	mark.	Fastighetens	värdeminskning	till	följd	av	att	marken	löses	in	står	
inte	i	proportion	till	den	ersättning	Karlshamns	kommun	har	beslutat	om.		
	
Kommentarer:	Detaljplanen	för	Asarum	1:4	och	1:13	m.fl.	(Asarums	centrum)	har	
ännu	inte	antagits	av	kommunen.	Skrivelsen	inkom	i	samband	med	granskning	av	pla‐
nen	och	hanteras	därför	som	ett	yttrande	till	granskningsförslaget.	
	
Ersättningsbeloppet	för	inköp	av	mark	är	inget	som	regleras	i	detaljplanen.	Med	anled‐
ning	av	de	synpunkter	som	inkommit	på	det	angivna	beloppet	har	en	oberoende	värde‐
ringsperson	kopplats	in.		
	
För	att	möjliggöra	den	satsning	på	Asarums	centrum	som	framgår	av	gestaltningsför‐
slaget	där	kommunen	ska	anlägga	gång‐	och	cykelväg,	nya	parkerings	och	utsmyck‐
ningsytor	och	investera	i	nytt	markbeläggningsmaterial	krävs	att	kommunen	är	huvud‐
man	för	marken.	Detta	för	att	få	en	enhetlig	utformning	och	för	att	underlätta	drift	och	
underhålla	och	på	så	sätt	skapa	ett	attraktivare	centrum.	Genom	planförslaget	ändras	
kvartersmarken	inom	del	av	fastigheten	Asarum	42:3	till	allmän	plats	och	kommunen	
blir	huvudman.	Det	är	i	kommunens	intresse	att	äga	den	mark	som	man	är	huvudman	
för.	

	
Asarum	42:3	är	ett	företagshus,	vilket	innebär	att	företagen	i	fastigheten	är	beroende	av	
den	mark	som	tillhör	fastigheten.	Vi	har	minst	8	parkeringsplatser	på	den	yta	som	Karls‐
hamns	Kommun	vill	köpa.	Den	ekonomiska	försluten	drabbar	inte	endast	fastigheten	
utan	också	företag	i	fastigheten	som	är	beroende	av	att	deras	kunder	har	en	bra	fram‐
komlighet	till	deras	kontor	och	butiker.	Vi	kommer	att	förlora	våra	jobb,	om	vi	inte	har	
parkeringar	framför	vårt	företagshus.	Vi	har	innan	lämnat	förslag	till	er	hur	vi	kan	bygga	
nya	parkeringsplatser	och	ni	har	inte	kommit	med	ert	svar.	Ni	måste	vara	medvetna	att	
vi	som	finns	i	huset	kommer	att	drabbas	väldigt	mycket	ekonomisk	och	det	blir	förlust	
för	alla.	Nya	parkeringsplatser	måste	byggas	på	vår	mark	och	de	kostnaderna	avser	vi	
att	kommunen	ska	ersätta	till	oss.	Eftersom	det	är	kommunen	som	vill	ha	vår	tomt.		
	
Kommentarer:	Fastigheten	är	sedan	tidigare	detaljplanelagd	genom	detaljplan	be‐
nämnd	B45	”Förslag	till	stadsplan	för	del	av	Asarums	samhälle	omfattande	Asarum	
42:1	samt	angränsande	fastigheter	inom	Karlshamns	kommun”	laga	kraftvunnen	1979‐
03‐30.	Den	detaljplanen	ger	endast	byggrätt	för	befintlig	huvudbyggnad	i	två	våningar	
med	användningen	bostäder	och	handel.	Övrig	del	av	fastigheten	får	inte	bebyggas	och	
det	finns	därmed	inte	någon	byggrätt	för	befintligt	garage	i	söder.	Detta	innebär	att	
garaget	får	lov	att	vara	kvar,	men	att	bygglov	för	eventuella	förändringar	inte	kan	ges.	
Enligt	detaljplanen	gäller	också	utfartsförbud	från	den	norra	fastighetsgränsen	söderut	
till	i	höjd	med	byggnadens	södra	gavel.	Detta	infördes	för	att	förbättra	trafikmiljön	
kring	korsningen,	och	innebar	att	angränsande	fastigheter	i	anslutning	till	korsningen	
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erhöll	reglerade	utfarter.	Om	denna	bestämmelse	skulle	efterföljas,	vilket	inte	görs	idag,	
skulle	det	begränsa	parkeringsmöjligheterna	inom	fastigheten.		
	
Enligt	förrättningskartan	till	avstyckningen	av	Asarum	2:96	framgår	att	denna	fastig‐
het	har	rätt	att	använda	utfartsväg	över	Asarum	42:3.	Detta	är	markerat	med	texten	
”serv”	på	plankartan.	Även	detta	begränsar	antalet	parkeringsplatser	som	kan	rymmas	
inom	fastigheten	idag.	

	
Kommunen	har	kommit	med	förslag	till	alternativ	parkeringslösning	på	den	norra	si‐
dan	av	Froarpsvägen,	vilket	inte	har	accepterats	av	fastighetsägaren.	

	
Vänligen	återkom	till	oss	med	annat	förslag	som	är	rimlig	för	oss	att	vi	kan	göra	detta.		
	
Vi	har	inte	fått	någon	information	om	hur	Karlshamns	kommun	kommit	fram	till	att	er‐
sättningen	ska	fastställas	till	50	kr/kvm.	Inte	heller	har	vi	fått	någon	information	om	var	
uppgifterna	är	hämtade	som	ligger	till	grund	för	beslutet	att	en	ersättning	om	50	
kr/kvm.	
	

 Värdeintyg	från	Fastighetsbyrån	bifogas.	
 Kostnadsberäkning	från	Rm	Bygg	AB	bifogas	till	er	

	
Kommentarer:	Ovanstående	bilagor	finns	inte	återgivet	i	samrådsredogörelsen	men	
finns	att	tillgå	i	originalhandlingarna	på	stadsmiljöavdelningen.	
	
Då	kommunen	har	fått	in	många	synpunkter	på	det	föreslagna	markpriset	ska	en	obe‐
roende	värdering	av	marken	utföras	och	därmed	kontrollera	det	erbjudna	priset/kvm.	
Detta	är	en	fråga	som	inte	kan	regleras	i	detaljplanen.	

	
17. Sonja och Lars Larssons dödsbo genom Thomas Larsson 
Vi	accepterar	inte	ert	förslag	att	lösa	in	delar	av	ovanstående	mark.	
	
Ni	har	tidigare	tvångsinlöst	ett	större	markområde	framför	affären,	samt	även	höjt	gatu‐
nivån	till	ett	för	oss	oacceptabelt	läge.	Vattenintrång	i	både	affär	och	källare	som	har	
medfört	både	bekymmer	och	kostnader.	
	
‐utrymmet	framför	affären	använder	vi	till	att	presentera	våra	varor.	Måste	få	finnas	
kvar.	
	
‐vintertid	parkerar	vi	affärens	budbil	på	detta	utrymme.	Det	är	numera	för	brant	för	att	
ta	sig	upp	från	gårdsplan.		
	
‐vi	har	många	varuleveranser	av	blommor	och	sorgedekorationer	till	bl.a.	kyrkorna	
i		kommunen.	Levande	blommor	tål	ej	kyla	och	lastning	måste	ske	utanför	dörren.		
	
‐leverantörer	måste	även	kunna	köra	fram	till	dörren	för	att	lasta	av.	OBS	att	flera	dagar	
i	veckan	får	vi	leveranser	av	större	lastbilar	med	släp,	vilka	tar	stort	utrymme	och	varar	
minst	en	halvtimme.	En	stor	del	av	vägbanan	kommer	då	att	vara	blockerad.		
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‐vi	blev	vid	f.g.	tvångsinlösen	lovade	att	både	plats	för	lastning,	parkering	av	egna	och	
kunders	fordon	skulle	få	finnas	kvar.	
	
Enligt	ritning	som	har	bifogats	framgår	det	inte	hur	Storgatan	skall	utformas.	Infart,	ut‐
fart,	parkeringsplats,	cykelbana,	mittsträng	i	vägbanan?	
	
Kommunen	vill	tydligen	inte	att	det	skall	förekomma	något	affärsliv	i	Asarum	eftersom	
man	tar	bort	de	få	parkeringsplatserna	som	finns.	De	som	blir	kvar	är	privata	företags‐
parkeringar.	Den	största	parkeringen	kommer	dessutom	att	försvinna,	eftersom	där	pla‐
neras	bostadsbyggande.	f.n.	står	4	st	affärslokaler	i	centrala	Asarum	tomma,	varav	2	st	
affärer	har	flyttat	p.g.a.	last‐	och	parkeringsplatser	saknas.	
	
Kommentarer:	Enligt	detaljplan	B1,	som	gäller	för	fastigheten	idag,	utgör	endast	ett	
mindre	markstråk	öster	om	befintlig	byggnad	kvartersmark.	Övrig	mark	i	öster	utgörs	
av	allmän	platsmark.	Planförslaget	medför	således	endast	en	förändring	för	den	mark	
öster	om	befintlig	byggnad	som	utgörs	av	kvartersmark,	ca	40	kvm.		
	
Gestaltningsförslaget	för	Storgatan,	som	bygger	på	de	synpunkter	som	kom	fram	under	
förstudien	för	Asarums	centrum	2011‐1012,	skickades	ut	till	fastighetsägarna	i	sam‐
band	med	samrådet.	Det	har	även	legat	med	som	underlagsmaterial	till	planhandling‐
arna	och	har	bland	annat	funnits	tillgängligt	på	kommunens	hemsida.	Utanför	fastig‐
heten	Asarum	1:46	finns	tre	parkeringsrutor	och	en	möbleringszon	inritade.	Gestalt‐
ningsförslaget	är	inte	fastlagt	i	detalj,	utan	är	ett	förslag	och	det	kommer	att	finnas	
möjlighet	att	lämna	synpunkter	på	detta	i	samband	med	projekteringen.	Exempelvis	
kanske	en	del	av	möbleringszonen	kan	ersättas	med	fler	parkeringsplatser.		
	
I	samband	med	ombyggnaden	av	Storgatan	ska	befintliga	entréer	tillgänglighetsanpas‐
sas	och	problematiken	med	motlutet	mot	byggnaden	på	fastigheten	Asarum	1:46	ska	
åtgärdas	så	långt	det	är	möjligt	genom	att	Storgatans	höjdsättning	ses	över.		
	
Den	större	parkeringen	på	fastigheten	Asarum	1:116,	norr	om	Motiva,	är	privatägd	och	
planlagd	för	bostadsändamål.	Det	är	således	ingen	allmän	parkering	som	kommunen	
råder	över.	Att	allmänheten	får	parkera	här	i	dagsläget	beror	helt	på	fastighetsägarens	
goda	vilja.		

	
50:‐/kvadratmeter	kan	inte	vara	ett	marknadsmässigt	pris	för	mark	mitt	i	centrala	Asa‐
rum.		
	
I	planbeskrivning	Dnr	2015/2105	skrivs	dessutom	helt	felaktigt	att	vi	bedrivit	cykel‐
verkstad,	bilvårdsanläggning	och	drivmedelsförsäljning.	Cykelverkstad	drevs	av	en	helt	
utomstående	person	omkring	1940‐62	i	en	mindre	lokal	i	ett	uthus.	Allt	från	denna	
verksamhet	tog	hyresgästen	med	sig.	I	huvudbyggnaden,	som	min	farfar	byggde	1898,	
var	lanthandel	fram	till	1962	då	affären	ombildades	till	blomsterhandel.	Fotogen	och	
rödsprit	såldes	i	lanthandeln	från	fristående	kärl	inomhus.	Någon	bensinpump	har	ald‐
rig	funnits	på	fastigheten.	Ett	flertal	fotografier	från	tiden	före	1962	talar	för	detta.	Där‐
emot	fanns	bensinpumpar	på	dåvarande	Konsum,	Storgatan	29,	dåvarande	taxistation,	
Storgatan	31,	dåvarande	Albert	Ericssons	Speceriaffär,	Storgatan	37	samt	dåva‐
rande	Karlströms	Cykel	o	Bilverkstad,	Froarpsvägen	2‐4	?	
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Kommunen	borde	tänka	om	när	det	gäller	förändring	av	Asarums	centrum.	För	att	det	
skall	finnas	något	affärsliv	kvar,	måste	kunderna	kunna	komma	dit,	och	de	är	för	det	
mesta	bilburna.	
	
Kommentarer:	Då	kommunen	har	fått	in	många	synpunkter	på	det	föreslagna	mark‐
priset	ska	en	oberoende	värdering	av	marken	utföras	och	därmed	kontrollera	det	er‐
bjudna	priset/kvm.	Detta	är	en	fråga	som	inte	kan	regleras	i	detaljplanen.		
	
I	planbeskrivningen	står	förklarat	att	i	Länsstyrelsens	inventering	skulle	cykelverkstä‐
der	ingå	i	benämningen	bilverkstad	då	det	i	cykelverkstäder	ofta	hanterades	och	såldes	
mopeder.	
	
Meningen	med	projektet	är	att	Asarum	ska	bli	ett	attraktivt	samhälle	med	ett	funge‐
rande	och	levande	tätortscentrum.	Åtgärderna	ger	ökad	tillgänglighet	och	rörelse	i	
centrum,	vilket	gynnar	handeln	och	därmed	hela	Asarum.	

	
18. Madelaine Forsberg, Asarum 1:33 
Vi	har	fått	ut	information	om	det	bearbetade	förslaget	vad	gäller	detaljplan	för	fastighet‐
erna	Asarum	1:4	och	1:13	m.fl.	(Asarums	centrum)	och	vill	lämna	följande	synpunkter	
på	förslaget:	
	

 Vi	accepterar	ej	erbjuden	ersättningsnivå	om	50	kr/kvm	för	lösen	av	mark	då	vi	
anser	att	ersättningsnivån	är	för	låg.	Kommunen	bör	antingen	beställa	en	obero‐
ende	värdering	av	marken	och	därmed	kontrollera	erbjudet	pris/kvm	eller	av‐
vakta	Lantmäteriets	värdering	av	marken	när	detaljplanen	vunnit	laga	kraft.	

 Vi	anser	att	cykelbanan	bör	planeras	till	andra	sidan	eftersom	det	finns	mer	ut‐
rymme	där.	

 Vi	anser	att	det	borde	planeras	motsvarande	antal	parkeringar	även	på	andra	si‐
dan,	d	v	s	gamla	ICA‐affären,	vilket	båda	sidor	av	genomfarten	skulle	vinna	på.	

	
Kommentarer:	Då	kommunen	har	fått	in	många	synpunkter	på	det	föreslagna	mark‐
priset	ska	en	oberoende	värdering	av	marken	utföras	och	därmed	kontrollera	det	er‐
bjudna	priset/kvm.	Detta	är	en	fråga	som	inte	kan	regleras	i	detaljplanen.	
	
Cykelvägen	kommer	att	anordnas	inom	vägområdet	och	placeringen	preciseras	inte	
närmare	i	detaljplanen.	I	gestaltningsförslaget	för	Storgatan	föreslås	cykelvägen	på	
den	östra	sidan	av	Storgatan	på	grund	av	att	den	befintliga	cykelvägen	i	norr	och	söder	
går	längs	med	Storgatans	östra	sida	och	cyklisterna	därmed	slipper	korsa	vägen	två	
gånger.		
	
Gestaltningsförslaget	är	inte	fastlagt	i	detalj,	utan	är	ett	förslag	och	det	kommer	att	
finnas	möjlighet	att	lämna	synpunkter	på	detta	i	samband	med	projekteringen.	Exem‐
pelvis	kanske	fler	parkeringsrutor	kan	anordnas	längs	med	Storgatan	i	höjd	med	fastig‐
heten	Asarum	1:13.	
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19. Stefan Tillgren, Asarum 1:31 

	
	
Kommentarer:	Yttrandet	består	av	ovanstående	ritning	med	förslag	till	utformning	av	
Storgatan.	Gestaltningsförslaget	är	inte	fastlagt	i	detalj,	utan	är	ett	förslag	och	det	
kommer	att	finnas	möjlighet	att	lämna	synpunkter	på	detta	i	samband	med	projekte‐
ringen.	Cykelvägen	föreslås	på	den	östra	sidan	av	Storgatan	på	grund	av	att	den	befint‐
liga	cykelvägen	i	norr	och	söder	går	längs	med	Storgatans	östra	sida	och	cyklisterna	
därmed	slipper	korsa	vägen	två	gånger.		
	
I	förslaget	ovan	föreslås	allmän	parkering	på	fastigheten	Asarum	1:13,	i	den	del	där	det	
redan	är	parkering	idag.	I	dagsläget	är	denna	parkering	fri	för	allmänheten	då	fastig‐
hetsägaren	inte	har	skyltat	den	som	privat.	Parkeringen	på	Asarum	1:13	kommer	dock	i	
framtiden	att	behövas	i	högre	grad	för	den	besöksintensiva	verksamheten	inom	fastig‐
heten	då	parkeringsytan	på	Asarum	1:116,	som	användes	som	kundparkering	till	ICA,	
tas	i	anspråk	för	byggnation.	Av	den	anledningen	planläggs	denna	parkering	inte	som	
allmän	plats	i	detaljplanen.	
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Ej tillgodosedda synpunkter 
Under	samråd	och	granskning	har	följande	framfört	synpunkter	som	stadsmiljöavdel‐
ningen	bedömer	inte	fullt	ut	beaktats	i	detaljplanen:	
	
 Jessica	Antoine,	Asarum	1:48,	vill	inte	ha	bostäder	på	Asarum	1:4	på	grund	av	insyn.	
 Fredrik	Johansson,	Asarum	2:96,	6:14	och	5:9,	vill	inte	att	marken	väster	om	be‐
fintliga	byggnader	planläggs	som	allmän	platsmark	för	att	köpas	in	av	kommunen.	

 Mattias	Perätalo,	Asarum	1:48,	vill	inte	att	bostadsändamål	med	möjlighet	till	fler‐
bostadshus	tillåts	på	Asarum	1:4.	

 Else	Fast	AB	genom	Amela	Srna	Hadzovic,	Asarum	42:3,	vill	inte	att	marken	i	den	
västra	delen	av	fastigheten	planläggs	som	allmän	platsmark	för	att	köpas	in	av	kom‐
munen,	då	den	används	för	parkering	till	verksamheter	och	kunder.	

 Sonja	och	Lars	Larssons	dödsbo	genom	Thomas	Larsson,	Asarum	1:46	vill	inte	att	
marken	längs	med	Storgatan	planläggs	som	allmän	platsmark	för	att	köpas	in	av	kom‐
munen.	

 Stefan	Tillgren,	Asarum	1:31	föreslår	allmän	parkering	på	fastigheten	Asarum	1:13.	
	

Besvärsrätt  
Av	de	som	framfört	synpunkter	under	samråd	eller	granskning	och	som	inte	fått	dessa	
tillgodosedda	så	bedöms	följande	ha	besvärsrätt	och	kommer	att	bli	meddelade	enligt	5	
kap	29	§	plan‐	och	bygglagen	(2010:900),	efter	ett	antagande	av	planförslaget:	
	

 Jessica	Antoine,	Asarum	1:48,		
 Mattias	Perätalo,	Asarum	1:48	
 Fredrik	Johansson,	Asarum	2:96,	6:14	och	5:9	
 Else	Fast	AB	genom	Amela	Srna	Hadzovic,	Asarum	42:3	
 Sonja	och	Lars	Larssons	dödsbo	genom	Thomas	Larsson,	Asarum	1:46	
 Stefan	Tillgren,	Asarum	1:31	

	

Samlad bedömning 
Inga	synpunkter	har	inkommit	under	granskningen	som	föranleder	någon	större	revide‐
ring	av	planförslaget	jämfört	med	granskningshandlingen.	Endast	redaktionella	änd‐
ringar	görs	inför	antagandet.	
	
Med	hänsyn	till	ovanstående	och	ärendet	i	övrigt	föreslår	stadsmiljöavdelningen	att	de‐
taljplanen	godkänns	av	byggnadsnämnden	och	överlämnas	till	kommunfullmäktige	med	
anhållan	om	antagande.	Antagande	bedöms	tidigast	kunna	ske	på	kommunfullmäktiges	
sammanträde	i	mars	2017.	
	
Karlshamn	den	6	december	2016	
	
	
	
Anna	Terning	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Emina	Kovacic	
Landskapsarkitekt	 	 	 	 	 	 	 	 	 Stadsarkitekt	
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Detaljplan för fastigheterna Asarum 1:4 och 1:13 m.fl. 
(Asarums centrum), Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge 
län 
 

PLANBESKRIVNING 
	

	
 
Antagandehandling  •  Utökat förfarande 
 
Samrådsbeslut   BN  2016‐02‐17 
Granskningsbeslut  BN  2016‐10‐26 
Godkänd för antagande  BN  2017‐02‐01 
Antagandebeslut  KF  20XX‐XX‐XX 
Laga kraft    20XX‐XX‐XX 

 
Kommunens handläggare: Anna Terning, landskapsarkitekt 
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3

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

Planprocessen 
Planprocessen	är	en	demokratisk	process	med	lagstadgade	krav	på	allmänhetens	insyn	och	
medverkan.	Planprojektet	handläggs	enligt	utökat	förfarande.	Detta	innebär	att	under	
planarbetets	gång	kommer	handlingarna	ställas	ut	på	samråd	och	granskning	med	möjlighet	för	
alla	att	ge	synpunkter.	Handlingarna	ställs	ut	på	stadsmiljöavdelningen	på	Rådhuset	i	Karlshamn	
samt	på	Asarums	bibliotek.	Handlingarna	kommer	även	att	finnas	tillgängliga	på	kommunens	
hemsida.	Detaljplanen	följer	intentionen	i	översiktsplanen	”Karlshamn	2030”	och	därför	har	
programskedet	hoppats	över.	
	
Tidplan 
Planarbetet	genomförs	med	utökat	förfarande.	Programskedet	har	hoppats	över	eftersom	
planförslaget	överensstämmer	med	planeringsmålen	i	gällande	översiktsplan.	
	
En	preliminär	tidplan	har	upprättats	och	ser	ut	som	följer:	
	

 Upprätta	samrådshandlingar		 sep‐jan	2015	‐16	
 Beslut	om	samråd	(BN)	 feb	2016	
 Samråd		 	 mars	2016	
 Upprätta	granskningshandlingar	 apr‐aug	2016	
 Beslut	om	granskning	(BN)		 okt	2016	
 Granskning	 	 okt‐nov	2016	
 Beslut	om	antagande	(KF)	 mars	2017	
 Laga	kraft	tidigast	4	veckor	efter	antagande		
	

(BN)	byggnadsnämnd,	(KF)	kommunfullmäktige	
	
Handlingar 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
 Plankarta	med	bestämmelser,	skala	1:1000,	daterad	2016‐12‐06.	
 Planbeskrivning,	daterad	2016‐12‐06.	
 Samrådsredogörelse,	daterad	2016‐10‐10	
 Granskningsutlåtande,	daterat	2016‐12‐06	
 Beslutsunderlag	för	behovsbedömning/avgränsning	av	miljökonsekvensbeskrivning,	MKB,		

daterat	2016‐01‐26.	
 Fastighetsförteckning,	daterad	2016‐02‐19,	kontrollerad	2016‐10‐20.	
 Grundkarta,	skala	1:1000,	upprättad	2015,	fastighetsredovisningen	avser	förhållandena		
						2016‐02‐19.	
 Bullerutredning	Storgatan	och	Granvägen,	daterad	2015‐11‐19	

62



2016‐12‐06                                                                                                                                       Antagandehand l i ng  

P lanbesk r i vn ing  –  Deta l j p l an   fö r   fa s t i ghete rna  Asa rum  1 :4  och  1 :13  m.f l . ,  Asa rum  4  

 Asarum	centrum	–	förstudie	för	utveckling,	daterad	2012‐03‐29	
 Storgatan	i	Asarum,	Vectura	2012‐11‐14,	uppdaterad	av	Sweco	2015‐12‐02	
 Markteknisk	undersökningsrapport,	Ramböll	Sverige	AB,	daterad	2016‐09‐06	
	
Planens syfte och huvuddrag 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen	ansökte	den	20	april	2015	om	
planläggning	för	att	möjliggöra	utveckling	av	Asarums	
centrum.	Detaljplanen	är	en	fortsättning	på	den	
förstudie	och	det	utformningsförslag	som	kommunen	
utförde	och	tog	fram	under	2011‐2012,	läs	mer	om	detta	
under	rubriken	”Övriga	kommunala	beslut	och	
utredningar”	på	sidan	6.	
	
Syfte och huvuddrag 
Syftet	med	detaljplanen	är	att	möjliggöra	för	utveckling	
av	Asarums	centrum	längs	med	Storgatan.	Centrum	ska	
tydliggöras	och	plats	för	bland	annat	ett	torg	och	nya	
byggnader	ska	skapas.	Bestämmelser	och	avgränsningar	
i	tidigare	detaljplaner	ses	över	och	flera	fastigheter	ges	
en	mer	flexibel	användning	och	möjlighet	för	
kompletterande	bebyggelse	och	förtätning.	Gång‐	och	
cykelvägen	i	norr	och	söder	ska	bindas	samman	
samtidigt	som	Storgatan	ges	en	annan	utformning.	För	
privatägda,	bebyggda	fastigheter,	för	vilka	planen	
innebär	utökad	byggrätt,	kommer	planavgift	att	tas	ut	i	samband	med	kommande	bygglov.	Läs	
mer	under	rubriken	”Planekonomi”	på	sidan	30.	
 
Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
De	åtgärder	som	medges	i	detaljplanen	bedöms	inte:		
 stå	i	konflikt	med	de	grundläggande	bestämmelserna	för	hushållning	med	mark‐	och	

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

vissa	områden	i	landet	(MB	kap.	4)	
 medverka	till	att	miljökvalitetsnormerna	överskrids	(MB	kap.	5)	
	
Se	vidare	bilagan	”Beslutsunderlag	för	
behovsbedömning/avgränsning	av	
miljökonsekvensbeskrivning,	MKB”.	
 
Plandata 
Läge och avgränsning 
Planområdet	ligger	i	centrala	Asarum	och	omfattar	ett	
flertal	fastigheter.	Centralt	genom	planområdet	går	
Storgatan	i	nord‐sydlig	riktning.	Planområdet	avgränsas	
i	söder	av	Kyrkogården,	i	väster	av	gång‐	och	
cykelvägen	på	Vislandabanan,	i	norr	och	i	öster	av	
befintlig	bostadsbebyggelse	och	Klockebacksskolan.	
	
Areal och markägoförhållanden 
Planområdet	är	ca	4,5	hektar	stort.	Fastigheterna	
Asarum	1:4,	1:81,	1:83,	4:5,	43:1	ägs	av	kommunen.	

Planområdets	läge	i	centrala	Asarum.	

Planområdets	avgränsning.	
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Fastigheterna	Asarum	1:13,	1:15,	1:31,	1:33,	1:45,	1:46,	1:86,	1:89,	1:92,	1:116,	2:96,	5:9,	6:14,	
14:6	och	42:3	är	privatägda	eller	ägs	av	olika	företag.	
	
Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 
En	huvudfråga	i	översiktsplanen	är	strävan	efter	en	hållbar	utveckling	där	en	social,	
ekologisk	och	ekonomisk	dimension	beaktas.	I	översiktsplanen	presenteras	åtta	ledord	som	
definierats	som	viktiga	i	strävan	mot	en	hållbar	utveckling.	Genom	att	förtäta	i	ett	
centrumnära	läge	och	möjliggöra	till	en	blandad	bebyggelse	för	flera	olika	ändamål	uppfylls	sju	
av	dessa	ledord;	förtätning,	funktionsblandning,	hållbara	kommunikationer,	servicenära,	
naturnära,	god	infrastruktur	och	miljövänlig	energi.		
	
Planområdet	är	utpekat	som	delområde	B1	i	kommunens	översiktsplan	”Karlshamn	2030”.	
Intentionen	i	översiktsplanen	är	att	centrum	ska	tydliggöras.	Det	föreslås	därför	ny	bebyggelse	
för	såväl	handel	som	för	bostäder	men	även	ett	torg	som	ska	utgöra	en	självklar	samlingspunkt.	
Översiktsplanen	poängterar	vikten	av	att	det	även	i	framtiden	finns	matbutiker,	café,	bank	och	
annan	kommersiell	service	för	ett	levande	centrum.	Nu	aktuell	detaljplan	följer	översiktsplanens	
viljeinriktning.	Sammantaget	bedöms	detaljplanen	vara	förenlig	med	kommunens	
översiktsplan,	Karlshamn	2030,	antagen	av	kommunfullmäktige	den	4	maj	2015.	
	
Detaljplaner 
Inom	planområdet	finns	fyra	detaljplaner	som	helt	
eller	delvis	blir	ersatta	av	aktuell	detaljplan,	se	
kartbild.		
	
Byggnadsplanen	B1,	vann	laga	kraft	1960.	Den	
omfattade	tidigare	största	delen	av	Asarum,	men	har	
blivit	ersatt	i	flera	olika	delar.	Inom	nu	aktuellt	
planområde	anger	den	allmänt	ändamål	i	två	
våningar	för	fastigheterna	Asarum	4:5	och	43:1.	För	
den	västra	delen	av	fastigheten	Asarum	1:13	anges	
garageändamål	medan	bostadsändamål	anges	för	
den	östra.	För	övriga	berörda	fastigheter	medges	
bostadsändamål	i	en	respektive	två	våningar.	
	
I	den	västra	delen	av	planområdet	gäller	stadsplanen	
B34	som	vann	laga	kraft	1975.	Den	anger	allmänt	
ändamål	i	en	och	två	våningar	för	fastigheterna	
Asarum	1:4,	1:81	och	1:92.	För	fastigheten	Asarum	
1:89	anges	bostadsändamål	i	en	våning.		
	
För	den	östra	delen	av	planområdet	gäller	
stadsplanen	B45	som	vann	laga	kraft	1979.	Den	medger	bostads‐	och	handelsändamål	i	två	
våningar	inom	nu	aktuellt	planområde.	Planen	reglerar	placeringen	av	bebyggelsen	genom	
bestämmelse	om	att	stora	delar	av	fastigheterna	inte	får	lov	att	bebyggas.		
	
Detaljplanen	B69,	som	vann	laga	kraft	1995,	omfattar	endast	fastigheten	Asarum	1:86.	Den	
anger	handelsändamål	till	en	totalhöjd	om	42	meter	över	nollplanet.	På	den	västra	delen	av	
fastigheten	råder	byggnadsförbud.		
	
Program för planområdet 
Om	kommunen	bedömer	att	det	behövs	för	att	underlätta	detaljplanearbetet,	ska	kommunen	
ange	planens	utgångspunkter	och	mål	i	ett	särskilt	program,	plan‐	och	bygglagen	5	kapitel	10	§.	
Programskedet	har,	i	aktuellt	planärende,	inte	bedömts	behövas	för	att	underlätta	planarbetet.	

Kartan	redovisar	gällande	detaljplaner	B1	
(orange),	B34	(grön),	B45	(gul)	och	B69	
(blå).	Prickad	linje	illustrerar	aktuellt	
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Miljöbedömning 
Kommunen,	det	vill	säga	byggnadsnämnden,	som	PBL‐ansvarig	är	den	som	i	första	hand	avgör	
om	genomförandet	av	en	detaljplan	medför	en	betydande	miljöpåverkan.	Kommunen	ska	alltså	
för	varje	enskild	detaljplan	bedöma	om	det	krävs	en	miljökonsekvensbeskrivning,	MKB,	samt	
fatta	ett	beslut	i	frågan.	
	
Byggnadsnämndens	ställningstagande	till	behovet	av	en	miljökonsekvensbeskrivning	i	aktuellt	
planärende	är	att	ett	genomförande	av	detaljplanen	inte	innebär	någon	betydande	
miljöpåverkan	i	den	mening	som	avses	i	plan‐	och	bygglagen,	PBL.	Ställningstagandet	fattas	av	
byggnadsnämnden	i	samband	med	beslut	om	samråd.	Motiven	till	ställningstagandet	framgår	av	
handlingen	”Beslutsunderlag	för	behovsbedömning/avgränsning	av	
miljökonsekvensbeskrivning,	MKB”	daterad	2015‐11‐04.	
	
Övriga kommunala beslut och utredningar 
2001	tog	Vägverket	konsult	tillsammans	med	Landskapsgruppen	Öresund	AB	fram	ett	
skissförslag	till	miljöprioriterad	genomfart	och	ny	torgyta	på	Storgatan	i	Asarum.	Huvuddragen	i	
förslaget	var	att	skapa	en	smalare	gata,	med	sänkt	hastighet,	som	kantas	av	ett	tydligare	
centrumtorg	och	en	sammanbindande	separerad	gång‐	och	cykelväg.	Därigenom	skulle	centrum	
tydliggöras	och	trafikanter	och	besökare	skulle	förstå	att	bykärnan	var	nådd.	Det	föreslogs	även	
att	entrén	till	Badhusparken	skulle	annonseras	från	Storgatan	och	centrum.	En	enklare	
ortsanalys	gjordes	som	visade	att	material	som	granit,	stengärdesmurar	och	smide	är	
karaktärsbildande	och	ortsspecifikt	för	Asarum.		
	
Strategiska	enheten	fick	2011‐04‐25	uppdraget	att	samordna	en	förstudie	för	utveckling	för	
Asarums	centrum.	Syftet	var	att	finna	idéer	och	former	för	nytänkande	och	framtida	omvandling	
av	såväl	offentliga	som	privata	miljöer	och	lokaler	samtidigt	som	boendefrågorna	vägdes	in	i	
sammanhanget.	Studien	startades	upp	med	dialogmöte	i	Asarum	där	engagerade	
fastighetsägare,	företagare	och	enskilda	bjöds	in	att	delta.	Samtidigt	startades,	tillsammans	med	
utbildningsenheten,	en	skoluppgift	med	temat	utveckling	av	Asarums	centrum,	i	
högstadieklasserna	i	Asarum.	Idéerna	från	dialogmötet	och	skoluppgiften	vidareutvecklades	i	
grupper	med	olika	teman.	De	olika	temagrupperna	inriktade	sig	på:	Boende;	Barn,	unga	och	
äldre;	Storgatan;	Badhusparken	och	Torgyta.	Resultatet	från	förstudien	och	inkomna	synpunkter	
har	sammanställts	i	en	rapport	daterad	2012‐03‐29.	Några	av	de	förslag	som	lades	fram	finns	
sammanfattade	i	rutan	nedan.	

	
	

 Skapa	torgyta	vid	gamla	ICA	
 Cykelväg	genom	centrum	
 Fler	centralt	placerade	

bostäder	
 Bättre	tillgänglighet	till	

Badhusparken		
 Rusta	upp	biblioteket	på	Dyks	

väg	och	ha	längre	öppettider	
	

	

 Fler	övergångsställen		
 Plantering	längs	gatan	
 Lastzoner	längs	Storgatan	måste	

vara	kvar	för	verksamheterna	där	
 Fler	korttidsparkeringplatser,	

gärna	på	båda	sidor	av	Storgatan	
	

	
Under	år	2012	tog	Vectura	fram	ett	utformningsförslag	för	Storgatan.	Detta	arbete	gjordes	som	
en	fortsättning	på	förstudien	och	resulterade	i	ett	behov	av	ny	detaljplan	för	att	bland	annat	lösa	
vissa	fastighetsrättsliga	frågor.	
	
Byggnadsnämnden	beslutade	2015‐05‐27	att	ställa	sig	positiv	till	detaljplaneläggning	av	
Asarums	centrum.	Planavtal	avseende	planarbetet	upprättades	2015‐09‐11	mellan	Karlshamns	
kommun	och	Säljfast	Olofström	genom	Frank	Arnesson.	
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Riksintressen och strandskydd 
Planområdet	berör	inga	riksintressen	och	ligger	inte	inom	strandskyddat	område.	
 
Miljökvalitetsnormer 
Planerad	bebyggelse	kommer	att	tillföra	trafik	till	området,	men	inte	i	den	mängden	att	det	
anses	medföra	någon	betydande	påverkan	på	befintlig	bebyggelse	ur	luftkvalitetsperspektiv.	
Den	föreslagna	detaljplanen	bedöms	inte	medföra	att	gällande	miljökvalitetsnormer	för	
omgivningsbuller	(SFS	2004:675)	eller	utomhusluft	(SFS	2001:527)	överskrids.	
 
Hälsa och säkerhet  
Buller 
Plan‐	och	bygglagen	och	miljöbalken	har	samordnats	när	det	gäller	buller	och	bostäder.	Från	och	
med	den	2	januari	2015	ska	beräknade	värden	för	omgivningsbuller	redovisas	i	
planbeskrivningen.	Detaljplanen	ska	uppfylla	de	riktlinjer	för	väg‐	och	spårtrafik	som	anges	i	
förordningen	om	trafikbuller	(SFS	2015:216).	Enligt	riktvärdena	bör	buller	från	vägar	inte	
överskrida	55	dBA	ekvivalentnivå	vid	en	bostadsbyggnads	fasad	och	50	dBA	ekvivalent	ljudnivå	
samt	70	dBA	maximal	ljudnivå	vid	en	uteplats	om	en	sådan	ska	anordnas	i	anslutning	till	
byggnaden.	Om	ovanstående	ljudnivåer	ändå	överskrids	bör	minst	hälften	av	bostadsrummen	i	
en	bostad	vara	vända	mot	en	tyst	sida	där:	55	dBA	ekvivalent	ljudnivå	inte	överskrids	vid	fasad	
och	där	70	dBA	maximal	ljudnivå	inte	överskrids	mellan	kl	22.00	och	06.00	vid	fasad.	
	
Bullerberäkningar	har	gjorts	vid	Storgatan	och	Granvägen	vid	fastigheten	Asarum	1:116	där	ny	
bebyggelse	föreslås.	Även	den	framtida	situationen	bör	beaktas,	varför	beräkningar	har	gjorts	på	
prognosticerad	trafikmängd	om	20	år.	Beräknade	bullernivåer	redovisas	i	tabellen	nedan:	
	
Gata	 Ekvivalent	

ljudnivå	idag	
Maximal	
ljudnivå	idag	

Ekvivalent	
ljudnivå	om	20	
år	

Maximal	
ljudnivå	om	20	
år	

Storgatan	 60	dBA	 	81	dBA	 61	dBA	 81	dBA	
Granvägen	 51	dBA	 	84	dBA	 55	dBA	 84	dBA	
	
Trafikmätningar	ligger	till	grund	för	bullerberäkningarna	och	dessa	visar	att	hastigheten	endast	
uppgår	till	30	km/h	i	mätpunkten	på	Storgatan.	I	denna	hastighet	är	det	buller	från	motorerna	
som	orsakar	det	övervägande	bullret	och	sänkning	av	hastigheten	har	ingen	påverkan	på	
bullernivåerna.	När	områden	i	väster	exploateras	i	enlighet	med	gällande	detaljplan	B87	är	det	
meningen	att	anslutning	ska	ske	via	Granvägen.	Om	så	sker	kommer	trafikmängden	på	
Granvägen	att	öka	väsentligt,	vilket	måste	beaktas	när	ny	bebyggelse	föreslås	inom	nu	aktuellt	
planområde.	I	den	beräknade	ljudnivån	för	Granvägen	om	20	år	har	den	uppskattade	
trafikmängden	från	utbyggnadsområdet	i	väster	därför	räknats	in.	

Föreslagen	förändring	och	konsekvenser	
Riktvärdet	55	dBA	ekvivalentnivå	utomhus	vid	husfasad	överskrids	idag	längs	Storgatan	med	5	
dBA.	För	att	andelen	människor	som	utsätts	för	bullerstörningar	inte	ska	öka,	bör	möjligheter	till	
kompensationsåtgärder	alltid	studeras	när	riktvärdena	inte	kan	uppnås	och	det	saknas	
alternativa	lokaliseringar.	Sådana	åtgärder	bör	i	första	hand	utföras	inom	aktuella	
bostadsprojekt	och	kan	då	regleras	i	detaljplanen.		
	
I	de	allmänna	råden	anges	vidare	att	nya	bostäder	bör	kunna	medges	där	den	dygnsekvivalenta	
ljudnivån	vid	fasad	uppgår	till	55–60	dBA,	under	förutsättning	att	det	går	att	åstadkomma	en	
tyst	sida	(högst	45	dBA	vid	fasad)	eller	i	varje	fall	en	ljuddämpad	sida	(45–50	dBA	vid	fasad).	
Minst	hälften	av	bostadsrummen,	liksom	uteplats,	bör	vara	vänd	mot	tyst	eller	ljuddämpad	sida.	
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En	byggnad	på	fastigheten	Asarum	1:116	längs	med	Storgatan	har	en	avskärmande	effekt	så	att	
tyst	sida	skapas	i	väster.	Detta	regleras	i	plan	genom	bestämmelse	om	att	”Byggnader	ska	
placeras	så	att	en	sida	med	högst	55	dBA	ekvivalent	ljudnivå	uppnås	vid	fasad”	(p).	På	så	sätt	
fungerar	byggnaden	som	en	skärm	mot	Storgatan	och	en	tyst	sida	i	väster	skapas,	där	även	
uteplats	anordnas.	I	enlighet	med	förordningen	om	trafikbuller	ska	minst	hälften	av	
bostadsrummen	per	bostad	vara	vända	mot	tyst	sida.	Detta	regleras	genom	planbestämmelse	
(m)	”Bostadslägenheter	ska	ha	minst	hälften	av	bostadsrummen	och	uteplats	vänd	mot	en	sida	
där	55	dBA	ekvivalent	ljudnivå	inte	överskrids	vid	fasad”.	Denna	bestämmelse	gäller	för	samtliga	
fastigheter	längs	med	Storgatan	utom	Asarum	43:1	där	Kyrkskolan	ligger.	Denna	byggnad	ligger	
på	ett	så	långt	avstånd	från	vägen	att	riktvärdet	vid	fasad	uppfylls	och	ny	bebyggelse	tillåts	inte	
närmare	vägen.	
	
Den	prognostiserade	bullernivån	utgår	från	att	mängden	fordon	med	bensin	och	dieseldrivna	
motorer	ökar	i	samma	takt	som	tidigare.	Med	större	andel	eldrivna	motorer	kommer	
bullernivåerna	inte	att	uppnå	så	höga	nivåer	som	redovisade	värden.	
 
Förorenad mark 
Inom	planområdet	
På	fastigheten	Asarum	1:13	bedrevs	det	under	1960–70‐talet	bensinstationsverksamhet.	En	
miljöteknisk	markundersökning	gjordes	för	SPIMFAB	av	Golder	Associates	AB	under	2012.	
Analys	av	tagna	jordprover	påvisade	inte	halter	över	SPI:s	branschrekommendationer	för	
mindre	känslig	markanvändning.	De	obebyggda	ytorna	i	väster	och	öster	är	asfalterade	och	
används	idag	för	parkering	och	avlastning.	Det	finns	idag	en	tandläkarmottagning	på	fastigheten.	
Detta	innebär	att	det	kan	finnas	föroreningar,	främst	kvicksilver,	i	avloppsledningarna.		
	
Inom	fastigheten	Asarum	1:46	finns	två	noteringar	i	Länsstyrelsens	inventering	av	potentiellt	
förorenade	områden.	Det	ena	objektet	är	identifierat	som	en	drivmedelsanläggning	(ID	110040)	
och	det	andra	som	en	bilvårdsanläggning,	bilverkstad	samt	åkerier	(ID	110016).	Fastigheten	är	
bebyggd	med	enbostadshus	i	vilket	blomsterhandel	bedrivs	idag.	Enligt	uppgifter	från	sonen	till	
tidigare	ägare	byggdes	befintligt	byggnad	1898	av	en	äldre	släkting,	som	då	drev	en	lanthandel	
där.	1940‐1962	bedrevs	det	cykelverkstad	i	sidobyggnaden,	där	även	mopeder	såldes.	Denna	
lades	ned	då	Sonjas	blommor	startades.	Anledningen	till	att	verksamheten	registrerats	som	
bilverkstad	var	att	cykelverkstäder	skulle	ingå	enligt	direktivet	vid	det	tidiga	
inventeringsarbetet.	Enligt	länsstyrelsens	uppgifter	har	det	sålts	fotogen,	rödsprit	och	bensin	vid	
lanthandeln.	Bensinpumpen	stod	långt	ute	vid	vägen	och	marken	där	pumpen	troligtvis	stod	
exproprierades	så	småningom	av	kommunen	när	Storgatan	skulle	breddas.	I	samband	med	
breddningen	höjdes	vägnivån	med	ca	50	cm.	
	
Inom	fastigheten	Asarum	1:86	finns	en	notering	om	drivmedelshantering	från	Länsstyrelsens	
inventering.	Här	bedrevs	taxiverksamhet	fram	till	1970‐talet	då	dagligvaruhandel	byggdes.	
Bensinpumpen	tillhörde	taxiverksamheten	och	flyttades	med	denna.	På	fastigheten	Asarum	1:86	
har	SPIMFAB	gjort	en	förstudie	(ID	110041).	Fastigheten	planlades	1995	för	handelsändamål	
och	befintlig	verksamhet	utgörs	av	dagligvaruhandel	(Coop).	Det	står	ingenting	om	förorenad	
mark	omnämnt	i	detaljplanen	från	1995.	De	obebyggda	ytorna	i	väster	och	söder	är	asfalterade	
och	används	för	parkering.	
	
På	fastigheten	Asarum	42:3	har	det	funnits	en	drivmedelsstation	ut	mot	Froarpsvägen,	vilket	
gamla	fotografier	från	1950‐talet	bevisar.	Stationen	lades	ned	under	1960‐talet.	
	
Utanför	planområdet	
På	fastigheten	Asarum	1:10,	direkt	norr	om	planområdet,	finns	en	notering	om	tidigare	
bilvårdsanläggning	(ID	110039).	Fastigheten	är	idag	planlagd	för	och	bebyggd	med	ett	
enbostadshus.	
	

67



Antagandehand l i ng                                                                                                                                2016 ‐12 ‐06  

 

P lanbesk r i vn ing  –  Deta l j p lan  fö r  fas t i ghe te rna  Asarum 1 :4  och  1 :13  m. f l . ,  Asarum 
 

9

Inom	fastigheten	Asarum	33:1,	i	det	som	nu	är	Badhusparken,	strax	öster	om	planområdet	fanns	
tidigare	en	trolig	grustäkt,	Kurrebodahålan.	Grustäkten	var	vattenfylld	stora	delar	av	året	och	
enligt	uppgifter	i	kommunens	avfallsplan	fungerade	området	på	ca	1000	kvm,	som	allmän	
avstjälpningsplats	från	hushåll	och	handel	under	1930‐34.	Avstjälpningsplatsen	förbjöds	1934	
på	grund	av	föroreningsrisk	men	lär	ha	använts	ytterligare	flera	år.	Den	exakta	placeringen	är	
osäker.	Om	föroreningar	från	denna	har	spridit	sig	till	planområdet	är	i	dagsläget	okänt.	

Föreslagen	förändring	och	konsekvenser	
Samtliga	tankstationer	i	Asarum	låg	utmed	Storgatan	och	Froarpsvägen.	Inom	fastigheten	
Asarum	42:3	planläggs	all	mark	mellan	befintliga	byggnader	och	Storgatan/Froarpsvägen	som	
allmän	plats	väg,	i	syfte	att	möjliggöra	ny	gestaltning	av	Storgatan.	Vägar,	gator,	torg	och	
allmänna	parkeringsplatser	utgör	markanvändningar	där	människor	vistas	en	kortare	tid	och	
där	risken	för	exponering	är	liten.	Saneringsnivån	är	därför	lågt	definierad	som	”Mark	med	litet	
utnyttjande”	och	det	finns	inga	riktvärden	kopplade	till	denna	saneringsnivå.		
	
För	den	obebyggda	fastigheten	Asarum	1:116	har	en	översiktlig	miljöteknisk	markundersökning	
gjorts,	se	bilaga	2	Miljötekniskt	PM	i	Markteknisk	undersökningsrapport,	Ramböll	Sverige	AB,	
daterad	2016‐09‐06.	På	fastigheten	påträffades	föroreningar	av	PAH:er	i	två	punkter	där	de	
bedöms	utgöra	en	risk	för	både	människa	och	miljö	och	därför	kommer	att	behöva	åtgärdas	i	
samband	med	ändrad	markanvändning.	Föroreningarna	är	endast	grovt	avgränsade	i	plan	och	
djup	och	inför	vidare	planering	bör	en	avgränsande	undersökning	göras.	En	skriftlig	anmälan	
måste	lämnas	in	till	tillsynsmyndigheten	innan	efterbehandlingsåtgärder	eller	
schaktningsarbeten	påbörjas.	
	
För	fastigheterna	Asarum	1:13,	1:46,	1:86	och	1:116,	där	det	finns	förorenad	mark	och	
potentiellt	förorenad	mark	inom	kvartersmark,	anges	planbestämmelse	på	plankartan	som	
villkorar	startbesked	(a)	”Startbesked	får	inte	ges	förrän	eventuella	markföroreningar	har	
avhjälpts.	Skyltar	och	mindre	fasadförändringar	mm	som	inte	berör	marken	undantas”.	Såväl	
bygglov	som	marklov	får	därmed	beviljas	men	startbesked	får	inte	ges	förrän	markens	
lämplighet	har	säkerställts	genom	att	eventuella	markföroreningar	har	avhjälpts	till	den	nivå	
som	Naturvårdsverkets	generella	riktvärden	anger.	I	de	fall	bygglovet	gäller	bostads‐	eller	
vårdändamål	ska	riktvärden	motsvarande	känslig	markanvändning	uppfyllas.	Gäller	bygglovet	
handels‐	kontors‐,	hotell	samt	andra	centrumändamål	ska	riktvärden	motsvarande	mindre	
känslig	markanvändning	uppfyllas.	Det	är	Naturvårdsverkets	generella	riktvärden	som	gäller	
den	dag	planen	vinner	laga	kraft	som	ska	uppfyllas.	Markprovtagningar	kommer	att	krävas	i	
samband	med	bygglov.	I	de	fall	förorenade	massor	upptäcks	ska	tillsynsmyndigheten	
underrättas	enligt	10	kapitel	11	§	miljöbalken.	Om	grävning	i	förorenade	massor	ska	äga	rum	
ska	en	anmälan	om	detta,	enligt	28	§	förordningen	(1998:899)	om	miljöfarlig	verksamhet	och	
hälsoskydd,	lämnas	till	tillsynsmyndigheten.	Godkännande	från	tillsynsmyndigheten	att	
föroreningarna	har	avhjälpts	krävs	innan	startbesked	kan	ges.	Då	bygglov	endast	gäller	skylt	
eller	mindre	fasadförändring,	exempelvis	takkupa	eller	dylikt,	som	inte	berör	mark	ställs	dock	
inte	krav	på	att	marken	saneras.	Detta	undantag	görs	för	att	underlätta	mindre	förändringar	av	
befintliga	byggnader.	
	
Om	avloppsledningarna	på	Asarum	1:13	saneras	ska	tillsynsmyndighet	och	kommunens	VA‐
enhet	meddelas	för	att	säkra	att	föroreningar	inte	kommer	ut	i	kommunens	ledningssystem.	
 
Radon 
Radonundersökning	är	inte	gjord.	Enligt	kommunens	översiktliga	flygstrålningskarta	utgör	
marken	inom	planområdet	lågriskområde	vad	avser	radon.	Man	kan	dock	inte	utesluta	förhöjd	
risk	för	markradon	lokalt.		

Föreslagen	förändring	och	konsekvenser	
Då	radonfrågan	regleras	i	Boverkets	byggregler	(avsnitt	6:23)	bevakas	frågan	i	bygglovsskedet.	
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Vid	radonförekomster	ska	byggnadsdelar	som	står	i	kontakt	med	jorden	utformas	så	att	luft	från	
marken	förhindras	att	tränga	in	i	byggnaden.	Speciell	uppmärksamhet	måste	därvid	ägnas	åt	
håltagningar	i	golvet	för	genomföringar	etc.	

 
Risker på grund av 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.	
Planområdet	har	idag	en	nivå	över	+30	meter	över	nollplanet.	Det	finns	inga	noteringar	om	risk	
för	ras	och	skred	inom	planområdet	och	området	är	inte	utsatt	för	översvämningsrisk.	Med	ett	
varmare	klimat	blir	risken	för	värmeböljor	större	och	därmed	ökar	behovet	av	svalka.		
	
Föreslagen	förändring	och	konsekvenser	
Genomförandet	av	detaljplanen	kommer	inte	att	innebära	några	förändringar	som	ökar	riskerna	
på	grund	av	framtida	förändrat	klimat.	Genom	att	planera	in	gröna	ytor	vid	tillkommande	och	
befintlig	byggnation	kan	dagvatten	stoppas	upp	och	ge	en	jämnare	belastning	på	ledningsnätet.	
Vegetation	har	även	en	svalkande	effekt	vid	värmeböljor	och	är	därför	positivt	för	
mikroklimatet.	Inom	planområdet	finns	större	asfalterade	parkeringsytor	som	under	
sommarhalvåret	kan	bli	mycket	varma.	För	att	dämpa	denna	effekt	är	det	positivt	om	träd	och	
buskar	planteras	i	närheten.		
	
Farligt gods 
Farligt	gods	är	ett	samlingsbegrepp	för	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.	Storgatan,	genom	Asarum	och	planområdet,	är	inte	utpekad	som	farligt	godsled	men	
det	finns	inskränkningar	för	transport	av	farligt	gods.	Detta	innebär	att	viss	transport	av	farligt	
gods	får	ske.	Ca	350	m	norr	om	planområdet	finns	en	bensinstation.	

Föreslagen	förändring	och	konsekvenser	
Storgatan	trafikeras	endast	av	fordon	med	destination	i	orten	eller	i	dess	närområde,	då	vägen	
inte	är	en	direktlänk	till	annan	större	ort.	De	transporter	med	farligt	gods	som	belastar	
Storgatan	utgörs	således	endast	av	fordon	med	målpunkt	i	eller	strax	utanför	Asarum,	
exempelvis	transport	av	eldningsolja	till	enskilda	villor.	Samtliga	fastigheter	längs	med	
Storgatan,	utom	Asarum	1:116,	är	bebyggda.	En	ytterligare	byggnad	på	denna	fastighet	medför	
inte	högre	risk	för	transporter	med	farligt	gods.	Intentionen	med	planförslaget	är	bland	annat	att	
ge	möjlighet	till	en	förändrad	gatumiljö	genom	centrala	Asarum.	Vägen	föreslås	smalnas	av	för	
att	ge	utrymme	till	cykelväg	på	östra	sidan.	Vägen	kommer	att	utformas	som	gångfartsområde	
med	upphöjd	körbana	och	avvikande	markbeläggning,	
vilket	har	en	hastighetssänkande	inverkan.	Läs	mer	om	
detta	under	”Vägnät”	på	sidorna	15‐16.	Det	finns	även	
möjlighet	att	skylta	med	genomfartsförbud	för	tunga	
lastbilar	genom	planområdet.	Bensinstationen	i	norr	
kan	nås	norrifrån	från	riksväg	29,	som	är	utpekad	led	
för	farligt	gods,	via	Tostarpsvägen,	och	på	så	sätt	
undvika	dessa	transporter	genom	centrum.		
	
Mark‐ och vattenområden 
Mark och vegetation 
Planområdet	är	beläget	i	centrala	Asarum	och	är	
ianspråktaget	för	bebyggelse.	Stora	delar	av	marken	är	
hårdgjord	i	och	med	byggnader,	vägar	och	
parkeringar.	Gröna	ytor	finns	i	de	privata	
trädgårdarna,	runt	banken	och	till	viss	del	på	
skolgården	vid	Kyrkskolan.	Inom	fastigheten	Asarum	

Prästgårdsallén	i	planområdets	södra	
del	innefattar	träd	med	skyddsvärde.	
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1:81,	väster	om	den	gamla	fritidsgården,	finns	uppvuxna	träd	som	skapar	en	tilltalande	
lummighet	till	nuvarande	förskoleverksamhet.	Närmaste	allmänt	tillgängliga	parkområde	är	
Badhusparken	öster	om	planområdet.	
	
Hela	Prästgårdsallén	kantas	av	högresta	parklindar.	Alléer	omfattas	av	biotopskydd	enligt	
miljöbalken	och	här	finns	även	några	skyddsvärda	träd.	Enligt	kommunens	grönstrukturplan	har	
träden	jämn	och	bra	kvalitet	och	allén	ingår	i	ett	grönt	stråk	i	öst‐västlig	riktning	genom	Asarum.	
Det	finns	inga	rödlistade	arter	utpekade	i	området.	

Föreslagen	förändring	och	konsekvenser	
Vid	planering	av	ny	bebyggelse	är	det	bra	om	så	stora	ytor	som	möjligt	användas	till	grönyta	och	
vegetation.	Det	mjukar	upp	miljön	och	medför	värdefulla	värden	för	samhället	så	som	en	
trivsammare	utemiljö,	bättre	mikroklimat,	möjlighet	för	ökad	biologisk	mångfald.	Gröna	ytor	
absorberar	dessutom	vatten	och	minskar	därmed	belastningen	på	dagvattennätet.	
	
Planförslaget	medför	ingen	förändring	på	Prästgårdsallén	och	de	träd	som	kantar	gatan.	För	att	
säkra	trädens	välbefinnande	och	skydda	mot	åtgärder	som	skulle	kunna	skada	trädens	rötter	
reglerar	en	planbestämmelse	(n)	”Marken	är	avsedd	för	träd”	markens	anordnande	fem	meter	
norr	om	träden.		
	
Geotekniska förhållanden 
I	den	västra	delen	av	planområdet	består	jordarten	av	sand,	
medan	den	i	norr	och	sydost	består	av	morän.	I	den	nordöstra	
delen	består	jordarten	av	isälvssediment.	Vid	fastigheten	Asarum	
4:5,	i	sydost,	går	berget	i	dagen.	Bergarten	utgörs	av	granodiorit.	I	
stort	sett	hela	planområdet	är	bebyggt	eller	på	annat	sätt	
ianspråktaget.	
	
Ramböll	Sverige	AB	har	gjort	en	översiktlig	geoteknisk	
undersökning	för	fastigheten	Asarum	1:116,	se	Markteknisk	
undersökningsrapport,	daterad	2016‐09‐06.	Hela	fastigheten	är	
asfalterad	och	under	asfalten	följer	fyllnadsmaterial	av	
huvudsakligen	sand	till	ett	djup	av	0,03‐0,8	m	under	markytan.	
Under	fyllnadsmassorna	finns	sand	och	finsand	med	inslag	av	
grus,	morän	och	lera.	
	
Fornlämningar 
Det	finns	inga	kända	fornlämningar	inom	själva	planområdet	men	
i	söder,	inom	begravningsplatsen	finns	ett	objekt	som	är	
registrerat	i	fornminnesregistret.	Eventuella	fynd	i	samband	med	
anläggningsarbeten	ska	omgående	anmälas	till	länsstyrelsen	enligt	bestämmelserna	i	
kulturminneslagen.	
	
Bebyggelseområden 
Byggnadskultur och gestaltning 
Bebyggelsen	i	Asarums	centrum	är	blandad	såväl	i	ålder	som	i	storlek	och	visar	inte	på	någon	
sammanhängande	byggnadskultur.		
	
I	söder	finns	äldre	institutionslika	byggnader	som	vita	skolan,	kyrkskolan	och	Sparbanken.	Vita	
skolan	byggdes	1847	och	innehöll	då	både	skolsal,	lärarbostad,	fattig‐	och	sockenstuga.	Sedan	
1935,	då	skolverksamheten	flyttade	till	röda	skolan	(numera	kallad	kyrkskolan)	och	den	
kommunala	administrationen	flyttade	in	i	byggnaden,	har	en	rad	olika	verksamheter	inrymts	i	
byggnaden,	som	därmed	har	haft	en	central	roll	i	Asarums	samhälle.	Byggnaden	är	reslig	i	två	
och	en	halv	våningar,	med	fasader	i	ljusgrå	puts	och	vita	detaljer	runt	fönstren,	vilket	ger	en	

Karta	över	olika	jordarter	inom	
planområdet,	som	markerats	med	
punktprickad	linje.	
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stilren	gestaltning.	Kyrkskolan	byggdes	år	1900	och	byggdes	till	1935.	Det	massiva	
Sparbankshuset	byggdes	1899	efter	ritningar	av	Svante	Svensson.	Både	bankhuset	och	
kyrkskolan	har	en	påkostad	arkitektur	och	sätter	sin	prägel	på	samhället.	Kyrkskolan	är	ett	
exempel	på	bygdens	tegelarkitektur	från	seklets	början	med	bearbetad	tegelmurning,	
spetsbågefriser	och	ljusputsade	blinderingar	och	står	omnämnd	i	”Kulturminnesvårdsprogram	
för	Blekinge	län”	från	1983.		
	

	 	 	
Vita	skolan	 Kyrkskolan	 Sparbankshuset	
	
Den	gula	putsade	byggnaden	på	fastigheten	Asarum	14:6	är	byggd	1929	och	har	ett	starkt	
uttryck	i	sin	utformning	och	dekoration,	med	inslag	av	20‐tals	klassicism	och	jugend.	Detta	utgör	
en	viktig	karaktärsbyggnad	i	Asarums	centrum	och	särskilt	värdefullt	är	de	putsade	
fasaddekorationerna	och	frontespisens	särpräglade	konstruktion	(se	bild	nedan).	I	västra	delen	
av	planområdet	finns	ett	konvalescenthem	från	1905.	Detta	var	i	bruk	fram	till	1968	då	
verksamheten	flyttade	till	Karlshamn.	Efter	det	har	byggnaden	använts	som	samlingslokal,	
fritidsgård	och	som	nu	inrymmer	förskola	och	pensionärsverksamhet.	I	norr	ligger	
enbostadshus	och	mitt	emot	Storgatans	korsning	med	Froarpsvägen	ligger	relativt	stora	
enplansbyggnader	med	handel,	gym	och	tandläkare.	Norr	och	väster	därom	finns	stora	öppna	
ytor	för	parkering	och	varumottagning.	Längs	med	Storgatan	finns	i	södra	delen	av	planområdet	
mindre	byggnader	inrymmande	olika	typer	av	affärsverksamhet.	I	norr	kantas	vägen	av	
flerbostadshus	i	två	till	tre	våningar,	varav	något	med	handel	i	bottenplanet.		
	

	 	 	
Karaktärsbyggnad	Asarum	
14:6	

Gamla	fritidsgården,	Asarum	1:4	 Glasögonhuset,	Asarum	42:3	

	 	 	
Coop,	Asarum	1:86	
	

Blomsterhandel,	Asarum	1:46	 Motiva,	Asarum	1:13	

Föreslagen	förändring	och	konsekvenser	
På	grund	av	områdets	centrala	läge	bör	en	hög	arkitektonisk	ambitionsnivå	på	den	
tillkommande	bebyggelsen	eftersträvas.	Generellt	i	planområdet	bekräftas	befintliga	
förhållanden	och	användningen	av	fastigheterna	ges	en	högre	flexibilitet	genom	att	reglera	flera	
olika	ändamål.	
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Användningsändamål	
Bebyggelse	för	centrumändamål,	bostäder,	vård,	smådjursklinik	och	tillfällig	vistelse	(CBDL1O)	
medges	för	fastigheterna	Asarum	1:13,	1:15,	1:45,	1:46,	1:86	och	1:116	och	för	fastigheterna	
öster	om	Storgatan,	söder	om	Froarpsvägen.	För	fastigheterna	Asarum	1:4,	1:81,	1:89,	43:1	och	
del	av	1:83	medges	användningsändamålen	skola,	kontor,	bostäder,	smådjursklinik	och	tillfällig	
vistelse	(SKBDL1O).	Fastigheten	Asarum	1:92	planläggs	för	kontor	och	tekniska	anläggningar	i	
enlighet	med	dagens	användning	men	ges	även	möjlighet	att	utvecklas	för	bostäder	(KEB).	Den	
del	av	fastigheten	Asarum	1:83	där	befintlig	nätstation	ligger	planläggs	för	tekniska	
anläggningar	(E).	Vad	de	olika	användningsändamålen	innebär	enligt	”Boverkets	Allmänna	Råd	
(2014:5)	om	planbestämmelser	för	detaljplan”	framgår	av	nedanstående	tabell.	
	
C	 Centrum	 All	sådan	verksamhet	som	bör	ligga	centralt	eller	på	annat	sätt	

vara	lätt	att	nå	för	många	människor.	Där	ingår	butiker,	service,	
gym,	kontor,	bio,	bibliotek,	teatrar,	bank,	kyrkor	och	andra	
typer	av	religiösa	byggnader,	föreningslokaler,	samlingslokaler,	
restauranger,	café,	hotell	med	mera.	

B	 Bostäder	 Olika	former	av	boende	av	varaktig	karaktär.	Även	
bostadskomplement,	såsom	parkering,	tvättstuga,	förråd	mm	
ingår.	

K	 Kontor	 Kontor	och	tjänsteverksamhet	med	liten	eller	ingen	
varuhantering	

D	 Vård	 Vårdverksamhet	som	avser	människor	och	som	bedrivs	i	
särskilda	lokaler	exempelvis	vårdcentral	och	tandläkare.	

L1	 Smådjursklinik	 Precisering	av	ändamålet	odling	och	djurhållning	som	medger	
djurvård	exempelvis	veterinärklinik.	

O	 Tillfällig	vistelse	 Alla	typer	av	tillfällig	övernattning	som	bed	&	breakfast,	
vandrarhem,	boende	för	nyanlända.	Även	konferenslokaler.	

S	 Skola	 Fritidshem,	förskola,	skola	eller	annan	jämförlig	verksamhet.	
E	 Tekniska	

anläggningar	
Tekniskt	ändamål	såsom	nätstationer	och	pumpstationer	mm.	

	
Höjd	
Höjden	på	bebyggelsen	regleras	genom	planbestämmelse	om	nockhöjd	över	grundkartans	
nollplan.	
	
Fastigheter	längs	med	Storgatan	ges	möjlighet	till	bebyggelse	med	en	höjd	på,	+50	meter	över	
grundkartans	nollnivå,	vilket	är	högre	än	befintlig	bebyggelse	idag,	med	undantag	för	byggnaden	
på	Asarum	14:6.	Detta	görs	för	att	ge	en	mer	stadsmässig	karaktär	och	för	att	ge	möjlighet	till	
förtätning	i	centrumnära	läge.	+50	meter	innebär	här	maximalt	tre	våningar,	vilket	möter	upp	
den	intilliggande	byggnaden	på	Aarum	42:1	söder	om	Froarpsvägen	samt	bebyggelsen	på	
Asarum	1:25,	mitt	emot	Asarum	1:116.	Undantag	för	denna	nockhöjd	utmed	Storgatan	görs	dock	
för	Kyrkskolan,	Vita	skolan	och	Sparbankshuset,	(Asarum	43:1,	4:5	och	1:45)	som	idag	har	en	
nockhöjd	på	knappt	+45	meter.	För	att	inte	möjliggöra	ytterligare	våningar	på	dessa	byggnader	
regleras	därför	nockhöjden	för	dessa	fastigheter	till	+45	meter.		
	
För	fastigheterna	Asarum	1:13	och	1:86	medges	en	nockhöjd	på	+50	meter	i	den	östra	delen,	
vilket	skulle	ge	möjlighet	till	ytterligare	två	våningar	mot	Storgatan.	För	att	inte	skapa	för	stora	
volymer	som	inte	skulle	smälta	in	i	den	övriga	miljön	tillåts	denna	höjd	endast	på	del	av	befintlig	
bebyggelse.	Den	angivna	ytan	medger	dock	att	nya	våningsplan	dras	in	något	från	fasadlinjen	
vilket	beror	på	bullersituationen	längs	med	Storgatan.	Den	högre	höjden	tillsammans	med	en	
något	ökad	exploateringsgrad	skulle	kunna	ge	karaktären	av	mer	centrumlik	bebyggelse	och	en	
mer	stadsmässig	gatubild.	Det	skulle	även	möjliggöra	ca	15	nya	lägenheter	per	fastighet.	För	den	
västra	delen	av	dessa	båda	fastigheter	bekräftas	befintliga	höjdförhållanden	och	nockhöjden	
sätts	till	+43	meter.		
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För	fastigheten	Asarum	1:116	innebär	en	nockhöjd	på	+50	meter	en	byggnad	i	tre	våningar	mot	
Storgatan	i	öster	och	tre	och	en	halv	till	fyra	våningar	mot	väster.	Detta	ger	ca	25	nya	lägenheter.	
För	övriga	fastigheter	inom	planområdet	bekräftas	nuvarande	höjdförhållanden	och	ges	en	
nockhöjd	mellan	+42	och	+43	meter.	Nockhöjden	på	eventuella	komplementbyggnader	på	
fastigheten	Asarum	43:1	får	vara	högst	4	meter.	
	
Exploateringsgrad	och	prickmark	
Exploateringsgraden	(e00)	anges	i	form	av	”Största	byggnadsarea	i	procent	av	fastighetsarean”.		
	
För	fastigheten	Asarum	1:92	regleras	exploateringsgraden	till	20	%,	och	för	fastigheterna	
Asarum	1:13	och	1:86	till	45	%,	vilket	är	något	högre	än	befintlig	situation.	Därmed	bekräftas	
befintlig	bebyggelse	och	utrymme	för	viss	utökad	byggnadsvolym	tillåts.		
	
För	Asarum	43:1,	Kyrkskolan,	regleras	bebyggelsen	genom	prickad	mark	och	korsmark.	Dessa	
beteckningar	innebär	att	marken	inte	får	bebyggas,	respektive	endast	får	bebyggas	med	
komplementbyggnader.	På	så	sätt	skapas	en	buffert	kring	Kyrkskolan	och	därmed	bevaras	dess	
dominans	över	omgivningen.	Ett	område	söder	om	den	befintliga	skolbyggnaden	har	dock	
lämnats	utan	dessa	bestämmelser	för	möjlighet	till	mindre	tillbyggnad.	Eventuell	komplettering	
ska	göras	med	stor	respekt	för	det	kulturhistoriska	värdet,	se	vidare	under	rubriken	”Skydds‐	
och	varsamhetsbestämmelser”	på	nästa	sida.	
	
För	övriga	fastigheter	regleras	exploateringsgraden	till	40	%.	För	några	fastigheter	innebär	det	
endast	komplettering	med	en	mindre	byggnadsvolym,	medan	det	för	andra	fastigheter	innebär	
att	en	större	byggnad	kan	tillkomma.	Detta	beror	på	hur	till	hur	stor	del	fastigheten	som	är	
bebyggd	idag.	För	Asarum	4:5,	Vita	skolan,	ska	marken	vid	skolans	norra	gavel	hållas	fri	från	
bebyggelse	för	att	bibehålla	intrycket	av	skolbyggnaden	som	en	iögonfallande	solitär.	Detta	
regleras	med	prickad	mark	i	ett	område	som	sträcker	sig	20	m	norr	om	den	norra	gaveln.	
	
Utseendebestämmelse	
För	fastigheten	Asarum	1:4,	gamla	fritidsgården,	regleras	utseendet	på	eventuellt	tillkommande	
byggnader	så	att	de	smälter	in	i	den	befintliga	miljön.	Planbestämmelse	(f)	reglerar	detta	
”Tillkommande	byggnader	ska	anpassas	till	befintlig	byggnad	vad	gäller	karaktär,	volym	och	
skala”.	
	
Skydds‐	och	varsamhetsbestämmelser	
Den	kulturhistoriskt	värdefulla	Kyrkskolan,	Asarum	43:1,	bevaras	genom	skyddsbestämmelse	
om	rivningsförbud	(r)	”Byggnad	får	inte	rivas”.	Skyddsbestämmelsen	(q1)	”Befintliga	detaljer	
såsom	den	bearbetade	tegelmurningen,	spetsbågefrisen	och	de	putsade	blinderingarna	ska	
bevaras”	syftar	till	att	bevara	byggnadens	karaktärsdrag	men	ändå	ge	möjlighet	till	utveckling.		
	
Vita	skolan,	Asarum	4:5,	är	av	stort	kulturhistoriskt	värde	och	ges	därför	skyddsbestämmelse	
om	rivningsförbud	(r)	”Byggnad	får	inte	rivas”.	Skyddsbestämmelsen	(q2)	”Befintliga	detaljer	
såsom	gesimsen	vid	takfoten	ska	bevaras”	syftar	till	att	bevara	byggnadens	karaktärsdrag	men	
ändå	ge	möjlighet	till	utveckling.	
	
Även	karaktärsbyggnaden	på	Asarum	14:6	ges	varsamhetsbestämmelse	för	att	bevara	befintliga	
fasaddetaljer	och	frontespis	”Byggnadsverkets	värden	vad	gäller	detaljer	såsom	putsade	
fasaddetaljer	och	frontespisens	särpräglade	konstruktion	ska	bevaras.”	(k).	
			
Verksamheter och service 
Längs	med	Storgatan	finns	det	ett	antal	handlare	med	butiker	så	som	Coop,	blomsterhandel,	
tobaksaffär,	optiker	och	café.	Det	finns	även	gym,	tandläkare	och	bank	inom	planområdet.	Inom	
fastigheten	Asarum	1:4	finns	en	förskola	med	två	avdelningar	och	lokaler	som	används	för	
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pensionärsverksamhet.	Inom	fastigheten	Asarum	43:1	ligger	kyrkskolan,	som	idag	dock	står	
utan	verksamhet.	Det	finns	idag	stor	efterfrågan	på	nya	förskolor	inom	Asarum.	
	
Direkt	söder	om	planområdet	ligger	Asarums	kyrka	omgärdad	av	kyrkogården.	Här	finns	även	
bland	annat	pastorsexpedition	och	församlingssal.	
	
Föreslagen	förändring	och	konsekvenser	
Inom	planområdet	förslås	möjlighet	för	befintliga	verksamheter	att	utvecklas	och	nya	att	
etableras.	Det	är	önskvärt	med	blandade	funktioner	för	att	skapa	liv	och	rörelse	i	centrala	
Asarum	och	framförallt	längs	med	Storgatan,	som	utgör	centrumvägen.	Därför	medges	bland	
annat;	centrum,	vård,	handel,	kontor	och	förskola.	Detta	ger	också	flexibilitet	och	gör	att	planen	
kan	vara	aktuell	under	en	längre	tid.		
	
Längs	med	Storgatan	vore	det	positivt	med	en	högre	våningshöjd	i	gatuplanet	för	att	kunna	
erbjuda	publika	verksamheter	och	för	att	upprätthålla	en	stadsmässighet	ut	mot	vägen.	Genom	
att	tänka	på	detta	redan	från	början	ges	en	mer	flexibel	användning	av	byggnaderna	och	
våningsplanets	höjd	kan	anpassas	utifrån	den	verksamhet	som	ska	utföras.	Bottenvånings	
rumshöjd,	räknat	från	överkant	färdigt	golv	till	underkant	mellanbjälklagsstomme,	bör	därför	
vara	minst	3,30	meter	mot	gata.	
	
Lek, rekreation och naturmiljö 
Inom	planområdet	finns	inga	särskilt	utpekade	allmänna	lekområden	i	form	av	lekplats	med	
tillhörande	redskap.	Skolgården	vid	Kyrkskolan	samt	utegården	vid	förskolan	möjliggör	dock	för	
lek	under	de	tider	då	det	inte	är	någon	verksamhet.	Största	delen	av	planområdet	utgörs	av	
hårdgjorda	ytor	eller	privatägda	fastigheter.	Gröna	ytor	finns	i	de	privata	trädgårdarna,	runt	
banken	och	till	viss	del	på	skolgården	vid	Kyrkskolan.	Hela	Prästgårdsallén	kantas	av	högresta	
parklindar.	Läs	mer	om	de	gröna	ytorna	under	”Mark	och	vegetation”	på	sidorna	10‐11.	
	
Öster	om	planområdet	ligger	Badhusparken.	
Parken	är	en	liten	pärla,	med	vackra	planteringar	
och	frodig	grönska	tack	vare	magnolior	och	
japanska	körsbär.	Här	finns	även	öppna	gräsytor,	
boulebana	och	en	vattentrappa	som	leder	ner	till	en	
centralt	placerad	damm.	Vid	dammen	står	
skulpturen	Lur‐ring	av	Ulf	Sjöberg.	Parken	är	i	
dagsläget	något	undanskymd	och	entrén	från	
Storgatan	otydlig.		

Föreslagen	förändring	och	konsekvenser	
Genom	att	tydliggöra	entrén	till	Badhusparken	
skulle	fler	hitta	dit	och	dess	sociala	värde	öka.	
	
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	för	personer	med	nedsatt	rörelse‐	eller	orienteringsförmåga	att	använda	den.	
Inom	planområdet	finns	goda	möjligheter	att	lösa	tillgängligheten	på	både	allmän	platsmark	och	
kvartersmark.	Topografin	inom	planområdet	är	flack	och	hindrar	inte	att	full	tillgänglighet	
uppnås.	Nästan	alla	affärslokaler	längs	med	Storgatan	har	dock	trappor	upp	till	entréerna.	

Föreslagen	förändring	och	konsekvenser	
Tillkommande	bebyggelse	ska	vara	tillgänglig,	vilket	säkerställs	i	bygglovsskedet.	Då	Storgatan	
görs	om	ska	befintliga	entréer	tillgänglighetsanpassas	så	långt	det	är	möjligt	genom	att	

Badhusparken	ligger	strax	öster	om	
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Storgatans	höjdsättning	ses	över.	Kostnaden	för	detta	inryms	i	kommunens	projektbudget.	De	
nivåskillnader	som	inte	kan	klaras	genom	ändrad	gatunivå	åligger	det	fastighetsägaren	att	
åtgärda	enligt	Boverkets	föreskrifter	om	enkelt	avhjälpta	hinder	BFS	2011:13	och	BFS	2013:9.	
	
Trygghet 
Utifrån	brottsförebyggande	synvinkel	är	det	angeläget	att	ta	hänsyn	till	det	som	kallas	
situationell	brottsprevention.	Det	innefattar	de	åtgärder	som	minskar	antalet	situationer	som	
kan	resultera	i	brottslighet.	Det	kan	till	exempel	handla	om	att	göra	brotten	svårare	att	utföra	
och	att	öka	risken	att	upptäckas.	
	
Ett	exempel	på	situationell	brottsprevention	är	att	flytta	cykelställ	i	ett	bostadsområde	till	ett	
ställe	där	många	passerar.	Då	är	det	större	risk	att	den	som	begår	brottet	upptäcks.	Detsamma	
gäller	att	träd	vid	en	bilparkering	kan	hindra	översikt	och	skapa	möjlighet	att	"osynligt"	begå	
skadegörelse	eller	inbrott	i	parkerade	bilar.	
	
Andra	exempel	på	brottsförebyggande	är	att	undvika	dålig	belysning	som	kan	skapa	mörka	
platser	som	upplevs	som	obehagliga	och	även	de	kan	främja	möjligheten	att	begå	brott	just	där.	
Trånga	passager	bör	belysas	och	eventuellt	planeras	så	att	en	viss	överblick	kan	ske	från	
närbelägna	bostäder.	Det	är	viktigt	att	försöka	undvika	"döda	vinklar	och	vrån".	Höga	häckar,	
plank,	uthus/förråd	utmed	cykel‐	och	promenadstråk	och	vid	sittplatser	kan	skapa	otrygghet	
när	man	passerar	och	ge	möjlighet	till	obehagliga	situationer.	
	
Föreslagen	förändring	och	konsekvenser	
Blandade	funktioner	främjar	rörelser	under	alla	tider	på	dygnet	vilket	ökar	trygghetskänslan	
och	viljan	att	röra	sig	i	området.	Fler	ögon	på	platsen	skapar	en	social	kontroll	vilket	kan	
motverka	skadegörelse	inom	området.			
	
Gällande	krav	vad	det	gäller	utrymningsvägar	och	räddningsfordons	framkomlighet	ska	beaktas	
i	bygglovsskedet.	
	
Barn och ungdomar 
Förenta	Nationernas	Barnkonvention	och	frågeställningar	som	rör	barn	och	barnens	bästa	är	
ständigt	närvarande	under	planeringsarbetet	då	de	är	en	förutsättning	för	god	stads‐	och	
samhällsbyggnad.	Barnkonventionens	beaktande	säkerställs	också	genom	remissförfarandet	
under	planprocessen.	Nämnden	för	barn,	ungdom	och	skola	och	gymnasienämnden	får	
planhandlingar	tillsända	under	samråds‐	och	granskningstiden.	
	
Gator, vägar och trafik 
Vägnät	
Vägar	i	nord‐sydlig	riktning	är	Gröna	vägen	och	Storgatan.	Vägar	i	väst‐östlig	riktning	är	
Granvägen,	Stationsvägen	och	Prästgårdsallén.	Samtliga	vägar	är	kommunala.	Storgatan	utgör	
den	centrala	vägen	genom	samhället	och	det	är	längs	med	denna	väg	som	de	huvudsakliga	
målpunkterna	i	form	av	handel	och	verksamheter	är	lokaliserade.	Vägen	har	karaktär	av	
landsväg	och	för	att	tydliggöra	dess	centrala	funktion	och	uppmärksamma	trafikanter	på	att	de	
nu	befinner	sig	i	centrum	har	en	förstudie	gjorts	för	Asarums	centrum.	Läs	mer	om	denna	på	
kommande	sida	och	på	sidan	6.	
	
Trafikmängden	på	Storgatan	uppgår	idag	till	3	800	fordon/dygn	varav	4	%	är	tunga	fordon.	
Trafiken	på	Granvägen	uppgår	till	550	fordon/dygn	och	beror	till	stor	del	på	förskolan	som	
ligger	i	gamla	fritidsgården	på	fastigheten	Asarum	1:4.	
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Föreslagen	förändring	och	konsekvenser	
Storgatan,	som	utgör	en	genomfartsgata	med	mycket	trafik	med	målpunkter	utanför	orten,	
planläggs	med	ändamålet	VÄG	medan	övriga	gator	med	mer	lokal	trafik	ges	användningen	
GATA.	Båda	dessa	användningar	utgör	allmän	plats	där	kommunen	är	huvudman.		
	
Intentionen	i	översiktsplanen	
”Karlshamn	2030”	och	de	utredningar	
som	tidigare	tagits	fram	är	att	på	ett	
tydligare	sätt	visa	att	man	som	trafikant	
når	centrum.	I	den	utredning	som	
Vectura	tog	fram	2012‐11‐14,	och	som	
uppdaterades	av	SWECO	2015‐12‐02,	se	
bild	till	höger,	föreslås	åtgärder	så	som	
cykelväg,	torgyta,	möbleringszon,	
parkering	och	plantering	i	vägområdet.	
Intentionen	är	att	Storgatan	vid	
korsningen	med	Froarpsvägen	och	
norrut	till	Granvägen	ska	utformas	som	
upphöjd	gångfartsgata	med	ny	
markbeläggning.	Även	befintliga	
trottoarer	längs	med	Storgatan	ska	
fräschas	upp	med	ny	sammanhållande	
markbeläggning.	För	att	möjliggöra	
detta	planläggs	berörda	delar	som	
allmän	plats	–	väg	och	det	är	
kommunens	intention	att	köpa	in	dessa	
delar.	Berörda	fastighetsägare	kontaktas	
separat.	De	föreslagna	åtgärderna	skulle	
ge	ett	mer	ordnat	utseende	och,	förutom	
ett	attraktivare	centrum,	även	ha	en	
hastighetssänkande	inverkan.	Som	
underlag	till	utformningsförslaget	ligger	
de	möten	och	diskussioner	som	hölls	
med	Asarumsborna	och	företagarna	i	
Asarum	i	förstudien	för	utveckling	av	
Asarum		
	
Fastigheten	Asarum	1:4	planläggs	för	verksamheter	så	som	kontor,	handel	och	förskola	mm.	
Man	kan	därför	anta	att	trafiken	till	och	från	denna	fastighet	kommer	att	vara	ungefär	den	
samma	framöver.	När	exploateringsområden	i	väster	bebyggs	i	enlighet	med	gällande	detaljplan	
B	87	är	det	dock	meningen	att	anslutning	ska	ske	via	Granvägen,	se	kartbild	nedan.	
	

	
Kyrkogård 

Förslag	till	utformning	av	Storgatan	genom	Asarums	centrum,	
Vectura	2012‐11‐14,	uppdaterad	av	Sweco	2015‐12‐02	

I	detaljplanen	för	
Asarums	kyrkogård	
(B59)	finns	
planbestämmelse	om	att	
ny	anslutning	till	
Granvägen	ska	anordnas	
via	bro	över	gång‐	och	
cykelvägen	i	väster	(röd	
pil).	Denna	anslutning	
ska	användas	då	
flygfältområdet,	norr	om	
kyrkogården,	bebyggs.	
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Planförslaget	medför	att	befintlig	bebyggelse	i	centrala	Asarum	får	en	bredare	och	mer	flexibel	
användning.	Beroende	på	verksamhet	och	om	den	utökade	byggrätten	med	fler	våningar,	
exempelvis	för	boende,	utnyttjas	kan	trafikmängden	på	Storgatan	komma	att	öka	något.	I	
förhållande	till	dagens	trafikmängd	och	med	tanke	på	att	planförslaget	möjliggör	en	säkrare	
trafikmiljö	bedöms	detta	inte	medföra	någon	betydande	påverkan	på	fastigheterna	inom	
planområdet.		
	
Gång- och cykelvägnät 
Cykelvägen	längs	med	den	östra	sidan	av	Storgatan	slutar	vid	Jasminvägen	i	norr	och	
Offerkällevägen	i	söder.	Det	finns	därmed	ingen	cykelväg	genom	Asarums	centrum.	Gång‐	och	
cykelväg	finns	väster	om	Kyrkskolan,	mellan	Gröna	vägen	och	Prästgårdsallén.	Storgatan	kantas	
av	trottoarer	på	båda	sidor.	Trottoar	finns	även	längs	med	Gröna	vägen	och	Granvägen.	
	
Direkt	väster	om	planområdet	går	Vislandabanan,	den	gamla	banvallen,	som	har	gjorts	om	till	
gång‐	och	cykelväg	mellan	Karlshamn	och	Vislanda.	

Föreslagen	förändring	och	konsekvenser	
Den	utredning	av	Storgatan	som	Vectura	tog	fram	visar	hur	en	cykelväg	kan	rymmas	inom	
vägområdet	och	på	så	sätt	binda	samman	den	befintliga	cykelvägen	i	norr	och	söder.	Om	
trafikmängden	ökar	väsentligt	på	Granvägen	till	följd	av	tidigare	nämnd	exploatering	i	väster	i	
enlighet	med	gällande	detaljplan	B	87,	bör	situationen	för	oskyddade	trafikanter	ses	över.		
	
Befintlig	gång‐	och	cykelväg	väster	om	Kyrkskolan	ges	användningen	allmän	plats,	gång‐	och	
cykeltrafik	(GÅNG,	CYKEL).	
	
Angöring och parkering 
Det	finns	ingen	allmän	parkeringsplats	inom	planområdet.	Korttidsparkering	kan	ske	på	flera	
ställen	längs	med	Storgatan,	vilket	är	efterfrågat	av	handlarna	utmed	Storgatan.		
	
I	stort	sett	hela	fastigheten	Asarum	1:116	utgörs	av	parkeringsplats	som	tillhörde	den	ICA‐affär	
som	låg	söder	om	Granvägen	(Asarum	1:13).	Idag	utnyttjas	den	endast	sporadiskt.	De	större	
befintliga	verksamheterna	så	som	Coop,	Kyrkskolan,	banken	och	fritidsgården	har	anordnat	
parkeringsplatser	inom	egen	fastighet.	Angöring	till	verksamheterna	längs	Storgatan	sker	från	
Storgatan	och	måste	fortsätta	göra	så.	Lastning	och	lossning	av	varor	till	Coop	och	även	gamla	
ICA	sker	via	Gröna	vägen.		
	

	

Karlshamns	
kommuns	
parkeringsnorm	
från	1984.	
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Gällande	riktlinjer	i	Karlshamns	kommuns	parkeringsnorm	från	1984	ska	följas.	Den	anger	10	
bilplatser	per	1000	m2	våningsyta	för	bostäder,	20	bilplatser	per	1000	m2	våningsyta	för	
kontorsverksamhet	och	40	bilplatser	per	1000	m2	våningsyta	för	butiker.	Möjlighet	till	
samnyttjad	parkering	finns,	se	parkeringsnormen	på	föregående	sida.	Parkering	ska	ske	inom	
egen	fastighet.	

Föreslagen	förändring	och	konsekvenser	
Området	nås	även	fortsättningsvis	från	Storgatan	och	Froarpsvägen.	För	verksamheter	längs	
med	Storgatan	är	det	viktigt	att	gatuutformningen	görs	på	sådant	sätt	att	lastning	och	lossning	
underlättas.	Exempel	på	detta	är	att	undvika	avskiljande	kantstenar.	

Antalet	parkeringsplatser	som	ska	anordnas	vid	exploatering	är	beroende	på	hur	och	till	vad	
området	utformas.	Med	tanke	på	områdets	centrala	läge	finns	möjlighet	för	flertalet	av	de	
boende	att	åka	kollektivt,	vilket	minskar	bilberoendet	och	tillhörande	parkeringsytor.	Tidigare	
nämnda	parkeringsnorm	tar	dock	inte	hänsyn	till	detta.	Att	parkeringsbehovet	är	uppfyllt	är	en	
förutsättning	för	att	bygglov	ska	ges.	
	
Kollektivtrafik	
Busshållplats	finns	på	Storgatan	bland	annat	i	höjd	med	
parkeringsplatsen	på	Asarum	1:116.	Denna	trafikeras	av	
tre	linjer	som	går	mellan	Svängsta,	Tostarp	och	
Karlshamn,	Tingsryd	och	Växjö.	

Föreslagen	förändring	och	konsekvenser	
Förtätning	i	centrum	gör	att	underlaget	till	
kollektivtrafiken	ökar.	Detaljplanen	medför	inte	några	
förändringar	för	nuvarande	busshållplats.	
	
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet	ingår	i	kommunens	verksamhetsområde	
för	vatten	och	spillvatten	och	ledningsnätet	är	fullt	
utbyggt.	Det	finns	i	dagsläget	ingen	anslutningspunkt	till	
fastigheten	Asarum	1:116,	men	ledningsstråk	går	i	
Granvägen.		
	
Befintliga	ledningsstråk	går	huvudsakligen	i	gatorna,	men	korsar	fastigheten	Asarum	4:5	och	till	
viss	del	Asarum	14:6.	

Föreslagen	förändring	och	konsekvenser	
Ny	bebyggelse	för	verksamheter,	service	och	bostäder	med	mera	föreslås	på	fastigheten	Asarum	
1:116	och	utökad	byggrätt	ges	såväl	för	byggnaderna	väster	som	öster	om	vägen.	Bebyggelsen	
föreslås	tillåtas	i	upp	till	tre	våningar.	Detta	kommer	att	ge	ökat	tryck	på	ledningsnätet	för	vatten	
och	avlopp.	Det	är	i	dagsläget	osäkert	om	dagens	dimensioner	i	ledningsnätet	räcker	till	och	
därför	ska	VA‐enheten	kopplas	in	tidigt	i	framtida	bebyggelseplaner.	Ändringar	i	fastigheter	och	
lokalytor	kan	påverka	VA‐taxan.		
	
Befintligt	ledningsstråk	över	fastigheterna	Asarum	4:5	och	14:6	skyddas	genom	
planbestämmelse	(u)	”Marken	ska	vara	tillgänglig	för	allmännyttiga	underjordiska	ledningar”.	
	
Inom	planområdet	finns	områden	där	petroleumprodukter	har	hanterats.	
Petroleumföroreningar	ställer	krav	på	speciella	material	på	eventuella	nya	vattenledningar	i	
marken,	så	att	dricksvattnet	inte	förorenas.	Föroreningar	som	inte	hör	hemma	i	ett	spillvatten	
från	ett	normalt	hushåll	kan	påverka	reningsprocesserna	i	avloppsreningsverket	negativt	så	att	

Busshållplats	på	Storgatan.	
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reningen	försämras	samt	att	de	även	kan	spridas	i	naturen	eftersom	avloppsreningsverket	inte	
är	byggt	för	att	ta	omhand	sådana	föroreningar.	
 
Dagvatten 
Dagvatten	från	huvuddelen	av	planområdet	omhändertas	i	det	kommunala	ledningssystemet.	
Stora	ytor	i	centrala	Asarum	är	hårdgjorda	och	i	stort	sett	hela	fastigheterna	Asarum	1:116,	1:13	
och	1:86	består	av	bebyggelse	eller	asfalterade	ytor	för	parkering	och	angöring.	Dessa	ytor	
avvattnas	till	ledningssystemet.	

Föreslagen	förändring	och	konsekvenser	
Det	bör	vara	intentionen	inom	hela	planområdet	att	dagvattnet	ska	tas	om	hand	inom	egen	
fastighet	och	om	inte	annat	fördröjas	innan	det	kopplas	på	det	kommunala	ledningssystemet.	
Fördröjning	kan	ske	genom	grönytor,	öppna	diken	eller	genom	underjordiska	
fördröjningsmagasin.	Vid	planering	av	ny	bebyggelse	är	det	en	fördel	så	stora	ytor	som	möjligt	
används	till	grönyta	och	vegetation.	Grönytor	har	positiv	effekt	på	omhändertagandet	av	
dagvatten	via	infiltration	samtidigt	som	det	ger	en	trevlig	miljö	med	rekreativa	värden.	Andra	
åtgärder	för	dagvattenhantering	kan	ordnas	exempelvis	genom	att	istället	för	asfalt	använda	
genomsläppliga	material	som	grus	eller	gräsarmering	på	parkeringsytor	samt	
vegetationsbeklädda	tak.	Dagvatten	från	allmänna	ytor	i	planlagt	område	måste	renas	och	
anläggningar/åtgärder	måste	anmälas	till	kommunal	miljönämnd.	Stråk	och	diken	fungerar	som	
föroreningsfällor	och	är	därför	att	rekommendera	i	anslutning	till	bland	annat	
parkeringsplatser.	
	
Avfall	
Soprum	och	köksinredningar	bör	planeras	för	sortering	av	avfall.	Varje	hushålls	sopkärl	hämtas	
och	töms	vid	tomtgräns	genom	kommunens	försorg,	i	normalfallet	varannan	vecka.	Planområdet	
ingår	i	hämtningsområde	för	hushållsavfall.	

Föreslagen	förändring	och	konsekvenser	
Vid	exploatering	av	området	ska	uppsamlingsutrymme	för	avfall	anpassas	och	utrustas	för	
källsortering	och	omhändertagande	av	avfall	enligt	kommunens	råd	och	anvisningar.	Miljöhus	
bör	placeras	i	direkt	anslutning	till	väg	eller	vändplats	anslutning	så	att	de	är	lättåtkomliga	med	
sopbil.	
	
Värme  
Ledningar	för	fjärrvärme	finns	i	Gröna	vägen	och	Granvägen	och	norr	om	Prästgårdsallén	finns	
en	underjordisk	pumpstation.	Många	av	fastigheterna	längs	med	Gröna	vägen	är	inkopplade	till	
fjärrvärmenätet.	Ledningar	finns	även	i	Granvägen.	Den	södra	delen	av	planområdet,	inklusive	
halva	fastigheten	Asarum	1:116,	ligger	inom	område	med	framdragen	fjärrvärme.	För	området	
norr	om	planområdet	pågår	en	marknadsundersökning	av	intresset	för	anslutning	till	
fjärrvärme.		

Föreslagen	förändring	och	konsekvenser	
Det	finns	möjlighet	för	föreslagen	bebyggelse	att	kunna	koppla	på	befintligt	fjärrvärmenät.	
Området	inom	vilken	pumpstationen	ligger,	planläggs	för	teknisk	anläggning	(E).	Inga	
förändringar	föreslås.	

 
El, tele och bredband	
Elförsörjning	finns	utbyggd	i	området	och	ägs	av	E.ON.	
	
Bredband	och	tele	är	utbyggt	i	området	och	ledningsägare	är	KEAB,	Svenska	Stadsnät	AB	och	
Skanova.	Huvudstråken	för	ledningar	och	kanalisation	ligger	i	Storgatan	och	Gröna	vägen	samt	i	
Vislandabanan	väster	om	planområdet.	Även	i	Stationsvägen,	Granvägen	och	i	del	av	
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Prästgårdsallén	ligger	ledningar	och	kanalisation.	I	öster	korsar	ledningar	fastigheten	Asarum	
4:5	bland	annat	för	att	ansluta	till	Klockebacksskolan.	
	
Föreslagen	förändring	och	konsekvenser	
I	de	fall	ledningar	måste	flyttas	till	följd	av	exploatering	ska	exploatören	stå	för	kostnaden,	se	
även	rubriken	”Ansvarsfördelning	och	huvudmannaskap”	nedan.		
	
För	elledning	i	mark	får	byggnad	eller	annan	anläggning	inte	utan	ledningsägarens	medgivande	
och	lämnade	instruktioner	uppföras	på	närmare	avstånd	än	3	meter	från	ledningen.	Inte	heller	
får	utan	ledningsägarens	medgivande	upplag	anordnas	eller	marknivån	ändras	ovanför	
elledningen,	så	att	reparation	och	underhåll	försvåras.	
	
Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden	föreslås	till	tio	år	från	den	dag	planen	vinner	laga	kraft.	
 
Organisatoriska frågor 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Karlshamns	kommun	ansvarar	för	arbetet	med	detaljplanen	
	
Kommunen	är	huvudman	för	allmän	plats.	Kommunen	är	även	huvudman	för	allmänna	vatten‐	
och	avloppsledningar	och	svarar	för	drift	och	underhåll	fram	till	anvisad	förbindelsepunkt.	
Kommunen	ansvarar	för	tillhandahållande	av	anslutningspunkt	för	vatten‐	och	
avloppsledningar.	
	
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.	Fastighetsägaren	ansvarar	också	för	och	bekostar	eventuella	ändringar	av	
ledningsdragning	inom	den	egna	fastigheten.	Eventuella	kostnader	för	ombyggnation	eller	
flyttning	av	befintliga	anläggningar	bekostas	av	den	som	så	begär.	E.ON	är	huvudman	för	
allmänna	elledningar	och	Karlshamn	Energi	AB	är	huvudman	för	fjärrvärmeledningar.	Telia	
Sonera	AB	är	huvudman	för	teleanläggningar.	
	
Avtal 
Planavtal	har	upprättats	mellan	Karlshamns	kommun	och	Säljfast	Olofström	AB.	
Exploateringsavtal	ska	tecknas	med	VA‐enheten	och	exploatören	ska	stå	för	eventuella	
kostnader	för	utredningar	och	flytt	av	VA‐anläggningar.	
 
Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildning, rättigheter etc. 
	
Påverkan	på	fastigheter	inom	planområdet	
Asarum	1:1	(skifte	8)	–	privat	ägare	

		 	

Då	fastigheten	ligger	inom	vägområdet	för	Storgatan	
planläggs	som	tidigare	som	allmän	plats	med	kommunen	
som	huvudman.	Det	är	kommunens	intention	att	äga	alla	
allmänna	platser	med	kommunalt	huvudmannaskap.	
Fastigheten	bör	därför	köpas	in	av	kommunen	och	regleras	
till	kommunens	fastighet	Asarum	43:1.	
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Asarum	1:4	–	ägs	av	Karlshamns	kommun	

	

Fastigheten	är	idag	bebyggd	till	18	%	av	fastighetsarean.	I	
planförslaget	bekräftas	befintlig	bebyggelse	och	ges	
möjlighet	till	utveckling	genom	såväl	ändrade	
användningsändamål	som	något	utökad	exploateringsgrad.		
	
Ett	mindre	område	av	fastigheten	berörs	av	u‐område,	
ledningsrätt	kan	behöva	bidas	för	denna	del.	Anslutning	
mellan	Granvägen	och	Asarum	1:81	kan	komma	att	belasta	
fastigheten,	vilket	i	så	fall	sker	genom	servitut.	
	

	
	
Asarum	1:13	–	privat	fastighetsägare	

	

	Fastigheten	är	
idag	bebyggd	till	
43	%	av	
fastighetsarean.	
Befintliga	
förhållanden	
bekräftas	genom	
planförslaget	och	
utökad	byggrätt		

ges	framförallt	genom	möjlighet	att	uppföra	ytterligare	våningar	mot	Storgatan.	
Kommunen	avser	köpa	in	drygt	50	kvm	av	fastigheten	för	att	kunna	genomföra	
gestaltningsförslaget	för	Storgatan.	Kommunen	kommer	att	ansvara	för	
fastighetsregleringen	och	kostnaden	för	denna.	
	
	
Asarum	1:116	–	privat	fastighetsägare	

	
	

		

Fastigheten	är	idag	obebyggd	och	
utgörs	av	en	asfalterad	
parkeringsplats.		
En	mindre	del	i	fastighetens	
sydöstra	hörn,	drygt	20	kvm,	avses	
köpas	in	av	kommunen	för	att	
kunna	genomföra	gestaltnings‐
förslaget	för	Storgatan.	Kommunen	
kommer	att	ansvara	för	
fastighetsregleringen	och	
kostnaden	för	denna.	
	
	

Asarum	1:15	–	privat	fastighetsägare	

	

Fastigheten	är	bebyggd	med	ett	enbostadshus	och	befintlig	
bebyggelse	utgör	14	%	av	fastighetsarean.	Planförslaget	
innebär	en	utökad	byggrätt	genom	högre	
exploateringsgrad	och	möjliggör	för	fler	
användningsändamål.		
	
Inga	fastighetsrättsliga	förändringar	föreslås.	
Planavgift	kommer	att	tas	ut	i	samband	med	framtida	
bygglov.	
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Asarum	1:31	och	1:33	–	privata	fastighetsägare	

	

Endast	de	västra	delarna	
av	fastigheterna	ligger	
inom	planområdet.	Berörd	
del	av	Asarum	1:31	utgör	
ca	35	kvm	och	Asarum	
1:33	utgör	ca	65	kvm.	
Dessa	delar	är	sedan	
tidigare	planlagda	som	
gatumark	i	detaljplan	B45.	
Anledningen	till	att	
fastigheterna	är	med	i		

planläggningen	är	att	planområdesgränsen	följer	tidigare	planområdesgräns.	För	
resterande	del	av	fastigheterna	gäller	detaljplan	B1,	med	bostadsändamål.		
	
Föreslagen	byggnation	på	Asarum	1:116	bedöms	inte	medföra	påverkan	på	fastigheten.	
Trafikmängden	på	Storgatan	kan	komma	att	öka	något	beroende	på	verksamhet.		
Intentionen	är	att	kommunen	ska	köpa	in	nu	berörd	del	av	fastigheten	för	att	kunna	
genomföra	gestaltningsförslaget	för	Storgatan.	Kommunen	kommer	att	ansvara	för	
fastighetsregleringen	och	kostnaden	för	denna.	
	
	
Asarum	1:45–	privat	fastighetsägare	

	

Fastigheten	är	idag	bebyggd	till	20	%	av	fastighetsarean	
med	byggnad	i	vilken	bankverksamhet	inryms.	
Planförslaget	bekräftar	befintlig	bebyggelse,	medger	
dagens	verksamhet	och	möjliggör	även	för	annan	
användning.		
	
Inga	fastighetsrättsliga	förändringar	föreslås.	
Planavgift	kommer	att	tas	ut	i	samband	med	framtida	
bygglov.	
	

	
Asarum	1:46	–	privat	fastighetsägare	

	

	Fastigheten	är	idag	
bebyggd	till	nästan	30	
%	av	fastighetsarean	
med	byggnad	
inrymmande	
blomsterhandel	och	
tillhörande	
komplementbyggnader.		
	
Kommunen	avser	köpa	
in	ca	40	kvm	av	

fastigheten	för	att	kunna	genomföra	
gestaltningsförslaget	för	Storgatan.	Kommunen	kommer	att	ansvara	för	
fastighetsregleringen	och	kostnaden	för	denna.	
	
Planavgift	kommer	att	tas	ut	i	samband	med	framtida	bygglov.	
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Asarum	1:81	–	ägs	av	Karlshamns	kommun	

	

Fastigheten	är	obebyggd.	Mark	för	underjordisk	allmän	
ledning	ligger	i	den	östra	kanten	av	fastigheten.	För	att	
säkra	rätten	för	befintliga	ledningar	bör	ledningsrätt	
skapas.	Ledningsägaren	står	för	detta.		
	
Om	fastigheten	bebyggs	måste	tillfart	anordnas.	Tillfart	
måste	ske	från	Granvägen	i	norr	och	då	korsa	antingen	
Asarum	43:1	eller	Asarum	1:4.	Servitut	kan	då	behöva	
upprättas.		

	
	
Asarum	1:83	–	ägs	av	Karlshamns	kommun	

	

I	planförslaget	fortsätter	
den	del	av	fastigheten	
som	utgör	Stationsvägen	
vara	allmän	plats	–	gata,	
medan	den	sydvästra	
delen	planläggs	som	
allmän	plats	–	cykelväg.		
	
Den	östra	delen	utgör	
idag	del	av	skolgården	

till		
Kyrkskolan	och	planläggs	därför	med	samma	ändamål	som	för	Asarum	43:1.	Därmed	
bör	denna	del,	ca	540	kvm,	överföras	till	Asarum	43:1	för	att	fastigheterna	ska	vara	
planenliga.	Kommunen	äger	båda	fastigheterna.	
	
	
Asarum	1:86	–	privat	fastighetsägare	

	

	Fastigheten	är	
idag	bebyggd	till	
drygt	30	%	av	
fastighetsarean	
och	verksamheten	
utgörs	av	handel.	I	
planförslaget	
medges	en	mer	
flexibel	

användning	av	fastigheten.		
Angiven	exploateringsgrad	ger	utrymme	för	viss	utbyggnad.	Bebyggelsen	ges	även	
möjlighet	att	kompletteras	med	ytterligare	en	våning	utmed	gatan.	Eventuella	bostäder	
ska	ges	möjlighet	till	tyst	sida.		
Kommunen	har	för	avsikt	att	köpa	in	ca	280	kvm	av	fastigheten	för	att	kunna	genomföra	
gestaltningsförslaget	för	Storgatan.	Kommunen	kommer	att	ansvara	för	
fastighetsregleringen	och	kostnaden	för	denna.	
	
Planavgift	kommer	att	tas	ut	i	samband	med	framtida	bygglov.	
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Asarum	1:89	–	privat	fastighetsägare	

	

Fastigheten	är	idag	bebyggd	till	ca	15	%	av	fastighetsarean	
med	bostadshus	och	tillhörande	komplementbyggnad.	
Befintlig	bebyggelse	bekräftas	och	planförslaget	ger	
möjlighet	till	utveckling	av	fastigheten	genom	fler	ändamål	
och	en	något	utökad	byggrätt	såväl	till	yta	som	till	höjd.	
Den	nordöstra	delen	av	fastigheten	berörs	av	område	för	
allmänna	underjordiska	ledningar.	För	att	säkra	rätten	för	
befintliga	ledningar	bör	ledningsrätt	skapas.	
Ledningsägaren	står	för	detta.	
	
Planavgift	kommer	att	tas	ut	i	samband	med	framtida	
bygglov.	
	
	

Asarum	1:92	–	privat	fastighetsägare	

	

Fastigheten	är	idag	bebyggd	med	en	byggnad	som	upptar	
ca	10	%	av	fastighetsarean	och	följer	den	tidigare	
detaljplanen.	I	planförslaget	bekräftas	befintlig	bebyggelse	
och	ändamålen	ändras	till	en	mer	flexibel	användning.	U‐
området	som	korsar	fastigheten	i	tidigare	plan	kvarstår.	
För	att	säkra	rätten	för	befintliga	ledningar	bör	
ledningsrätt	skapas.	Ledningsägaren	står	för	detta.	
	
Planavgift	kommer	att	tas	ut	i	samband	med	framtida	
bygglov.	
	
	

Asarum	2:96	–	privat	fastighetsägare	

	

Fastigheten	är	idag	
bebyggd	till	knappt	
40	%	av	fastighets‐
arean.	Huvud‐
byggnaden	följer	
tidigare	detaljplan	
medan	
komplement‐
byggnader	ligger	

placerade	på	prickad		
mark.	I	planförslaget	ges	möjlighet	till	utveckling	av	fastigheten	genom	flerändamål	och	
utökad	byggrätt	såväl	till	yta	som	till	höjd.	
	
Kommunen	har	för	avsikt	att	köpa	in	ca	20	kvm	av	fastigheten	för	att	kunna	genomföra	
gestaltningsförslaget	för	Storgatan.	Kommunen	kommer	att	ansvara	för	
fastighetsregleringen	och	kostnaden	för	denna.	Planavgift	kommer	att	tas	ut	i	samband	
med	framtida	bygglov.	
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Asarum	4:5	–	ägs	av	Karlshamns	kommun	

	

Fastigheten	är	idag	bebyggd	till	ca	15	%	av	fastighetsarean	
och	befintlig	utbyggnad	i	öster	ligger	på	prickad	mark.	I	
planförslaget	möjliggörs	för	andra	ändamål	vilket	gör	
användningen	mer	flexibel.	Befintlig	bebyggelse	bekräftas	
och	skyddas	genom	rivningsförbud.	Rivningsförbud	kan	
innebära	ersättning	till	fastighetsägaren.	I	detta	fall	är	
kommunen	fastighetsägare.		
	
I	väster	berörs	fastigheten	av	område	för	allmänna	
underjordiska	ledningar.	För	att	säkra	rätten	för	befintliga		

ledningar	bör	ledningsrätt	skapas.	Ledningsägaren	står	för	detta.	
	
	
Asarum	5:9	–	privat	fastighetsägare	

	

	Fastigheten	är	
utbyggd	till	knappt	
30	%	av	
fastighetsarean	och	
befintlig	bebyggelse	
följer	den	tidigare	
detaljplanen.	I	
planförslaget	ges	
möjlighet	till	
utveckling	av	

fastigheten	genom	fler	ändamål	och	utökad	byggrätt	såväl	till	yta	som	till	höjd.	
	
Kommunen	har	för	avsikt	att	köpa	in	knappt	30	kvm	av	fastigheten	för	att	kunna	
genomföra	gestaltningsförslaget	för	Storgatan.	Kommunen	kommer	att	ansvara	för	
fastighetsregleringen	och	kostnaden	för	denna.	Planavgift	kommer	att	tas	ut	i	samband	
med	framtida	bygglov.	
	
	
Asarum	6:14	–	privat	fastighetsägare	

	 	
Fastigheten	är	utbyggd	med	komplementbyggnader	till	ca	10	%	av	fastighetsarean	och	
befintlig	bebyggelse	strider	mot	den	tidigare	detaljplanen.	Befintlig	bebyggelse	
bekräftas	och	planförslaget	ger	möjlighet	till	utveckling	av	fastigheten	genom	fler	
ändamål	och	utökad	byggrätt	såväl	till	yta	som	till	höjd.		
	
Kommunen	har	för	avsikt	att	köpa	in	ca	15	kvm	av	fastigheten	för	att	kunna	genomföra	
gestaltningsförslaget	för	Storgatan.	Kommunen	kommer	att	ansvara	för	
fastighetsregleringen	och	kostnaden	för	denna.	Planavgift	kommer	att	tas	ut	i	samband	
med	framtida	bygglov.	
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Asarum	14:6	–	privat	fastighetsägare	

	

	Fastigheten	är	
utbyggd	till	ca	37	%	
av	fastighetsarean	
och	befintlig	
bebyggelse	följer	till	
stor	del	den	tidigare	
detaljplanen.	En	
komplement‐byggnad	
ligger	på	prickad	
mark.	Befintlig	
bebyggelse	bekräftas	
och	planförslaget	ger	

möjlighet	till	utveckl‐	
ing	av	fastigheten	genom	fler	ändamål	och	utökad	byggrätt	såväl	till	yta	som	till	höjd.	
Kommunen	har	för	avsikt	att	köpa	in	ca	15	kvm	av	fastigheten	för	att	kunna	genomföra	
gestaltningsförslaget	för	Storgatan.	Kommunen	kommer	att	ansvara	för	
fastighetsregleringen	och	kostnaden	för	denna.	Planavgift	kommer	att	tas	ut	i	samband	
med	framtida	bygglov.	
	
	
Asarum	42:3	–	privat	fastighetsägare	

	

	Fastigheten	är	utbyggd	till	ca	
20	%	av	fastighetsarean	och	
befintlig	bebyggelse	följer	till	
stor	del	den	tidigare	
detaljplanen.	En	
komplementbyggnad,	samt	
en	utbyggnad	på	
huvudbyggnadens	västra	sida	
ligger	på	prickad	mark	och	
strider	därmed	mot	planen.	
Befintlig	bebyggelse	

bekräftas		
och	planförslaget	ger	möjlighet	till	utveckling	av	fastigheten	genom	fler	ändamål.	och	
utökad	byggrätt	såväl	till	yta	som	till	höjd.	
	
Kommunen	har	för	avsikt	att	köpa	in	ca	320	kvm	av	fastigheten	för	att	kunna	genomföra	
gestaltningsförslaget	för	Storgatan.	Kommunen	kommer	att	ansvara	för	
fastighetsregleringen	och	kostnaden	för	denna.	Planavgift	kommer	att	tas	ut	i	samband	
med	framtida	bygglov.	
	
	
Asarum	43:1	(skifte	12)	–	ägs	av	Karlshamns	kommun	

	

Fastigheten	består	av	flera	olika	områden.	Skifte	12	är	den	
del	av	fastigheten	som	innefattar	Kyrkskolan.	Det	är	sedan	
tidigare	planlagt	för	allmänt	ändamål	med	bebyggelse	i	två	
våningar.	Område	med	prickad	mark	finns	mot	fastighetens	
samtliga	gränser.		
	
Kyrkskolan	med	tillhörande	komplementbyggnader	utgör	
knappt	10	%	av	fastighetsarean.	I	planförslaget	ges	
möjlighet	till	en	mer	flexibel	användning.	Kyrkskolan	
skyddas	genom	rivningsförbud	och	
varsamhetsbestämmelser,	vilket	kan	ge		
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fastighetsägaren	rätt	till	ersättning.	I	detta	fall	kommunen.	
	
Del	av	fastigheten	Asarum	1:83	i	väster	utgör	idag	del	av	skolgården	och	planläggs	
därför	med	samma	ändamål	som	Asarum	1:43.	På	så	sätt	möjliggörs	en	utvidgning	av	
fastigheten	västerut	med	ca	540	kvm	för	att	fastigheterna	fortsättningsvis	ska	vara	
planenliga.	I	samband	med	detta	vore	det	lämpligt	att	avstycka	skolan,	då	fastigheten	
Asarum	43:1	består	av	flera	skiften.	Kvartersmark	skulle	då	särskiljas	från	allmän	
platsmark	och	den	nya	fastigheten	får	”renare”	ändamål.	Kommunen	äger	båda	
fastigheterna.	
	
	
Asarum	43:1	(skifte	1)	–	ägs	av	Karlshamns	kommun	

	

Skifte	1	är	utbrett	och	ligger	på	flera	gator	i	centrala	
Asarum.	Inom	planområdet	inrymmer	fastigheten	bland	
annat	del	av	Storgatan,	Gröna	vägen	och	Granvägen.		
	
Samtliga	delar	av	övriga	fastigheter	inom	planområdet	som	
berörs	av	gestaltningsförslaget	för	Storgatan	föreslås	
läggas	till	fastigheten	Asarum	43:1.	Totalt	handlar	det	om	
knappt	900	kvm.	Även	del	av	samfälligheten	Asarum	S:2	
föreslås	överföras	till	denna	fastighet,	ärendet	hanteras	av	
Lantmäteriet.	

	
	
Asarum	s:2	–	samfällighet		

	

Stor	del	av	Storgatan	och	Froarpsvägen	utgörs	av	
samfällighet.	Samfälligheten	är	sedan	tidigare	planlagd	för	
allmän	plats	–	gata	i	detaljplanerna	B1	och	B45.		
	
I	planförslaget	kvarstår	området	med	samfälligheten	som	
allmän	plats	–	väg.	Lantmäteriet	har	fått	i	uppdrag	av	
kommunen	att	överföra	del	av	samfälligheten	till	
kommunens	fastighet	Asarum	43:1.	

	

Påverkan	på	omkringliggande	fastigheter	
Asarum	1:10,	1:36	1:76,	1:75,	1:79,	1:25	och	33:1	

	

Fastigheterna	ligger	i	anslutning	till	
fastigheten	Asarum	1:116	på	vilken	ny	
bebyggelse	föreslås.	Prickad	mark	har	
lagts	ut	mot	väster	och	norr	för	att	skapa	
ett	byggnadsfritt	avstånd	till	intilliggande	
fastigheter.	Utsikts‐	och	
insynsförhållandena	mellan	fastigheterna	
kommer	att	påverkas.	För	fastigheten	
Asarum	1:10	kan	även	ljusförhållandena	
ändras	något	då	denna	fastighet	ligger	
norr	om	föreslagen	ny	bebyggelse.	
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Asarum	1:37,	1:20,	1:106,	1:87	och	1:107	

	

Fastigheterna	ligger	norr	och	väster	om	
planområdet.	Planförslaget	ger	möjlighet	
till	ändrad	användning	av	Asarum	1:4	
(gamla	fritidshemmet).	Beroende	på	
verksamhet	kan	trafikförhållandena	på	
Granvägen	komma	att	förändras.	I	övrigt	
bedöms	planförslaget	inte	medföra	någon	
påverkan	på	fastigheterna.	
	
	
	
	

Asarum	1:91,	1:48,	1:42,	1:90	och	1:21	

	

Fastigheterna	ligger	som	en	halvö	i	
planområdet.	Planförslaget	innebär	att	
användningen	på	intilliggande	fastigheter	
på	östra	sidan	om	Gröna	vägen	och	i	norr	
kan	ändras	och	att	befintlig	bebyggelse	
kan	utökas	något.	För	fastigheterna	i	
väster	medges	inte	någon	större	
förändring.	Trafikmängden	på	Gröna	
vägen	bedöms	inte	öka	avsevärt.			
	
	

Asarum	1:32,	42:1,	13:65,	2:77	och	11:26	

	

Fastigheterna	ligger	öster	om	
planområdet.	Intilliggande	fastigheter	i	
väster	ges	möjlighet	att	utvecklas	genom	
större	och	högre	byggrätter.	Detta	för	att	
skapa	en	mer	centrumlik	bebyggelse.	
Utsikts‐	och	insynsförhållandena	mellan	
fastigheterna	kommer	då	att	påverkas.	
Bebyggelsen	på	Asarum	42:1	ligger	med	
gaveln	mot	planområdet.	I	planförslaget	
föreslås	att	ytan	närmast	gaveln	ändras	till	
vägområde	för	

möjlighet	att	skapa	torgyta	som	därmed	även	fortsättningsvis	kommer	att	vara	öppen.	
En	fyra	meter	bred	remsa	med	byggförbud	föreslås	som	skyddsavstånd	mot	
fastigheterna.	
	
	
Asarum	32:1,	20:1	och	1:2	
	

	

Fastigheterna	utgörs	av	
Klockebacksskolan,	kyrkan	och	en	mindre	
fastighet	sydväst	om	planområdet.	
Planförslaget	innebär	inte	några	direkta	
förändringar	av	de	befintliga	
förhållandena	i	denna	del	av	planområdet.		
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Servitut 
Rätten	till	underjordiska	ledningar	inom	området	behöver	säkras	genom	ledningsrätt/servitut.	
 
Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kostnaderna	för	arbetet	med	detaljplanen	bekostas	av	kommunstyrelsen	för	kommunal	mark	
och	Karlshamnsbostäder	AB.	För	privatägda	fastigheter,	som	har	nytta	av	planen	kommer	
planavgift	att	tas	ut	i	samband	med	kommande	bygglov.	Dessa	fastigheter	är:	Asarum	1:15,	1:45,	
1:46,	1:86,	1:89,	1:92,	2:96,	5:9,	6:14,	14:6	och	42:3.	
	
Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning 
Allt	byggande,	anläggande,	drift	och	underhåll	av	byggnader	och	anläggningar	inom	
kvartersmark	bekostas	av	exploatören.	Eventuell	flytt	av	ledningar	inom	kvartersmark	med	
hänsyn	till	åtgärd	(byggnation	etc)	initierad	av	exploatören	bekostas	av	densamme.	Avstyckning	
som	innebär	att	ytterligare	fastigheter	bildas	kan	komma	att	föranleda	anslutningskostnader	för	
el	och	VA	med	mera.	För	dessa	kostnader	ansvarar	fastighetsägaren/exploatören.		
	
Eventuella	kostnader	föranledda	av	speciella	grundläggningsförhållanden,	förekomst	av	
markföroreningar	eller	höga	radonhalter	kommer	att	belasta	bygglovssökanden/den	enskilde	
fastighetsägaren.	
	
Kommunen	är	huvudman	för	allmän	plats	och	kommer	att	genomföra	och	bekosta	ombyggnaden	
av	Storgatan.	Detta	innefattar	kostnader	för	inlösen	av	mark,	intrångsersättning,	
lantmäterikostnad	samt	kostnader	för	själva	anläggandet.	
 
Resurshushållning 
Planen	utnyttjar	befintlig	infrastruktur	och	ger	utökat	underlag	för	bostäder,	kontor	och	handel	i	
centrala	Asarum.	Möjlighet	finns	att	ansluta	VA,	bredband,	tele,	el	och	fjärrvärme.	Om	
detaljplanen	genomförs	medför	den	att	fler	kan	få	tillgång	till	bostäder	samt	kontor	och	
handelslokaler	i	centrala	Asarum.	En	god	boendemiljö	erbjuds	inom	planområdet	med	ett	
centralt	läge	där	tillgången	på	service	och	skolor	på	lokal	nivå	är	tillfredställande	och	
kollektivtrafiken	är	väl	utbyggd.	Befintlig	infrastruktur	kan	utnyttjas	och	därmed	medverkar	
detaljplanen	i	hög	grad	till	skapandet	av	ett	långsiktigt	hållbart	samhälle,	vilket	tillgodoser	ett	
väsentligt	samhällsintresse.	
 
Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen	har	upprättats	av	Anna	Terning,	stadsmiljöavdelningen,	i	samråd	med	övriga	
berörda	kommunala	tjänstemän.	
	
Karlshamn	den	6	december	2016	
	
	
	
Anna	Terning		 	 Emina	Kovacic	
Landskapsarkitekt	 	 Stadsarkitekt	
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Dnr :2015 /2105   

2016-10-10 
Granskningshandling 

 

Samrådsredogöre lse  •  De ta l j p lan  fö r  Asarum 1 :4  och  1 :13  m. f l . ,  Asarum   1  

 
 
 
 
 
Detaljplan för fastigheterna Asarum 1:4 och 1:13 m.fl. 
(Asarum centrum), Asarum, Karlshamns kommun, 
Blekinge län 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Samrådsförfarandet 
Samråd för detaljplaneförslaget, enligt plan- och bygglagen 5:11 (2010:900), genomfördes 
under perioden 29 februari – 1 april 2016. Samrådshandlingarna fanns tillgängliga på 
Stadsmiljöavdelningen, Rådhuset i Karlshamn, samt på Stenbacka bibliotek i Asarum. Delar av 
samrådsmaterialet har även funnits på Karlshamns kommuns hemsida, under adressen: 
www.karlshamn.se/planer.  
 
Kungörelse om samråd anslogs på kommunens anslagstavla torsdagen den 25 februari 2016 och 
infördes i ortstidningarna lördagen den 27 februari 2016. Kopia på kungörelse samt 
samrådshandlingar sändes torsdagen den 25 februari 2016 till Länsstyrelsen i Blekinge län, till 
kända sakägare enligt fastighetsförteckning daterad den 19 februari 2016 samt övriga berörda 
enligt upprättad sändlista. 
 
För att informera intresserade om planarbetet hölls ett allmänt samrådsmöte onsdagen den 9 
mars 2016, kl. 17:30 i gamla fritidsgården i Asarum.  
 
 
Samråd om behovet av MKB 
EU-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, kommuner och 
andra myndigheter som berörs av planen eller programmet, ges tillfälle att yttra sig. Samråd 
med Länsstyrelsen om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning skedde i november 2015. 
 
 
Inkomna yttranden under samrådstiden 
I samband med samrådet inkom totalt 24 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och 
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på Stadsmiljöavdelningen.  

 
Myndigheter och organisationer  Ankomstdatum 
1. Länsstyrelsen i Blekinge län  2016-03-30 
2. Kommunstyrelsen   2016-03-22 
3. Försvarsmakten   2016-02-26 
4. Blekinge museum    2016-03-02 
5. Omsorgsnämnden   2016-03-02 
6. Socialnämnden   2016-03-03 
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7. Räddningstjänsten   2016-03-14 
8. Lantmäterimyndigheten   2016-03-14 
9. Trafikverket   2016-03-15 
10. Polismyndigheten   2016-03-22 
11. Tekniska nämnden   2016-03-23 
12. E.ON Elnät AB   2016-03-23 
13. Fritidsnämnden   2016-03-24 
14. Naturskyddsföreningen i Karlshamn  2016-03-31 
15. Svenska kraftnät   2016-03-31 
16. TeliaSonera Skanova Access AB  2016-03-31 
17. Miljöförbundet Blekinge Väst  2016-04-08 
 
Enskilda    Ankomstdatum  
18. Ingrid Perselius, Asarum 1:15  2016-03-14 
19. Göran Karlström, Froarpsvägen 3d  2016-03-29  
20. Jessica Antoine, Asarum 1:48  2016-03-31 
21. Fredrik Johansson, Asarum 2:96, 6:14 och 5:9 2016-03-31 
22. Stefan Tillgren, Asarum 1:31  2016-04-01 
23. Mattias Perätalo, Asarum 1:48  2016-04-02  
24. Gisela Hager, Asarum 1:76  2016-04-05  
 
 
Yttranden från myndigheter och organisationer 
1. Länsstyrelsen i Blekinge län 
Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan som kommunen bör beakta i det fortsatta 
planarbetet.  
 
Kulturmiljö  
Länsstyrelsen har tidigare framfört synpunkten att man är mycket positiv till att kommunen tar 
ett helhetsgrepp för planeringen av den fysiska miljön i Asarums centrum genom bl.a. förtätning 
och tydliggörande av centrum.  
 
Länsstyrelsen anser att kommunen har beaktat de synpunkter som framförts i yttrandet om 
behovsbedömningen när det gäller kulturmiljön i området genom att skydds- och 
varsamhetsbestämmelser lagts på två av byggnaderna, vilka ingår i ett utpekat område i det 
regionala kulturmiljöprogrammet. Länsstyrelsen ser också positivt på att ett område kring 
kyrkskolan ska hållas fri från byggnader så att den även i fortsättningen kommer dominera 
omgivningen.  
 
Upplysningsvis vill Länsstyrelsen passa på att nämna Boverkets rekommendationer när det 
gäller beteckningarna för skydds- och varsamhetsbestämmelser. Planbestämmelsen q kan 
användas för skydd av befintlig utformning och material medan bestämmelsen k används när 
anpassning till befintlig byggnad och miljö ska ske vid ändring och tillbyggnader.  
 

Kommentarer: Angivna varsamhetsbestämmelser (k) för fastigheterna Asarum 43:1 och 
4:5 ändras till skyddsbestämmelser (q) då syftet är att skydda befintliga byggnader. 
Bestämmelserna kommer att uppdateras utifrån Boverkets nyligen utkomna 
planbestämmelsekatalog med angivna formuleringar för planbestämmelserna. 

Klimatanpassning  
Länsstyrelsen anser att samtliga planprojekt bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat. 
Klimatförändringar i form av ökad och intensivare nederbörd, höjda medeltemperaturer och 
värmeböljor, samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser för i stort sätt alla 
samhällssektorer och anpassningsåtgärder är därför nödvändiga.  
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Det är viktigt att planområdets lämplighet över tid utreds utifrån en analys av relevanta 
klimateffekters inverkan på området, till exempel om ökad nederbörd kan medföra 
översvämningsrisk från höga flöden i närliggande vattendrag, om intensiva värmeböljor kan 
innebära problem med överupphettning i tätbebyggda områden eller om en havsnivåhöjning kan 
medföra en permanent översvämning av hela eller delar av planområdet. Analysen bör sedan 
ligga till grund för beslut om lämplig markanvändning, samt vilka eventuella 
klimatanpassningsåtgärder som behöver integreras i planförslaget för att möta effekterna av ett 
förändrat klimat.  
 

Kommentarer: Avsnittet ”Risker på grund av förändrat klimat” i planbeskrivningen tar 
upp risker på grund av ökade nederbördsmängder, planområdets höjdläge och 
översvämningsrisk. Avsnittet kompletteras med effekten av värmeböljor. Planområdet 
ligger inte nära kusten och det finns inga närliggande vattendrag eller instängda områden.  
Havsnivåhöjning medför därför ingen påverkan på planområdet, vilket beskrivs under 
ovan nämnda rubrik. Dagvattenhanteringen beskrivs under en egen rubrik ”Dagvatten”. 

 
Förutsättningar för solenergi  
Länsstyrelsen rekommenderar generellt att detaljplaner utformas på ett sätt som skapar bra 
förutsättningar för solenergi. Vägledning kan hämtas i rapporten ”Solceller i sam-
hällsplanering” http://elforsk.se/Rapporter/?download=attachment1&rid=11_75 Informationen 
kan förslagsvis kopplas till planbeskrivningens stycke om el och tele. 
 

Kommentarer: En detaljplan ska inte göras mer detaljerad än nödvändigt och kan inte 
reglera elförsörjningen i området. Asarum centrum utgör ett bebyggt område där de flesta 
fastigheterna är privatägda. Två av de tre kommunägda fastigheterna är bebyggda med 
värdefulla byggnader ur kulturmiljöhänseende. Solcellspaneler skulle inte passa in i den 
miljön. Solenergi är ett miljövänligt alternativ som kommunen ställer sig positivt till. 
Detaljplanen reglerar inte takvinkel, materialval eller byggnadernas utseende och medför 
därmed inga bestämmelser som försvårar för den som vill investera i solenergi. 

 
Hälsa och säkerhet  
Buller  
Länsstyrelsen har tidigare påpekat att kommunen behöver studera bullersituationen närmare. 
Kommunen har gjort bullerberäkningar vid Storgatan och Granvägen vid fastigheten Asarum 
1:116 där ny bebyggelse föreslås.  
 
I riktlinjerna för väg- och spårtrafik som anges i förordningen om trafikbuller (SFS 2015:216) 
anges riktvärdet 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Detta överskrids idag längs 
Storgatan med 5 dBA. Om ljudnivån överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad 
vara vända mot en tyst sida där:  
- 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad, och där  
- 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl 22.00 och 06.00 vid fasad.  
 
Kommunen reglerar detta genom planbestämmelserna p – Byggnad ska placeras så att tyst sida 
skapas och m - Bostadslägenheter ska ha minst hälften av bostadsrummen mot tyst sida. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör lägga till i den senare planbestämmelsen att detta även 
gäller uteplats. Länsstyrelsen anser att det är en förutsättning att riktlinjerna följs vid etablering 
av bostäder.  
 

Kommentarer: Planbestämmelsen ”m” kompletteras med att även gälla vid uteplats och 
uppdateras så att riktvärdet 55 dBA ekvivalentnivå preciseras. 

 
Förorenad mark  
I det aktuella fallet kan det finnas föroreningar på flera platser i området, vilket också redogörs 
för i handlingarna. Det nämns i handlingarna att eventuella kostnader föranledda av förekomst 
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av markföroreningar kommer att belasta bygglovssökanden/den enskilda fastighetsägaren. Tidig 
kontakt bör ske med tillsynsmyndighet i samband med genomförandet av anläggningsarbeten i 
närheten av de objekt som berörs. Tillsynsmyndighet över föroreningsskador relaterade till 
samtliga av de idag kända objekten som berörs av planområdet, är i dagsläget Miljöförbundet 
Blekinge Väst.  
 
Länsstyrelsen anser generellt att marken i första hand bör vara lämplig för ändamålet redan 
innan en plan antas. Resultatet av efterkontrollen ska då visa att marken är lämplig för den nya 
markanvändningen. Om det införs en planbestämmelse (enl. 4 kap. 14 § punkt 4 PBL) anser 
Länsstyrelsen att det antingen i plankartan eller i planbeskrivningen ska framgå vilka mätbara 
åtgärdsmål den lovsökande måste uppnå för att denna ska få sitt bygglov eller startbesked 
beviljat, och hur uppfyllandet av målet ska mätas. Det kan vara lämpligt i det aktuella fallet att 
införa en sådan bestämmelse, eller på något annat sätt markera för bygglovshandläggare och 
aktörer att frågor om föroreningar måste besvaras innan markarbeten i delar av planområdet kan 
utföras.  
 
Vid upptäckt av markförorening ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap. 11 §, 
miljöbalken. Om grävning i förorenade massor ämnar genomföras måste anmälan enligt 28 §, 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ske till 
tillsynsmyndigheten.  
 

Kommentarer: Samtliga tankstationer har legat längs med Storgatan och Froarpsvägen 
relativt nära gatorna. Huvuddelen av denna mark utgörs idag av asfalterad mark så som 
gator och trottoarer och planläggs nu som allmän platsmark, väg, i syfte att köpas in av 
kommunen. Inom detta område kommer människor att vistas under kortare tid och risken 
för exponering är liten. För de fastigheter där eventuellt förorenad mark planläggs som 
kvartersmark kompletteras plankartan med bestämmelse om att startbesked inte får ges 
förrän markförorening har avhjälpts. I planbeskrivningen beskrivs mätbara åtgärdsmål.  

 
Farligt gods  
Länsstyrelsen har tidigare framfört att en riskanalys med avseende på farligt gods bör tas fram 
för planområdet. Med anledning av inskränkningen på Storgatan avseende farligt gods, och det 
faktum att ingen riskbild egentligen förändras från de nuvarande förhållandena där alla 
fastigheter längs Storgatan är bebyggda och endast en fastighet föreslås bebyggas, anser 
länsstyrelsen att en riskanalys inte är befogad.  
 

Kommentarer: Noteras. 
 
Miljökvalitetsnormer  
Planerad bebyggelse kommer att tillföra trafik till området, men inte i den mängden att det anses 
medföra någon betydande påverkan på befintlig bebyggelse ur luftkvalitetsperspektiv. Den 
föreslagna detaljplanen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för 
omgivningsbuller (SFS 2004:675) eller utomhusluft (SFS 2001:527) överskrids. Länsstyrelsen 
instämmer i denna bedömning.  
 
Samråd  
Samråd har skett med Trafikverket. De har inga synpunkter.  
 
Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 § PBL  
Föreslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt plan- och 
bygglagen 11 kap 10 § vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer, 
strandskydd, hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

 
Kommentarer: Noteras 
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2. Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut är att anta mark- och exploateringsingenjörens yttrande 
som sitt eget. 
 
Yttrande 
Kommunen har börjat dialogen med berörda fastighetsägare för att lösa in aktuell gatumark för 
att genomföra utformningsförslaget för Storgatan. Av genomförandebeskrivningen framgår att 
befintliga entréer ska tillgänglighetsanpassas i samband med att Storgatan görs om, det bör även 
framgå på vems bekostnad detta ska ske.  
 
Om VA-ledningarna behöver läggas om bör detta ske innan Storgatan görs om.  
 
I planförslaget har man tagit hänsyn till framtida trafik från tillkommande bebyggelse på 
Asarums flygfält. 

 
Kommentarer: I samband med att gatan läggs om kommer gatuhöjden att ses över. Där 
det finns möjlighet kommer höjden att anpassas till befintliga entréer för att 
tillgängliggöra dessa. Kostnaden för detta ryms enligt kommunens trafikingenjör i 
projektbudgeten. I de fall entréerna ligger på en högre höjd än vad som kan lösas inom 
gatuhöjden åligger det fastighetsägaren att anpassa sin fastighet enligt gällande 
tillgänglighetskrav i Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder BFS 2011:13/BFS 
2013:9. Kostnadsansvaret förtydligas i planbeskrivningen. 
 
Omläggning av VA-ledningar är inte en planfråga, utan bör lyftas med VA-enheten. 

 
3. Försvarsmakten 
Inget att erinra. 

 
Kommentarer: Noteras. 

 
4. Blekinge museum  
Blekinge museum har tagit del av tillsända handlingar och har ingenting att erinra – men ber 
Karlshamns kommun att överväga smärre komplettering i form av: 

1. Skydd av putsade fasaddetaljer samt frontespisens särpräglade konstruktion å 
byggnaden på fastighet 14:6. 

2. Prick- eller korsmark å gräspartiet norr om Vita skolan, cirka 20 meter norrut från norra 
gaveln, bredd mellan vägen och nordöstra hörnet på norra gaveln. 

 
Kommentar: Plankartan kompletteras med bestämmelser enligt ovan.  

 
5. Omsorgsnämnden  
Avstår från att avge synpunkter. 
 

Kommentarer: Noteras. 
 
6. Socialnämnden  
Avstår från att avge synpunkter. 
 

Kommentarer: Noteras. 
 
7. Räddningstjänsten  
Inget att erinra (framkomligheten för räddningstjänstens fordon förutsätts tas i beaktande). 
 

Kommentarer: Noteras. 
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8. Lantmäterimyndigheten  
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig genomgång 
av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomförandefrågor. 
Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande frågeställningar. 
 
Fastighetsrättsliga åtgärder 
Tydlig och överskådlig redovisning av den påverkan på fastigheterna som planen innebär. 
 
Under flera av fastigheterna står Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. Vill poängtera 
att även bildande av servitut eller ledningsrätt är fastighetsrättsliga åtgärder. Kommentaren 
återfinns på Asarum 1:4, 1:81, 1:89, 1:92 och 4:5. 
 
Asarum 1:4 – Eventuellt ligger u-området inom fastighetens gränser (bildande av ledningsrätt?) 
och kanske kommer utfarten för 1:81 ligga inom fastigheten och tryggas genom servitut. Detta 
innebär intrång på fastigheten och kräver fastighetbildningsåtgärd. 
 
Asarum 1:92 – Plankartan är upp och nedvänd 
 
Asarum 43:1 (12) – Förslagsvis avstyckas skolan så att kvartersmark särskiljs från allmän 
platsmark och den nya fastigheten från ”renare” ändamål. 
 
Asarum 43:1 (1) – Det står att samfälligheten Asarum s:2 överförs till Asarum 43:1. Är det hela 
eller delar av samfälligheten som avses? 
 

Kommentarer: Planbeskrivningen ändras och uppdateras enligt ovan. Vad gäller 
samfälligheten Asarum s:2 så är det endast del av denna som kommer att överföras till 
kommunens fastighet. 

 
9. Trafikverket  
Planområdet ligger i anslutning till det kommunala vägnätet och berör inte direkt några statliga 
infrastrukturanläggningar varför Trafikverket inte har något att erinra. 
 

Kommentarer: Noteras. 
 
10. Polismyndigheten 
Inget att erinra. Polisen vill ändå utifrån områdets centrumkaraktär särskilt peka på vad som 
angivits under ”trygghet” utifrån situationell brottsprevention gällande belysning mm. 
 

Kommentarer: Noteras. 
 
11. Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens beslut är att stödja de tekniska enheternas yttranden. 
 
Gatuenheten, trafikenheten, fastighetsenheten och driftenheten har inget att erinra. 
 

Kommentarer: Noteras. 
 
VA-enheten: 
Planärendet avser en uppdatering av befintliga detaljplaner för att anpassa plan till befintlig 
bebyggelse. Bland förändringarna återfinns högre bygghöjd, ökad byggrätt och viss ändrad 
användning av fastigheter. Detta kommer att medge bland annat ökade lokalytor. 
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Avtal, standarder etc 
Kontakt ska tas med VA-enheten för att gå igenom eventuella behov att revidera VA-taxan. 
Faktorer som påverkar taxan är förändringar i tomt- eller lokalyta. För att denna ska bli rätt 
behöver fastighetsägarna kontakta VA-enheten vid förändring.  
 
Föroreningar 
Inom planområdet finns områden där petroleumprodukter har hanterats och där man misstänker 
förorening. Sådana föroreningar ställer krav på speciella material på eventuella nya 
vattenledningar i marken, så att dricksvattnet inte förorenas av inträngande petroleum.  
 
Föroreningar som inte hör hemma i ett spillvatten från ett normalt hushåll kan påverka 
reningsprocesserna i avloppsreningsverket negativt så att reningen försämras samt att de även 
kan spridas i naturen eftersom avloppsreningsverket inte är byggt för att ta omhand sådana 
föroreningar. Slammet från verket är idag REVAQ-certifierat, det vill säga det sprids på 
åkermark för livsmedelsproduktion. 
 
Övriga upplysningar 
Fastighetsägaren är välkommen att kontakta VA-avdelningen om det finns frågor eller 
oklarheter i VA-relaterade frågor. 
 

Kommentarer: Upplysning om att förändringar i fastighets- eller lokalyta kan föranleda 
ändrad VA-taxa och att särskilda krav gäller på ledningar i förorenad mark införs i 
planbeskrivningen.  

 
12. E.ON Elnät Sverige AB  
Inom planområdet har E.ON Elnät ett befintligt elnät som består av lågspänningsjordkablar, 
kabelskåp och serviskablar in till byggnader. För att säkerställa kablarnas exakta läge beställs 
kostnadsfritt kabelvisning i fält via vår kundsupport.  
 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande 
och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller 
får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför 
ledningen, så att reparation och underhåll försvåras.  
 
För övrigt förutsätter E.ON Elnät att våra befintliga anläggningar kan vara kvar i nuvarande 
läge, att åtgärder för drift och underhåll kan utföras vid behov, och att vi inte drabbas av några 
kostnader i samband med planens genomförande. Eventuella kostnader för ombyggnation och 
flyttning av våra anläggningar bekostas av den som så begär. 
 

Kommentarer: Information för vad som gäller vid elledning i mark införs under rubriken 
”El, tele och bredband” i planbeskrivningen.  
 
Ansvaret för kostnaden av eventuella åtgärder står angivet under samma rubrik i 
samrådshandlingen ”I de fall ledningar måste flyttas till följd av exploatering ska 
exploatören stå för kostnaden...” och under rubriken ”Ansvarsfördelning och 
huvudmannaskap” där skrivelsen lyder ”Fastighetsägaren ansvarar också för och 
bekostar eventuella ändringar av ledningsdragning inom den egna fastigheten.” Denna 
skrivelse kompletteras med ”Eventuella kostnader för ombyggnation eller flyttning av 
befintliga anläggningar bekostas av den som så begär.” 

 
13. Fritidsnämnden 
Parkenheten anser att det i anslutning till Prästgårdsalléns norra trädrad bör avsättas en 
sammanhängande yta, där ingrepp och åverkan ovan eller i mark endast får ske i yttersta 
nödfall. Dessa ingrepp ska då ske i samråd med och under kontinuerlig tillsyn av behörig 
tjänsteman från parkenheten. Ytan som avses breder ut sig längs med nämnda trädrad samt 
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sträcker sig fem meter norrut från den närliggande fastighetsgränsen räknat – det vill säga den 
gräns där det i dags läge finns ett stängsel. 
 
I övrig kommer önskemål och ansökningar om schakt eller likvärdiga ingrepp i kommunal mark 
i eller i anslutning till Prästgårdsallén hänvisas till och behandlas utifrån gällande 
grävbestämmelser. 
 

Kommentarer: Bestämmelse om att marken närmast den norra trädraden längs med 
Prästgårdsallén ska avses för träd, införs på plankartan. 

 
14. Naturskyddsföreningen i Karlshamn 
Detaljplaneområdet utgörs av Asarums centrum med kringfastigheter. Inga bevarandevärda 
naturytor, biotoper och objekt finns förutom Prästgårdsallén och några enstaka träd. Området 
ser ut att sakna naturmark. 
 
Att grönområden utvecklas och anläggs kring skolorna och övriga bebyggda ytor är bra inte 
bara för välbefinnande och dagvattenhantering utan också för den biologiska mångfalden. Vår 
förhoppning är att en större del av de hårdgjorda ytorna kommer att omvandlas till mer naturlig 
mark med diversifierad vegetation.  
 

Kommentarer: Med tanke på att området utgörs av centrala Asarum är det inte 
eftersträvansvärt att anordna naturmark inom planområdet. Det planläggs inte heller för 
allmänna grönytor i planområdet och hur skolgårdar mm ska utformas är inget som styrs i 
detaljplan. I planbeskrivningen beskrivs dock fördelen och vinsterna med gröna ytor i 
bebyggelseområden. 

 
Bra att centrum tydliggörs och att cykelvägarna sammankopplas samt att mötesplatser skapas. 
En synpunkt och fråga är varför cykelvägar har en tendens att bara anläggas på en sida av gator 
och vägar. Inom tätorter och där större cykelstråk finns är en separering av mötande cykeltrafik 
en förutsättning för att minska cykelrelaterade olyckor. 
 

Kommentarer: För att cykelvägar ska fungera optimalt bör de vara dubbelriktade då 
cyklister tenderar att inte hålla sig till färdriktningen. Enkelriktade cykelvägar fungerar av 
erfarenhet därmed inte lika bra. Dubbelriktade cykelbanor tar dock mer mark i anspråk 
och får inte plats på båda sidor om Storgatan.  

 
Kan vara på plats att föreslå en ny och modernare parkeringsnorm (den nuvarande är från 1984) 
som både är mer anpassad och framtidsinriktad med tanke på att mer förflyttning sker och 
kommer att ske med tvåhjuliga fordon (läs elcyklar) och utbyggd kollektivtrafik. 

 
Kommentarer: Än så länge används bilen frekvent av boenden utanför centralorten och 
många familjer äger mer än en bil. Efter diskussion med handlare och fastighetsägare i 
Asarum är trafiken genom orten av yttersta vikt och parkeringsmöjligheter en förutsättning 
för att handeln ska gå runt. Parkeringssituationen i Asarum uppfattas av handlarna som 
bristfällig och därmed ett problem. I ett så centralt läge som planområdet utgör och med 
närheten till busshållplats kan bilens betydelse ifrågasättas och därmed även mängden 
parkeringsplatser som behövs. I detaljplaner för Karlshamns centrum har 
parkeringsnormen börjat frångås men i Asarum är vi tyvärr inte där ännu. 

 
Trafikbuller och förorenade områden är två andra områden som belyses och vi förutsätter att de 
regler och normer som gäller kommer att efterlevas.  
I övrigt inget att erinra. 
 

Kommentarer: Kraven på bebyggelsen i planhandlingarna efterlever regler och normer 
enligt gällande lagstiftning. 
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15. Svenska kraftnät  
Inget att erinra mot upprättat förslag. 
 
Då Svenska kraftnät inte har några synpunkter och inte har några ledningar i anslutning till 
aktuellt område anser de ärende vara avslutat från Svenska kraftnäts sida. Därmed önskar de 
inte medverka i det fortsatta remissförfarandet för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte 
förändras. 
 

Kommentarer: Noteras. 
 
16. TeliaSonera Skanova Access AB 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter kan beröras. Jag bifogar ingen karta utan misstänker att 
Ni kan nog själv tänka er att det ligger ett antal kablar i detta område.  
 
Vi önskar att Ni när det kommer till områden där Ni misstänker att vi kan bli berörda, först 
beställer ledningsutsättning i god tid och om vi berörs att Ni meddelar oss i god tid innan arbetet 
ska påbörja så vi kan vidta de åtgärder som är lämpliga. Kartor och ledningsutsättning kan 
beställas via www.ledningskollen.se 
 
Skanova har med anledning av detta följande synpunkt som vi vill få införd i 
genomförandebeskrivningen: 
 
”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars 
funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.” 
 

Kommentarer: Kartor över ledningsnätet beställdes i planarbetets startskede och har legat 
till grund för utpekade u-områden. Ledningsutsättning är inte aktuellt i planarbetet. 
 
Under rubriken ”El, tele och bredband” på sidan 18 i planbeskrivningen i 
samrådshandlingen står: ”I de fall ledningar måste flyttas till följd av exploatering ska 
exploatören stå för kostnaden.” Se även kommentarer till E.ON’s yttrande i punkt 11. 

 
17. Miljöförbundet Blekinge Väst (yttrande inkom efter samrådstidens slut) 
De markföroreningar som finns i och i anslutning till planområdet, redovisas i 
planhandlingarna. Inget tyder i nuläget på att föroreningarna, under förutsättning att de hanteras 
rätt, skulle utgöra något hinder (eller miljö-och hälsoskyddsproblem) för planens genomförande. 
Det som står i planhandlingarna under rubriken "Föreslagen förändring och konsekvenser" 
borde även framgå i plankartan på de aktuella platserna/kvarteren, eller på annat lämpligt sätt. 

 
 Kommentarer: Plankartan kompletteras med planbestämmelse som pekar ut de fastigheter 
där potentiellt förorenad mark finns. Se kommentar till Länsstyrelsen yttrande punkt 1. 

 
I texten i planhandlingen står det att VA-enheten ska meddelas om ledningarna från 
tandläkarmottagningen saneras. Även sådana åtgärder ska anmälas till tillsynsmyndigheten, 
enligt 28§ i förordning om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd (1998:899).  
 
Vad gäller den så kallade "Kurrebodahålan" så har Miljöförbundet uppgifter som tyder på att det 
var en före detta grustäkt. Täkthålet var vattenfyllt nästan hela året. Det var detta hål som 
nyttjades som soptipp.  
 

Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras med ovanstående uppgifter. 
 
Dagvattenfrågan redovisas på ett bra sätt. Det är generellt sätt svårare att hitta bra 
dagvattenlösningar i redan utbyggda områden, jämfört med nyplanerade områden. Här görs 
dock en ansats som är positiv ur miljösynpunkt.  
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Naturvärden/biotopskyddade objekt redovisas på ett bra sätt. Prästgårdsallen och uppgifter om 
rödlistade arter står nu under rubriken "Mark och vegetation". Men inget kring detta återfinns 
under rubriken "Lek, rekreation och naturmiljö". En hänvisning från det ena till det andra, eller 
en flytt av text, skulle nog underlätta för läsaren. 
 

Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras enligt ovan. 
 
Det är bra att bullerfrågan är utredd samt att man föreslår kompensationsåtgärder som reglerar 
framtida byggnaders utförande, för att hantera att riktvärdet idag överskrids längs Storgatan. 
 

Kommentarer: Noteras. 
 
Yttranden från enskilda 
18. Ingrid Perselius, Asarum 1:15  
Sedan jag, som ägare av fastigheten Asarum 1:15 tagit del av detaljplan för samråd, har jag 
följande kommentarer. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av Asarums centrum längs Storgatan. 
Syftet är gott. Jag har bott på fastigheten i snart 40 år. Under dessa år har det hänt mycket i 
Asarum, dock inte till det bättre. Längs Storgatan fanns tidigare ett stort antal handelsfastigheter 
av skilda slag. Det fanns såväl lokaler för dagligvaruhandel som för sällanköpshandel. Det fanns 
också post och bank. Det var ett i många avseenden levande samhälle. Så är inte längre fallet. 
Idag finns i praktiken endast Coop, Karlshamns Sparbank och två blomsteraffärer kvar. Det är 
säkert en tidsfråga innan banken stänger sitt kontor. Bankerna avvecklar sina kontor eftersom 
bankärendena har blivit digitaliserade. Det behövs inga eller i vart fall få bankkontor. Övriga 
affärslokaler i Asarum är nu upplåtna till företag, som kommer och går. Det är därför lovvärt 
med ett nytt grepp. En första förutsättning för ett levande och hållbart centrum är att det får en 
viss minsta storlek. Ett centrum för framtiden måste innehålla, såväl fastigheter för 
dagligvaruhandel, som fastigheter för bostäder, kontor och vård. Ett centrum ska leva dygnet 
runt. 
 
Min fastighet har en tomtyta på 2 721 kvm. Enligt planbeskrivningen är 16 procent av ytan 
bebyggd. Det motsvarar en byggnadsyta på 435 kvm. Enligt förslaget tillåts en byggnadsyta på 
20procent av fastighetens yta, dvs 544 kvm. Det betyder att fastigheten kan bebyggas med 
ytterligare 109 kvm. På fastigheten finns idag en välbyggd och välunderhållen villabyggnad 
uppförd 1928. Tomtens värde utan nuvarande byggnad med den ytterligare byggrätt, som 
förslaget till detaljplan ger mig rätt till, kommer knappast att bli högre än värdet på fastigheten 
med idag befintlig byggnad. Det betyder att byggnaden på min fastighet även i framtiden 
troligen kommer att bevaras i befintligt skick. Framtida ägare kommer möjligen att göra en 
mindre tillbyggnad. Om kommunen avser att utveckla Asarums centrum måste min fastighets 
värde bli högre utan nuvarande byggnad. Med nuvarande marknadsvärden har jag svårt att tro 
att så blir fallet med förslaget till detaljplan. Det kan möjligen bli fallet om blivande detaljplan 
tillåter att i vart fall 30 procent av tomtens yta får bebyggas. Det skulle innebära en byggnadsyta 
på 816 kvm. Med en eller flera byggnader i två våningar med möjlighet till såväl bostäder som 
kontor skulle det kunna bidra till att utveckla Asarums centrum. Nuvarande förslag med en 
byggrätt på endast 544 kvm kommer inte att göra det. 
 
Jag yrkar därför att blivande detaljplan tillåter en byggrätt för fastigheten Asarum 1:15 på 30 
procent av tomtytan med beteckningarna CBKL1O. Det är inte rimligt att endast 20 procent av 
min fastighet får bebyggas. Planen tillåter för grannfastigheterna 40 procent. För det fall att 
blivande detaljplan justeras i enlighet med mitt yrkande samtycker jag till att detaljplanen antas. 
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Kommentarer: Det ses som rimligt att en högre exploateringsgrad medges även på 
Asarum 1:15, som ligger i samma byggnadskvarter som bland annat Coop och 
Sparbanken. På dessa fastigheter medges en exploateringsgrad på 40 procent för att skapa 
ett tätare centrum och på så sätt utnyttja det centrala läget på bästa sätt. 
Exploateringsgraden ses över för hela planområdet. 

 
19. Göran Karlström, Froarpsvägen 3d 
Ett mycket bra förslag. Inga synpunkter. 

 
Kommentarer: Noteras. 

 
20. Jessica Antoine, Asarum 1:48 
Jag/vi bor i fastigheten Asarum 1:48 (bredvid fritidsgården) och jag är helt emot om det finns 
planer på att bygga bostäder (lägenheter) på den plats där fritidsgården står nu. Skulle inte vara 
trevligt för oss med den insynen. 
 

Kommentarer: Bostäder i centrumnära läge är eftersträvansvärt och att förtäta i befintlig 
bebyggelsestruktur innebär god hushållning med resurser. Som boende i en tätort och så 
pass centralt som planområdet är, kan viss insyn från omkringliggande bebyggelse inte 
hindras. Eventuell insynsproblematik får ställas mot möjligheten att på ett långsiktigt 
hållbart sätt förtäta Asarum, vilket är i enlighet med kommunens översiktsplan. 
 
För att styra placeringen av eventuell ny bebyggelse på Asarum 1:4 (gamla fritidsgården), 
och på så sätt minska dess inverkan på fastigheterna Asarum 1:48 och 1:91, läggs ett fem 
meter brett område med prickad mark, mark som inte får bebyggas, ut längs med den södra 
fastighetsgränsen till Asarum 1:4. 

 
Är även emot planen att bygga bostäder på andra sidan om cykelvägen (från vår sida sett) då det 
i så fall inte blir mycket grönområde kvar att promenera i. Är även emot planen på att bygga en 
bro över till Granvägen som då innebär mer trafik för oss. 
 

Kommentarer: Den planerade utbyggnaden av västra delen av Asarum, väster om 
vislandabanan, följer detaljplanen för del av fastigheterna Asarum 43:1 och Tostarp 4:64 
(Flygfältet), som vann laga kraft 2011-01-01. Ovan nämnda detaljplan bygger vidare på 
detaljplanen för Asarums kyrkogård, Asarum 1:1 m.fl., där anslutning västerut i 
Granvägens förlängning möjliggörs. Den detaljplanen vann laga kraft 1987-01-09. 

 
21. Fredrik Johansson, Asarum 2:96, 6:14 och 5:9  
Vi känner att vi behöver träffa ansvarig över detaljplanen, då det var svårt för oss som äger 
fastigheter i Asarums centrum att diskutera centrums utformning i ett massmöte på 
fritidsgården.  

 
Kommentarer: Det går bra att kontakta planhandläggaren under hela planarbetet, vilket 
det informerades om i utskickat material och på samrådsmötet i Asarum. Kontaktuppgifter 
finns bland annat i samrådsbrevet, som alla sakägare fått ta del av, och på hemsidan.  

 
Karlshamns kommun vill flytta centrum mot före detta ICA´s lokaler (Asarum 1:13) så att 
centrum ”tydliggörs”. Det gagnar inte de fastigheter (Asarum 2:96, 6:14 och 5:9) där jag har 
lokaler för handel med idag fungerande verksamhet, även Asarum 1:46 (Sonjas blommor ägare 
Thomas och Maritha Larsson) blir drabbade. Vi har problem med att lastzoner/parkeringsplatser 
kortas av så att de inte fyller sin funktion. Vi är inte heller intresserade av att ha bänkar och 
blomplanteringar i våra nuvarande lastzoner/parkeringsplatser, vi söder om ”det nya centrum” 
vill inte ha en Ronnebygatan-lösning. När Karlshamns Kommun nu intresserar sig för Asarums 
centrum så gör man det svårare att driva handel i det område i centrum där handel bedrivs idag, 

101



2016-10-10   Granskn ingshand l ing  •  U töka t  fö r fa rande  

Samrådsredogöre lse  •  De ta l j p lan  fö r  Asarum 1 :4  och  1 :13  m. f l . ,  Asarum 12  

till fördel för Asarum 1:13. Det är också ett problem att våra fastigheter stympas in på knuten, ni 
får försöka att sätta er in i vad detta sätter oss i för sits. 
 
Nästa gång vi reser en byggnadsställning för att utföra underhåll måste vi ansöka om tillstånd 
hos polis/kommun, polisen tar 700 kr för ett tillstånd och vad kommunen tar vet jag inte. Vad 
jag har hört så är vi erbjudna 100 kr/kvm när kommunen löser in marken (med eller mot vårt 
godtycke). På två ställningsresningar per fastighet så har vi betalt lika stor summa i tillstånd 
som marken är värd för er.  
 
Asarums centrum är ett idag levande centrum med mycket trafik, trafik som behövs för att 
butikerna ska fungera. Reptil Tobak (Asarum 5:9) har livnärt sig i 20 år på att trafiken finns och 
att det går att parkera utanför. 
 
På mötet (gamla fritidsgården) berättades det att en bro skulle byggas över gamla järnvägen för 
20 000 000 kr. Även detta känns som ett sätt att stärka centrumläget för Asarum 1:13 och den 
byggnad på Asarum 1:116 som är planerad på detaljplanen. Väg till det nya området går att dra 
från flygfältet till Torarpsvägen som ligger i direkt anslutning till det nya området på Flygfältet. 
Ni får förklara satsningen på 20 000 000 kr för bron till Flygfältet. 

 
Kommentarer: Det har tagits fram ett förslag till ny utformning av Storgatan, vilket bygger 
på de synpunkter som kom fram under förstudien för Asarums centrum 2011-2012. 
Förslaget sträcker sig i sin helhet från Offerkällevägen i söder till Jasminvägen i norr för 
att visa hur en ny gång- och cykelväg kan kopplas samman med befintlig gång- och 
cykelväg. Åtgärder i markbeläggningen på trottoarerna sträcker sig från Stationsvägen i 
söder till Granvägen i norr. En torgyta har föreslagits vid korsningarna med Froarpsvägen 
och Granvägen bland annat för att få ner hastigheten i dessa punkter och för att utöka 
centrum norrut. Gestaltningsförslaget är inte fastlagt i detalj utan utgör ett förslag, vilket 
påtalades på samrådsmötet. Förslaget har skickats ut till berörda fastighetsägare för att 
inleda en diskussion med dessa, då framtida investeringar är beroende av att privatägd 
mark får köpas in. Utskicket gjordes parallellt med att ett nytt planarbete startades upp för 
Asarums centrum. Detaljplanen reglerar berörd mark till allmän platsmark, vilket innebär 
att kommunen får möjlighet/skyldighet att lösa in den. Innan det blir aktuellt att genomföra 
gestaltningsförslaget, kommer detta att detaljstuderas och projekteras och i samband med 
detta diskuteras med fastighetsägarna. Meningen med projektet är att Asarum ska bli ett 
attraktivt samhälle med ett fungerande och levande tätortscentrum. Åtgärderna ger ökad 
tillgänglighet och rörelse i centrum, vilket gynnar handeln och därmed hela Asarum. 
 
I kommunen är det en vanlig företeelse att husen ligger placerade i fastighetsgräns mot 
gatan. I stort sett hela Karlshamns centrum är uppbyggt så. Det är riktigt att det krävs 
tillstånd för ex uppsättning av byggnadsställning på mark planlagd som allmän platsmark. 
Denna åtbörd får sättas i relation till syftet med projektet, att skapa ett attraktivare 
centrum och lyfta Asarum som tätort.  
 
Anslutningen till utbyggnadsområdet Flygfältet i väster är planlagd i annan detaljplan, se 
kommentar till Jessica Antoine punkt 20. 

 
22. Stefan Tillgren, Asarum 1:31 
Det är en del som måste lösas när det gäller förslag enligt skisser. Parkeringar fyra stycken som 
försvinner på tomten vid Storgatan. Pizzerian har i kontrakt uteservering godkänd, hur gör vi 
med denna, var kan den placeras och blir det kostnad för pizzaägaren om den hamnar på annan 
plats?  
 
Balkonger, trappa, vägg med mera går längre ut än vad ritning visas, hur gör vi här? 
Värdeminskning på fastigheten, kompensation, tomtpris, kan vi få parkering på annan plats nära 
fastigheten? Rätt att montera byggställning vid renovering eller mindre jobb bör skrivas in i 
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avtal. Av varor och varubilar pålastning för butikerna och kunna köra över cykelbana vid dessa 
tillfällen. 
 
Cykelbanan vill vi ha på andra sidan vägen eller ner genom badhusparken som är väldigt fin. 
 
Syftet med planen är att det ska bli snyggt och bra centrum för alla även butiksägarna och att de 
ska kunna vara kvar så att det ej blir oekonomiskt att butikerna försvinner på grund av att 
kunder ej kan parkera utanför. Det måste bli bra lösning med parkeringar mm.  
 
Jag är öppen för att diskutera och få till en bra lösning på ovan så var vänliga att höra av er när 
vi kan träffas i Asarum utanför min fastighet. 
 

Kommentar: Den aktuella delen av fastigheten Asarum 1:31 är sedan tidigare planlagd 
som allmän plats, gata, genom detaljplan B45 som vann laga kraft 1979. Planförslaget 
innebär därmed inte någon förändring med nuläget. Anledningen till att fastigheten är med 
i planläggningen är att planområdesgränsen följer tidigare planområdesgräns. För 
uteservering och uppsättning av byggställning krävs således tillstånd från polisen redan 
idag. 
 
Cykelvägen kommer att anordnas inom vägområdet och placeringen preciseras inte 
närmare i detaljplanen. I gestaltningsförslaget för Storgatan föreslås cykelvägen på den 
östra sidan av Storgatan på grund av att den befintliga cykelvägen i norr och söder går 
längs med Storgatans östra sida. En cykelväg ska vara så gen som möjligt för att utnyttjas 
och för att främja cykeltrafiken. Att köra inom Badhusparken ses därför inte som ett rimligt 
alternativ.  
 
Syftet med projektet är, som det står skrivet i yttrandet, att skapa ett attraktivare centrum, 
vilket är positivt för hela Asarum. Fastigheten Asarum 1:31 bedöms därmed inte minska i 
värde, snarare tvärtom. Den del av fastigheten som ligger väster om befintlig byggnad och 
som nu är aktuell att köpa in är ca 35 kvm stor. 

 
23. Mattias Perätalo, Asarum 1:48 (yttrande inkom efter samrådstidens 

slut) 
Jag är emot att det byggs/tillåts flervåningslägenheter på tomt Asarum 1:4, gamla fritidsgården. 
Byggnad och verksamhet som idag är helt okej. 
 
Jag är även emot att det byggs en bilbro från Flygfältet över cykelbanan som sedan ansluts till 
Granvägen, detta kommer att resultera i att biltrafiken kommer att öka avsevärt i vårt område på 
Granvägen och Gröna vägen. En cykelbro är helt okej. 
 
Jag hoppas att man tar tillvara på de få grönområden/skogspartier som finns kvar vid Flygfältet, 
då träd är viktiga för djurlivet, luftkvalitet och ger lä samt som strövområden. Speciellt för 
hundägare. 
 

Kommentar: Se kommentarer till Jessica Antoine, punkt 20. 
 
24. Gisela Hager, Asarum 1:76 (yttrande inkom efter samrådstidens slut) 
Förslag för ICA parkering: brädesstaketet försvinner, bygg en stenmur med takpannor ovanpå. I 
hörnan ej så stor lägenhetsbyggnad men nere en trevlig restaurang eller café med uteplats. 
Resten av parkeringen grönt område och två gånger i veckan torghandel.  
 
Konsumbyggnaden fräschas upp. Förskolan på Granvägen stå kvar om Fritidsgården snyggas 
upp. Nere vid motionsvägen bör det sättas upp bänkar hela vägen till staden. 
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Kommentar: Hur fastigheterna avgränsas, staket eller mur, är inget som regleras i 
detaljplanen. Den exakta placeringen av byggnaden på Asarum 1:116, parkeringen till 
gamla ICA, är inte bestämd. Parkering ska ordnas inom egen fastighet, varför yta för detta 
måste sättas av. Det finns därmed inte plats för även ett torg med torghandel på 
fastigheten. Detaljplanen möjliggör för en flexibel användning av framtida bebyggelse 
inom planområdet och medger både restaurang och café på fastigheten Asarum 1:116. 
 
En detaljplan kan inte reglera hur byggnaderna ska skötas. Underhåll är upp till den 
enskilde fastighetsägaren. Motionsvägen (Vislandabanan) ligger utanför planområdet, men 
förslaget om bänkar har förts vidare till parkenheten. 

 
 
Sammanfattande bedömning  

I det fortsatta planarbetet gör stadsmiljöavdelningen bedömningen att, förutom vissa 
redaktionella ändringar, bör följande bearbetningar och utredningar göras och planhandlingarna 
kompletteras och förändras i nedan redovisade avseenden.   
 
Plankarta: 
 Angivna varsamhetsbestämmelser för fastigheterna Asarum 43:1 och 4:5 ändras till 

skyddsbestämmelser och uppdateras utifrån Boverkets planbestämmelsekatalog. 
 Planbestämmelsen ”m” kompletteras med att även gälla vid uteplats och uppdateras så att 

riktvärdet 55 dBA ekvivalentnivå preciseras. 
 Planbestämmelse om att startbesked inte får ges förrän markförorening har avhjälpts införs 

för de fastigheter som är potentiellt förorenade och som planläggs som kvartersmark. 
 Varsamhetsbestämmelse införs på fastigheten Asarum 14:6. 
 Prickad mark läggs in på fastigheten Asarum 4:5, norr om vita skolan. 
 Planbestämmelse om att marken närmast norr om Prästgårdsallén ska vara avsedd för träd 

införs. 
 Exploateringsgraden utökas på fastigheten Asarum 1:15 och ses över för hela planområdet. 
 Fem meter bred remsa med prickad mark införs längs med den södra fastighetsgränsen till 

Asarum 1:4. 
 Reglera utseendet på eventuellt tillkommande byggnader så att de smälter in i befintlig miljö 

för fastigheten Asarum 1:4. 
 
Planbeskrivning: 
 Avsnittet ”Risker på grund av förändrat klimat” kompletteras med effekten av värmeböljor. 
 Mätbara åtgärdsmål för förorenad mark införs. 
 Kostnadsansvaret för tillgänglighetsanpassning vid entréer förtydligas. 
 Planbeskrivningen uppdateras och kompletteras enligt synpunkter om fastighetsrättsliga 

frågor från Lantmäterimyndigheten. 
 Upplysning om att förändringar i fastighets- eller lokalyta kan föranleda ändrad VA-taxa och 

att särskilda krav gäller på ledningar i förorenad mark införs. 
 Information för vad som gäller vid byggnation och anläggning vid elledning i mark införs. 
 Rubriken ”Ansvarsfördelning och huvudmannaskap” kompletteras med skrivningen 

”Eventuella kostnader för ombyggnation och flyttning av befintliga anläggningar bekostas av 
den som så begär.”  

 Uppgifter om att saneringsåtgärder i VA-ledningar ska anmälas till tillsynsmyndigheten 
införs.  

 Uppgifter om Kurrebodahålan införs. 
 En hänvisning till informationen under rubriken "Mark och vegetation" införs under rubriken 

"Lek, rekreation och naturmiljö". 
 

104



Granskn ingshand l ing  •  U töka t  fö r fa rande                                                          2016-10-10  
 

Samrådsredogöre lse  •  De ta l j p lan  fö r  Asarum 1 :4  och  1 :13  m. f l . ,  Asarum 15

Ej tillgodosedda synpunkter 
Följande synpunkter inkomna under samrådet, avseende förhållanden som kan regleras i planen 
bedöms kvarstå: 
 
 Jessica Antoine, Asarum 1:48, vill inte ha bostäder på Asarum 1:4 på grund av insyn. 
 Fredrik Johansson, Asarum 2:96, 6:14 och 5:9, vill inte att marken väster om befintliga 

byggnader planläggs som allmän platsmark för att köpas in av kommunen. 
 Mattias Perätalo, Asarum 1:48, vill inte att bostadsändamål med möjlighet till 

flerbostadshus tillåts på Asarum 1:4. 
 
 
Fortsatt planarbete 
Ett utredningsskede har följt mellan samråds- och utställningsskedet. När erforderliga 
utredningar nu tagits fram och inarbetats i planen kan byggnadsnämnden fatta besluta om att 
ställa ut planen för granskning. Avsikten är att byggnadsnämnden ska ta ställning till 
samrådsredogörelsen i samband med beslut om granskning i oktober 2016. 
 
 
Medverkande tjänstemän 
Samrådsredogörelsen har sammanställts av landskapsarkitekt Anna Terning på 
stadsmiljöavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med 
berörda kommunala tjänstemän. 
 
 
Karlshamn, den 10 oktober 2016 
 
 
 
Anna Terning   Emina Kovacic 
Landskapsarkitekt  Stadsarkitekt 
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Sammanfattning av samrådsmöte onsdagen den 9 mars 
2016, kl. 17:30, Gamla fritidsgården, Gröna vägen 9, 
Asarum 
 
Närvarande:  Emina Kovacic, Stadsarkitekt 
 Anna Terning, Landskapsarkitekt 
 Sofie Samuelsson, Utvecklingsingenjör, Avd. för tillväxt och utveckling 
  Per Ingströmer, Trafikingenjör, Trafikenheten. 
   

32 åhörare 
 
Inledning:   Inbjudan till mötet har funnits i kungörelsen om samråd, på hemsidan samt i 

brev (se under rubriken samrådsförfarandet). Under mötet upplystes om att 
synpunkter ska lämnas skriftligen 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  
 
Träplanket på fastigheten Asarum 1:116, parkeringsplatsen, ser fult ut. En snygg mur hade varit 
trevligare, kan något göras? 
 

- Fastighetsägaren lovade att ta tag i det och påpekade att de i alla fall har fått bort 
sophanteringen. Emina påpekade att det inte är en fråga som kan regleras i plan. 

 
Bostad på parkeringsplatsen, ja och nej. Hellre park/torg och parkering. Gärna torghandel. 
 

- Det är en lämplig plats för förtätning, vilket är eftertraktat i samhällsplaneringen. 
Genom att bygga nära vägen kan effekter i form av sänkt hastighet på Storgatan 
åstadkommas. 

 
Det är idag enkelriktat vid parkeringen på Coop, endast infart från Storgatan. Dubbeltrafik i 
angöringen till Storgatan skulle ge mindre trafik på Gröna vägen och Granvägen. 
 

- Enkelriktningen på Coops fastighet ger möjlighet till fler parkeringsplatser. Hur Coop 
ordnar sina parkeringar på egen fastighet är inget kommunen har beslutat. Bredare 
gator ger upphov till högre hastigheter, liksom enkelriktad trafik. Ju trevligare centrum 
ser ut, desto fler stannar och vill spendera tid där. 

 
Ska all trafik till Flygfältet gå via Granvägen och inte via Prästgårdsallén? 
 

- Ja, enligt gällande detaljplaner ska trafiken gå på Granvägen. Det finns inte planlagt 
för någon annan anslutning. Planerad bebyggelse på flygfältet utgörs av enbostadshus, 
radhus, parhus och kedjehus, alltså ingen hög persontäthet.  
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Tidigare diskuterades ny förskola i väster. Förskola innebär mycket trafik. 
 

- Befintlig detaljplan möjliggör förskola. I dagsläget är det oklart om behovet finns och 
om och när den i så fall byggs. 

 
Vad kommer att hända på Telias fastighet, Asarum 1:92? 
 

- Fastigheten är med i planen på grund av att den är planlagd för allmänt ändamål idag. 
Allmänt ändamål betecknade enligt äldre lagstiftning all verksamhet med ett offentligt 
organ som huvudman, det vill säga staten, landstinget eller kommunen. Denna 
beteckning används inte längre idag och därför passar vi på att bekräfta befintlig 
verksamhet i nu aktuellt planarbete. Planförslaget innebär ingen direkt utökad 
byggrätt. 

 
Vad kommer att hända med gamla fritidsgården? 
 

- Idag finns det förskola med två avdelningar, det framtida behovet är i dagsläget oklart. 
Kommunen har planer på att sälja fastigheten. De många olika föreslagna 
användningarna gör användningen av byggnaden flexibel, den kan till exempel göras 
om till bostäder. 

 
Det behövs bänkar längs med promenadvägen in till Karlshamn. 
 

- Det ligger utanför nu aktuellt planområde, men vi tar med oss frågan till vår parkchef. 
 
Måste det vara bilparkering framför Motiva i den kommande torgmiljön? 
 

- Fastighetsägaren höll med om att ett torg hade varit trevligare. Anledningen till 
parkeringen är kraven från hyresgästerna. Nu är det lagt mycket pengar på den nya 
parkeringen, men om en annan utformning kan lösa problem med parkering och 
inlastning så kan det diskuteras. 

 
Hur är det tänkt vid Sonjas blommor, Asarum 1:46, där marken idag lutar mot huset så att 
vattnet rinner in i källaren? 
 

- Om kommunen kan köpa marken kommer detta att lösas i samband med att 
markbeläggningen byts ut.  

 
Om det efter åtgärder på Storgatan tar längre tid att köra genom centrum kanske folk väljer att 
köra annan väg. Är det bra? Kommer inte handeln påverkas då? 
 

- Om trafiken ökar på andra vägar, måste kommunen se över trafiksäkerheten på de 
vägarna. Tanken är att Storgatan ska ges en utformning som gångfartsgata, men inte 
skyltas med så låg hastighet som vid en gångfartsgata, det är inte möjligt på en så pass 
lång sträcka. Det är inte idag bestämt vilken hastighet det kommer att vara på 
Storgatan i framtiden. Genomfartstrafik med målpunkt i bostadsområden är inte av 
större vikt för handeln. De som bor i närområdet vet vilken service som finns och 
utnyttjar den när det behövs.  

 
Emina ställde en fråga om vad deltagarna tycker om centrum idag. En deltagare svarade att det 
är en katastrof och gav förslaget att gamla ICA och Coop skulle haft ingångarna mot varandra 
med ett torg emellan. 
 
Fastighetsägaren till Asarum 1:13 och 1:116 (gamla ICA med tillhörande parkeringsplats) 
berättade att de som fastighetsägare och exploatör varit med om samma process i Olofström. 
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Där har projektet med att förädla ett område lyckats bra då torg har skapas och hastigheten 
sänkts. De vill förbättra Asarum tillsammans med invånarna, politikerna och de kommunala 
tjänstemännen. De vill inte bygga nytt om det går emot invånarnas vilja. 
 
 
 
Vid pennan 
 
Anna Terning 
Landskapsarkitekt 
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Plan Ritning G01, skala 1:400 (A3) 
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1. Objekt 

Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Säljfast Olofström AB, utfört en översiktlig 

geoteknisk undersökning inför en detaljplaneutredning i Asarum inom Karlshamn 

kommun. 

 

Det undersökta området utgörs av en ca 0,5 ha stor hårdgjord asfaltsyta och är 

beläget strax nordväst om korsningen Granvägen och Storgatan. Området 

används idag som parkeringsyta för bilar samt, i den norra änden, som 

källsorteringsstation. 

Bild 1 Röd markering visar aktuellt undersökningsområde. Kartbild hämtad från 

www.eniro.se 
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2. Syfte 

Syftet med den geotekniska undersökningen är att, övergripande, fastställa de 

geotekniska förhållandena som råder i rubricerat område.   

 

Denna rapport utgör en dokumentation av utförda geotekniska samt miljötekniska 

undersökningar.  

3. Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. För mer 

information gällande styrande dokument för specifika fältundersökningar se tabell 

1 till 2 nedan. 

 

 

Tabell 1 Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 

Fältutförande SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok samt  

SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem SS-EN 14688-1 

 

 

Tabell 2 Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Hejarsondering (HfA) SS-EN ISO 22476-2 samt Svensk Nationell 

Bilaga till Europastandarden 

Skruvprovtagning (Skr) SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok  

samt EN ISO 22475-1:2006 

Trycksondering (Tr) SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok 

samt SGF:s metodblad 
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4. Geoteknisk kategori och Säkerhetsklass 

Omfattning och utformning för rubricerat område är ännu inte fastställd och därför 

kan inte geoteknisk kategori fastställas. Säkerhetsklass väljs av projektören och 

sätts vanligen till säkerhetsklass 2 (SK2). 

5. Befintliga förhållanden 

5.1 Topografi 
Markytan i undersökt område lutar nedåt i riktning mot sydväst med marknivåer 

kring +36,4 - +37,0 (RH2000). 

5.2 Ytbeskaffenhet 
Marken i undersökt område består ytligt av hårdgjord (asfalterad) yta. 

6. Positionering 

Inmätning av undersökningspunkterna utfördes med GPS av Willy Hylander, PGB 

AB, Ramböll Sverige AB, 2016-07-14. Utförda inmätningar uppfyller kraven på 

inmätning enligt SGF Rapport 1:2013 klass B. 

 

Inmätningen är utförd i följande koordinat- och höjdsystem: 

 Koordinatsystem  Sweref 99 15 00 

 Höjdsystem   RH 2000 

7. Geotekniska fältundersökningar 

Geotekniska fältundersökningar utfördes i 10 punkter. 

7.1 Utförda sonderingar 

I tabell 3 nedan redovisas de undersökningar som utfördes med respektive metod 

enligt gällande standarder, se kapitel 3 (styrande dokument). 
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Tabell 3 Antalet utförda sonderingar fördelat på metod 

Undersökningsmetod Antal 

Tr 5 

HfA 5 

 

7.2 Utförda provtagningar 

I tabell 4 nedan redovisas de undersökningar som utförts med respektive metod 

enligt gällande standarder, se kapitel 3 (styrande dokument). 

 

Tabell 4 Antalet utförda provtagningar fördelat på metod 

Undersökningsmetod Antal 

Skr   10 

 

7.3 Undersökningsperiod 

Undersökningen har utförts under perioden 20-22 juli, 2016. 

7.4 Fältingenjörer  

Ansvariga fältgeotekniker var Willy Hylander samt Johan Larsson, PGB AB. 

Undersökningen utfördes med borrbandvagn av modell Geotech 504. 

8. Miljötekniska fältundersökningar 

Miljötekniska fältundersökningar utfördes i 10 punkter (samma 10 punkter som för 

geoteknik) av Willy Hylander samt Johan Larsson, PGB AB. 

 

8.1 Utförda miljöprovtagningar 

I tabell 5 nedan redovisas de miljöprovtagningar som utfördes med respektive 

metod. 
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Tabell 5 Antalet utförda provtagningar fördelat på metod 

Undersökningsmetod Antal 

Skr 10 

 

8.2 Undersökningsperiod 

Undersökningsperiod för miljöprovtagningar har ägt rum mellan 20-22 juli, 2016. 

9. Laboratorieundersökningar 

I tabell 6 nedan redovisas de laboratorieundersökningar som utförts.  

Samtliga undersökningar är utförda av ALcontrol Laboratories. 

 

Tabell 6 Antalet utförda laboratorieundersökningar fördelade som analysslag. 

Analys Antal 

Metaller  20 

PAH, BETX, Alifater, Aromater 20 

 

9.1 Undersökningsperiod 

Laboratorieundersökningar har utförts den 29 juli 2016. 

9.2 Laboratorieingenjör 

Ansvarig laboratorieingenjör från ALcontrol AB har varit Mats Lindgren.  
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10. Jordartsbeskrivning 

Enligt jordartskarta, från SGU, består marken i undersökningsområdet (ytligt) av 

isälvssediment. Berg finns, enligt jorddjupskarta från SGU, på ett djup kring 5-10 

m. 

 

Marken i det undersökta området består överst, huvudsakligen, av ett ca 0,03 m  

tjockt lager av asfalt.  

 

Under asfaltlager följer fyllnadsmaterial som huvudsakligen består av sand, 

ställvis med inslag av grus, sten och mulljord, fyllnadsmaterialen finns väsentligen 

ned till djup kring ca 0,03-0,8 m under markytan, det vill säga till nivåer kring ca 

+35,6 - + 36,2. 

  

Fyllnadsmassor underlagras, i den centrala till södra delen av området, av sand 

ställvis med inslag av grus, i ett enstaka fall (borrhål R1605) utgörs sanden av 

moränkaraktär kring djup ca 0,6 – 1,0 m under markytan, det vill säga kring 

nivåerna + 35,4 - + 35,8. I den mer centrala delen av området finns finsand kring 

djup ca 1,0 – 5,0 m under markytan, det vill säga kring nivåerna ca +31,4 - 

+35,5. Ett tunt lerskikt har, i ett enstaka fall (borrhål R1604), påträffats i den 

centrala delen av undersökt område, lerskiktet finns på djup ca 0,8-1,0 m under 

markytan. 

11. Grundvattenobservationer 

Grundvattenobservationer har utförts i öppna skruvhål. Grundvattenytan har vid 

undersökningstillfället, i öppna skruvhål, uppmätts på djup ca 3,6 – 4,6 m under 

markytan, det vill säga på nivåer mellan +32,1 – +33,2. 

12. Härledda värden 

12.1 Hållfasthetsegenskaper 

 

Härledda värden från utförda Hejarsonderingar (HfA), med friktionsvinklar, är 

redovisade med stöd ur TK Geo 13 och ingår som bilaga till denna MUR, se 

bilageförteckning. 
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Miljötekniskt PM 

1. Bakgrund och syfte 

Ramböll Sverige AB (Ramböll) har fått i uppdrag av Säljfast Olofstöm AB att i 

samband med den geotekniska undersökningen utföra en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning på fastigheten Asarum 1:116.  

 

Syftet med den undersökningen har varit att kartlägga eventuella föroreningar 

inför fortsatt detaljplanearbete. 

 

Innan undersökningen gjordes en översiktlig historisk inventering för att få 

kännedom om verksamheter som kan ha haft miljöpåverkan på området, se 

kapitel 2. 

2. Historisk inventering 

Den historiska inventeringen är gjord utifrån kontakt med Länsstyrelsen i Blekinge 

län (Länsstyrelsen) samt Miljöförbundet Blekinge Väst (Miljö Väst). 

 

Utifrån EBH-stödet (Länsstyrelsen, 2016) finns fyra identifierade, nedlagda verk-

samheter i närheten, två drivmedelsanläggningar, en bilvårdsanläggning samt en 

deponi för hushållsavfall. Ingen av verksamheterna är riskklassade. 

 

Drivmedelsanläggningarna har legat norr respektive söder om undersöknings-

området, bilvårdsanläggningen väster om och deponin öster om, se figur 1. 

 

Från Miljöförbundets diarium (Miljö Väst, 2016) framkom det att det skett ett 

oljespill i den norra delen av fastigheten 2009. Spillet var ett hydrauloljeläckage 

från lastbil och sanerades direkt med absorberingsmedel. Enligt diariet ska oljan 

ha nått en dagvattenbrunn inom fastigheten där en oljefilm på ca 15*10 cm 

syntes på vattenytan men i övrigt hade de hindrat oljan från att spridas. I diariet 

står det också att oljan ska ha varit miljöcertifierad och även räddningstjänsten 

ska ha varit på plats och att de.  

 

Utifrån denna information placerades punkt R1602 i närheten av oljespillet för att 

säkerställa att ingen olja spritts till jorden. 
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Figur 1. Översikt över det undersökta området (blå rektangel) med de 
identifierade verksamheterna markerade med grå stjärna och det tidigare 
oljespillet med röd cirkel. Kartan är hämtad från ESRI. 

3. Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunderna utgår från Naturvårdsverkets generella riktvärden 

(Naturvårdsverket, 2009) för känslig markanvändning (KM), då den planerade 

markanvändningen bland annat är bostadsändamål. KM innebär att markkvalitén 

inte begränsar val av markanvändning och att grundvattnet skyddas. Mark med 

halter under KM kan användas till bl.a. bostäder, odling och grundvattenuttag. 

MKM betyder mindre känslig markanvändning och innebär att markkvalitén 

begränsar val av markanvändning till exempelvis kontor, industrier och vägar. 

 

De föreslagna bedömningsgrunderna presenteras tillsammans med jämförvärden 

för MKM och ringa risk (RR) i tabell 1. Ringa risk innebär en gräns för hur jord-

massorna får återanvändas (Naturvårdsverket, 2010) där halter mindre än RR inte 

kräver en anmälan till tillsynsmyndigheten för återanvändning.  
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Tabell 1. Föreslagna bedömningsgrunder för jord, enligt Naturvårdsverket (2009). 
KM föreslås som bedömningsgrund varvid denna kolumn är gråmarkerad. Vidare 
presenteras riktvärden för återanvändning (RR) (Naturvårdsverket, 2010). 

Halterna anges i mg/kg TS. 

Ämne RR KM MKM 

Arsenik, As 10 10 25 

Barium, Ba - 200 300 

Bly, Pb 20 50 400 

Kadmium, Cd 0,2 0,8 12 

Kobolt, Co - 15 35 

Krom, Cr (totalt) 40 80 150 

Koppar, Cu 40 80 200 

Kvicksilver, Hg 0,1 0,25 2,5 

Nickel, Ni 35 40 120 

Vanadin, V - 100 200 

Zink, Zn 120 250 500 

PAH-L 0,6 3 15 

PAH-M 2 3,5 20 

PAH-H 0,5 1 10 

Alifater >C5-C8 - 25 150 

Alifater >C8-C10 - 25 120 

Alifater >C10-C12 - 100 500 

Alifater >C12-C16 - 100 500 

Alifater >C5-C16 - 100 500 

Alifater >C16-C35 - 100 1 000 

Aromater >C8-C10 - 10 50 

Aromater >C10-C16 - 3 15 

Aromater >C16-C35 - 10 30 

Bensen - 0,012 0,04 

Toluen - 10 40 

Etylbensen - 10 50 

Xylener, summa - 10 50 

 

4. Undersökning och analyser 

I samband med den geotekniska undersökningen togs jord- och asfaltprov ut.  

Jordprover har tagits ut som samlingsprover med djupintervall om ca 0,5 m, i 

vissa punkter har proven tagits ut med hänsyn till jordlagerföljder. 

Undersökningen utfördes i enlighet med SGF (2013).  Dock har endast mekanisk 

rengöring av provtagningsutrustningen använts som standard då risken för 

korskontaminering generellt har bedömts som liten. 

 

Laboratorieanalys har utförts på 20 jordprover enligt tabell 2. Samtliga prov 

analyserades med avseende på metaller, inklusive kvicksilver (Hg), polycykliska 

aromatiska kolväten (PAH) samt oljekolväten (BTEX, alifater och aromater).  

 

Jordproverna har skickats in till ackrediterat laboratorium, ALcontrol Laboratories.  
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Tabell 2. Jordprover analyserade på laboratorium 

Punkt Djup (m u my) 

R1601 0-0,5, 1-1,5 

R1602 0-0,6, 1-1,5 

R1603 0,5-1, 1,5-2 

R1604 0,6-1, 1-1,5 

R1605 0-0,5, 0,5-1 

R1606 0-0,5, 1-1,5 

R1607 0-0,5, 0,5-1 

R1608 0-0,5, 1,5-2 

R1609 0,5-1, 1-1,5 

R1610 0-0,5, 1-1,5 

  

Asfalten kontrollerades med asfaltspray som indikerar PAH (från tjära) genom att 

den går från vitt till gult/brunt. Inga asfaltsprov analyserades på laboratorium. 

5. Resultat och bedömning 

5.1 Fältobservationer 
Inga avvikande lukt- eller synintryck påträffades i samband med provtagningen, 

därav ansågs det inte nödvändigt att göra fältmätningar med PID 

(fotojoniseringsdetektor för lättflyktiga ämnen). 

5.2 Asfalt 
Sprayfärgen visade en svag gulaktig ton vilket kan indikera att det finns PAH:er i 

asfalten. 

5.3 Jord 
Resultaten från analyserna visade på PAH:er över KM i två prov, R1602_0-0,6 och 

R1608_0-0,5. I R1602 överstegs riktvärdena av tunga (H) PAH:er, medan de 

medeltunga (M) ligger precis på riktvärdet för KM. Dessutom översteg koppar och 

bly riktvärdet för ringa risk i denna punkt. I R1608 var det endast PAH H som 

översteg riktvärdet för KM. I prov R1609_0,5-1 översteg PAH H riktvärdet för RR. 

Sammanställning av analysresultaten finns i bilaga 3 och samtliga analysprotokoll 

i bilaga 4. 

 

Utförd undersökning visar att det finns en viss miljöpåverkan på området. De 

halter som uppmätts i punkterna R1602 och R1608 utgör enligt Naturvårdsverkets 

riktvärdesmodell en hälsorisk vid inandning av ånga (PAH M) samt intag av växter 

(PAH H). Halten för PAH H ligger även över skydd av markmiljö i punkt R1602. 
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6. Slutsats och rekommendation 

Föroreningar av PAH:er har påträffats i två punkter där de bedöms utgöra en risk 

för både människa och miljö och kommer därför att behöva åtgärdas i samband 

med ändrad markanvändning. PAH-halten i R1602 kan komma från oljespillet, 

ursprunget till föroreningen i R1608 går det inte att säga något om i nuläget. 

 

Föroreningarna är endast grovt avgränsade i både plan och djup och inför vidare 

planering bör en avgränsande undersökning göras. I samband med den bör även 

asfalt analyseras för korrekt hantering i åtgärdsfasen. 

 

Utöver ovanstående har halter över nivån för mindre än ringa risk enligt 

Naturvårdsverket (2010)  uppmätts i ytterligare en av de analyserade punkterna. 

Om det blir aktuellt att låta återanvända massor från denna punkt på annan plats 

ska en anmälan eller ansökan om tillstånd skickas till tillsynsmyndigheten.  

 

Enligt Miljöbalken kapitel 10 § 11 ska den som äger eller brukar en fastighet, 

oavsett om området tidigare ansetts vara förorenat, genast underrätta tillsyns-

myndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan 

medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Eftersom 

resultaten från föreliggande undersökning visat på förhöjda halter av PAH:er i jord 

ska denna rapport delges Miljöförbundet Blekinge Väst. 

 

Vidare är det enligt 28 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en åtgärd som kan med-

föra ökad risk för spridning eller exponering av förorening om denna risk inte 

bedöms som ringa. Detta innebär att en skriftlig anmälan måste lämnas in till 

Miljöförbundet i god tid innan efterbehandlingsåtgärder eller schaktningsarbeten 

påbörjas. 
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Analyssammanställning Miljö

Asarum
Bilaga 3

PROVER

JÄMFÖRVÄRDEN R1601 R1601 R1602 R1602 R1603 R1603 R1604 R1604 R1605 R1605 R1606 R1606 R1607 R1607 R1608 R1608 R1609 R1609 R1610 R1610

PARAMETER ENHET RR
*1

KM
*2

MKM
*2

FA
*3 0-0.5 1-1.5 0-0.6 1-1.5 0.5-1 1.5-2 0.6-1 1-1.5 0-0.5 0.5-1 0-0.5 1-1.5 0-0.5 0.5-1 0-0.5 1.5-2 0.5-1 1-1.5 0-0.5 1-1.5

Torrsubstans % 94,8 94,3 93,3 90,7 82 90,7 85,9 92 93,2 89,6 90,8 94,8 92,7 87,7 92,3 85,8 91,2 91,1 96,2 91,9

As mg/kg TS 10 10 25 1000 <2,5 <2,5 4 2,6 <2,5 2,8 3,1 <2,5 <2,5 2,9 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 3,3 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

Ba mg/kg TS 200 300 10000 34 39 53 56 51 76 110 30 38 96 44 25 47 55 55 76 38 45 21 41

Cd mg/kg TS 0,2 0,8 12 100 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Co mg/kg TS 15 35 100 3,7 4 3,8 5,4 1,6 7,1 7,9 3,1 3,7 7,8 2,9 2,7 3,3 4,7 3,5 6,9 3,2 4 2,8 4,5

Cr mg/kg TS 40 80 150 10000 5,9 8,1 15 13 5,4 15 26 4,6 5,5 20 5,7 3,7 5,5 9,2 6,2 20 5,5 8,6 5,5 9,9

Cu mg/kg TS 40 80 200 2500 8,9 8,9 75 9 4,9 14 15 5,1 8,3 12 10 4,3 9,2 6,4 9,4 16 8,1 5,5 6,8 9,8

Hg mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 500 0,013 <0,01 0,063 <0,01 0,043 <0,01 <0,01 <0,01 0,013 <0,01 0,043 <0,01 0,03 <0,01 0,038 <0,01 0,024 <0,01 <0,01 <0,01

Ni
*4 mg/kg TS 35 40 120 1000 4,8 7,4 10 7,8 2,9 12 18 4 4,9 13 4,3 2,9 5,3 7,6 5,3 15 4,1 6,5 5,1 7,2

Pb mg/kg TS 20 50 400 2500 9,9 5,1 30 7,3 13 9 11 4,4 6 9 12 3,9 15 6 13 9,3 9 5,8 4,7 6,8

V mg/kg TS 100 200 10000 11 11 14 19 13 21 26 8,7 12 25 13 8,6 11 15 12 22 13 16 6,7 14

Zn mg/kg TS 120 250 500 2500 31 20 71 28 27 39 44 17 32 39 32 14 32 24 42 41 35 23 18 26

Alifater >C5-C8
*5 mg/kg TS 25 150 1000 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2

Alifater >C8-C10
*5 mg/kg TS 25 120 1000 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Alifater >C10-C12
*6 mg/kg TS 100 500 10000 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alifater >C12-C16
*6 mg/kg TS 100 500 10000 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alifater >C5-C16 mg/kg TS 100 500 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 10000 14 <10 61 <10 35 <10 <10 <10 38 <10 21 13 22 <10 12 32 13 <10 <10 11

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 1000 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Aromater >C10-C16
*7 mg/kg TS 3 15 1000 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Aromater >C16-C35
*7 mg/kg TS 10 30 1000 <1 <1 1,3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Summa PAH L mg/kg TS 0,6 3 15 <0,03 <0,03 0,056 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Summa PAH M mg/kg TS 2 3,5 20 <0,05 <0,05 3,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,065 <0,05 0,065 <0,05 1,9 <0,05 0,41 <0,05 <0,05 <0,05

Summa PAH H mg/kg TS 0,5 1 10 <0,08 <0,08 4,6 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 1,8 <0,08 0,67 <0,08 <0,08 <0,08

Bensen
*8 mg/kg TS 0,012 0,04 1000 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

Etylbensen mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

M/P/O-Xylen mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Toluen mg/kg TS 10 40 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Kommentarer
*1

 Ringa risk, se Naturvårdsverket Handbok 2010:1
*2

 Naturvårdsverket rapport 5976
*3

 Avfall Sverige 2007:01 tabell 4.1
*4 

Gäller svårlösligt nickel. För lättlösligt är FA 100 mg/kg TS
*5 

För farligt avfall bedöms alifater C5-C8 samt C8-C10  enligt alifater C6-C10
*6 

För farligt avfall bedöms alifater C10-C12 samt C12-C16  enligt alifater C10-C16
*7 

För farligt avfall bedöms aromater C10-C16 samt C16-C35 enligt aromater C10-C35
*8 

För farligt avfall bedöms bensen samt TEX  enligt BTEX

Projektnummer:
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Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 601
Provtagningsdjup : 0-0.5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

SS-ISO 1 1 465-1 :1 995 Torrsubstans 94.8 % ± 9.48

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C5-C8 < 1 .2 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C8-C1 0 < 2 mg/kg TS ± 0.60

GC-M S, egen metod Alifater > C1 0-C1 2 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

GC-M S, egen metod Alifater > C1 2-C1 6 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

Beräknad Alifater summa > C5-C1 6 < 1 0 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Alifater > C1 6-C35 1 4 mg/kg TS ± 4.5

GC-M S, egen metod Aromater > C8-C1 0 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 0-C1 6 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 6-C35 < 1 mg/kg TS ± 0.30

SS-EN ISO 221 55:201 6 Bensen < 0.003 mg/kg TS ± 0.0015

SS-EN ISO 221 55:201 6 Toluen < 0.1 mg/kg TS ± 0.040

SS-EN ISO 221 55:201 6 Etylbensen < 0.1 mg/kg TS ± 0.030

Beräknad Xylener < 0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa < 0.1 5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Acenaften < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Acenaftylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Naftalen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-L,summa < 0.03 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fenantren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-M,summa < 0.05 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Benso(a)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(a)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(b)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(k)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

(forts.)

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 1 62681 82

Sida 1 (2)

Kopia

Bilaga 4

Sida 1 av 40
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ALcontrol AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 01 3-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : M ark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 601
Provtagningsdjup : 0-0.5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

GC-M S, egen metod Benso(ghi)perylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Chrysen/Trifenylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Dibenso(a,h)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Indeno(1 ,2,3-cd)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-H,summa < 0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena < 0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga < 0.3 mg/kg TS
SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Arsenik, As < 2.5 mg/kg TS ± 0.75

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Barium, Ba 34 mg/kg TS ± 6.8

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Bly, Pb 9.9 mg/kg TS ± 2.0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kadmium, Cd < 0.2 mg/kg TS ± 0.060

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kobolt, Co 3.7 mg/kg TS ± 0.74

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Koppar, Cu 8.9 mg/kg TS ± 1 .8

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Krom, Cr 5.9 mg/kg TS ± 1 .2

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Nickel, Ni 4.8 mg/kg TS ± 0.96

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Vanadin, V 1 1 mg/kg TS ± 2.2

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Zink, Zn 31 mg/kg TS ± 7.8

SS-ISO 1 6772-1 :2004 Kvicksilver, Hg 0.01 3 mg/kg TS ± 0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

Linköping 201 6-07-29

M ats Lindgren
Laboratoriechef

Kopia sänds till

daniel.jern@ramboll.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport N r 1 6 26 81 8 2

Sida 2 (2)

Kopia

Bilaga 4

Sida 2 av 40
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 601
Provtagningsdjup : 1 -1 .5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

SS-ISO 1 1 465-1 :1 995 Torrsubstans 94.3 % ± 9.43

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C5-C8 < 1 .2 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C8-C1 0 < 2 mg/kg TS ± 0.60

GC-M S, egen metod Alifater > C1 0-C1 2 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

GC-M S, egen metod Alifater > C1 2-C1 6 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

Beräknad Alifater summa > C5-C1 6 < 1 0 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Alifater > C1 6-C35 < 1 0 mg/kg TS ± 4.5

GC-M S, egen metod Aromater > C8-C1 0 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 0-C1 6 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 6-C35 < 1 mg/kg TS ± 0.30

SS-EN ISO 221 55:201 6 Bensen < 0.003 mg/kg TS ± 0.0015

SS-EN ISO 221 55:201 6 Toluen < 0.1 mg/kg TS ± 0.040

SS-EN ISO 221 55:201 6 Etylbensen < 0.1 mg/kg TS ± 0.030

Beräknad Xylener < 0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa < 0.1 5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Acenaften < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Acenaftylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Naftalen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-L,summa < 0.03 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fenantren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-M,summa < 0.05 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Benso(a)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(a)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(b)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(k)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

(forts.)

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 1 62681 83

Sida 1 (2)
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : M ark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 601
Provtagningsdjup : 1 -1 .5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

GC-M S, egen metod Benso(ghi)perylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Chrysen/Trifenylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Dibenso(a,h)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Indeno(1 ,2,3-cd)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-H,summa < 0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena < 0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga < 0.3 mg/kg TS
SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Arsenik, As < 2.5 mg/kg TS ± 0.75

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Barium, Ba 39 mg/kg TS ± 7.8

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Bly, Pb 5.1 mg/kg TS ± 1 .0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kadmium, Cd < 0.2 mg/kg TS ± 0.060

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kobolt, Co 4.0 mg/kg TS ± 0.80

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Koppar, Cu 8.9 mg/kg TS ± 1 .8

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Krom, Cr 8.1 mg/kg TS ± 1 .6

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Nickel, Ni 7.4 mg/kg TS ± 1 .5

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Vanadin, V 1 1 mg/kg TS ± 2.2

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Zink, Zn 20 mg/kg TS ± 5.0

SS-ISO 1 6772-1 :2004 Kvicksilver, Hg < 0.01 mg/kg TS ± 0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

Linköping 201 6-07-29

M ats Lindgren
Laboratoriechef

Kopia sänds till

daniel.jern@ramboll.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport N r 1 6 26 81 8 3
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Kopia
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 602
Provtagningsdjup : 0-0.6 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

SS-ISO 1 1 465-1 :1 995 Torrsubstans 93.3 % ± 9.33

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C5-C8 < 1 .2 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C8-C1 0 < 2 mg/kg TS ± 0.60

GC-M S, egen metod Alifater > C1 0-C1 2 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

GC-M S, egen metod Alifater > C1 2-C1 6 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

Beräknad Alifater summa > C5-C1 6 < 1 0 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Alifater > C1 6-C35 61 mg/kg TS ± 15

GC-M S, egen metod Aromater > C8-C1 0 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 0-C1 6 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 6-C35 1 .3 mg/kg TS ± 0.30

SS-EN ISO 221 55:201 6 Bensen < 0.003 mg/kg TS ± 0.0015

SS-EN ISO 221 55:201 6 Toluen < 0.1 mg/kg TS ± 0.040

SS-EN ISO 221 55:201 6 Etylbensen < 0.1 mg/kg TS ± 0.030

Beräknad Xylener < 0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa < 0.1 5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Acenaften 0.056 mg/kg TS ± 0.011

GC-M S, egen metod Acenaftylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Naftalen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-L,summa 0.056 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Antracen 0.1 2 mg/kg TS ± 0.024

GC-M S, egen metod Fenantren 0.70 mg/kg TS ± 0.14

GC-M S, egen metod Fluoranten 1 .5 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Fluoren 0.049 mg/kg TS ± 0.0098

GC-M S, egen metod Pyren 1 .1 mg/kg TS ± 0.22

Beräknad PAH-M,summa 3.5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Benso(a)antracen 0.72 mg/kg TS ± 0.14

GC-M S, egen metod Benso(a)pyren 0.67 mg/kg TS ± 0.13

GC-M S, egen metod Benso(b)fluoranten 1 .0 mg/kg TS ± 0.20

GC-M S, egen metod Benso(k)fluoranten 0.30 mg/kg TS ± 0.060

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

(forts.)

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : M ark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 602
Provtagningsdjup : 0-0.6 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

GC-M S, egen metod Benso(ghi)perylen 0.47 mg/kg TS ± 0.094

GC-M S, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.85 mg/kg TS ± 0.1 7

GC-M S, egen metod Dibenso(a,h)antracen 0.1 2 mg/kg TS ± 0.024

GC-M S, egen metod Indeno(1 ,2,3-cd)pyren 0.42 mg/kg TS ± 0.084

Beräknad PAH-H,summa 4.6 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 4.1 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 4.0 mg/kg TS
SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Arsenik, As 4.0 mg/kg TS ± 0.80

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Barium, Ba 53 mg/kg TS ± 1 1

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Bly, Pb 30 mg/kg TS ± 6.0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kadmium, Cd < 0.2 mg/kg TS ± 0.060

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kobolt, Co 3.8 mg/kg TS ± 0.76

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Koppar, Cu 75 mg/kg TS ± 1 5

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Krom, Cr 1 5 mg/kg TS ± 3.0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Nickel, Ni 1 0 mg/kg TS ± 2.0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Vanadin, V 1 4 mg/kg TS ± 2.8

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Zink, Zn 71 mg/kg TS ± 1 8

SS-ISO 1 6772-1 :2004 Kvicksilver, Hg 0.063 mg/kg TS ± 0.016

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

Linköping 201 6-07-29

M ats Lindgren
Laboratoriechef

Kopia sänds till

daniel.jern@ramboll.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 602
Provtagningsdjup : 1 -1 .5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

SS-ISO 1 1 465-1 :1 995 Torrsubstans 90.7 % ± 9.07

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C5-C8 < 1 .2 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C8-C1 0 < 2 mg/kg TS ± 0.60

GC-M S, egen metod Alifater > C1 0-C1 2 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

GC-M S, egen metod Alifater > C1 2-C1 6 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

Beräknad Alifater summa > C5-C1 6 < 1 0 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Alifater > C1 6-C35 < 1 0 mg/kg TS ± 4.5

GC-M S, egen metod Aromater > C8-C1 0 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 0-C1 6 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 6-C35 < 1 mg/kg TS ± 0.30

SS-EN ISO 221 55:201 6 Bensen < 0.003 mg/kg TS ± 0.0015

SS-EN ISO 221 55:201 6 Toluen < 0.1 mg/kg TS ± 0.040

SS-EN ISO 221 55:201 6 Etylbensen < 0.1 mg/kg TS ± 0.030

Beräknad Xylener < 0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa < 0.1 5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Acenaften < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Acenaftylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Naftalen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-L,summa < 0.03 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fenantren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-M,summa < 0.05 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Benso(a)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(a)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(b)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(k)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

(forts.)

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : M ark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 602
Provtagningsdjup : 1 -1 .5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

GC-M S, egen metod Benso(ghi)perylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Chrysen/Trifenylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Dibenso(a,h)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Indeno(1 ,2,3-cd)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-H,summa < 0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena < 0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga < 0.3 mg/kg TS
SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Arsenik, As 2.6 mg/kg TS ± 0.75

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Barium, Ba 56 mg/kg TS ± 1 1

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Bly, Pb 7.3 mg/kg TS ± 1 .5

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kadmium, Cd < 0.2 mg/kg TS ± 0.060

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kobolt, Co 5.4 mg/kg TS ± 1 .1

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Koppar, Cu 9.0 mg/kg TS ± 1 .8

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Krom, Cr 1 3 mg/kg TS ± 2.6

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Nickel, Ni 7.8 mg/kg TS ± 1 .6

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Vanadin, V 1 9 mg/kg TS ± 3.8

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Zink, Zn 28 mg/kg TS ± 7.0

SS-ISO 1 6772-1 :2004 Kvicksilver, Hg < 0.01 mg/kg TS ± 0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

Linköping 201 6-07-29

M ats Lindgren
Laboratoriechef

Kopia sänds till

daniel.jern@ramboll.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 603
Provtagningsdjup : 0.5-1 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

SS-ISO 1 1 465-1 :1 995 Torrsubstans 82.0 % ± 8.20

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C5-C8 < 1 .2 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C8-C1 0 < 2 mg/kg TS ± 0.60

GC-M S, egen metod Alifater > C1 0-C1 2 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

GC-M S, egen metod Alifater > C1 2-C1 6 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

Beräknad Alifater summa > C5-C1 6 < 1 0 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Alifater > C1 6-C35 35 mg/kg TS ± 8.8

GC-M S, egen metod Aromater > C8-C1 0 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 0-C1 6 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 6-C35 < 1 mg/kg TS ± 0.30

SS-EN ISO 221 55:201 6 Bensen < 0.003 mg/kg TS ± 0.0015

SS-EN ISO 221 55:201 6 Toluen < 0.1 mg/kg TS ± 0.040

SS-EN ISO 221 55:201 6 Etylbensen < 0.1 mg/kg TS ± 0.030

Beräknad Xylener < 0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa < 0.1 5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Acenaften < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Acenaftylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Naftalen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-L,summa < 0.03 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fenantren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-M,summa < 0.05 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Benso(a)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(a)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(b)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(k)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

(forts.)

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : M ark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 603
Provtagningsdjup : 0.5-1 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

GC-M S, egen metod Benso(ghi)perylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Chrysen/Trifenylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Dibenso(a,h)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Indeno(1 ,2,3-cd)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-H,summa < 0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena < 0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga < 0.3 mg/kg TS
SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Arsenik, As < 2.5 mg/kg TS ± 0.75

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Barium, Ba 51 mg/kg TS ± 1 0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Bly, Pb 1 3 mg/kg TS ± 2.6

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kadmium, Cd < 0.2 mg/kg TS ± 0.060

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kobolt, Co 1 .6 mg/kg TS ± 0.32

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Koppar, Cu 4.9 mg/kg TS ± 0.98

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Krom, Cr 5.4 mg/kg TS ± 1 .1

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Nickel, Ni 2.9 mg/kg TS ± 0.58

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Vanadin, V 1 3 mg/kg TS ± 2.6

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Zink, Zn 27 mg/kg TS ± 6.8

SS-ISO 1 6772-1 :2004 Kvicksilver, Hg 0.043 mg/kg TS ± 0.011

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

Linköping 201 6-07-29

M ats Lindgren
Laboratoriechef

Kopia sänds till

daniel.jern@ramboll.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 603
Provtagningsdjup : 1 .5-2 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

SS-ISO 1 1 465-1 :1 995 Torrsubstans 90.7 % ± 9.07

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C5-C8 < 1 .2 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C8-C1 0 < 2 mg/kg TS ± 0.60

GC-M S, egen metod Alifater > C1 0-C1 2 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

GC-M S, egen metod Alifater > C1 2-C1 6 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

Beräknad Alifater summa > C5-C1 6 < 1 0 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Alifater > C1 6-C35 < 1 0 mg/kg TS ± 4.5

GC-M S, egen metod Aromater > C8-C1 0 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 0-C1 6 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 6-C35 < 1 mg/kg TS ± 0.30

SS-EN ISO 221 55:201 6 Bensen < 0.003 mg/kg TS ± 0.0015

SS-EN ISO 221 55:201 6 Toluen < 0.1 mg/kg TS ± 0.040

SS-EN ISO 221 55:201 6 Etylbensen < 0.1 mg/kg TS ± 0.030

Beräknad Xylener < 0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa < 0.1 5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Acenaften < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Acenaftylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Naftalen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-L,summa < 0.03 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fenantren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-M,summa < 0.05 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Benso(a)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(a)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(b)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(k)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

(forts.)

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : M ark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 603
Provtagningsdjup : 1 .5-2 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

GC-M S, egen metod Benso(ghi)perylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Chrysen/Trifenylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Dibenso(a,h)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Indeno(1 ,2,3-cd)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-H,summa < 0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena < 0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga < 0.3 mg/kg TS
SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Arsenik, As 2.8 mg/kg TS ± 0.75

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Barium, Ba 76 mg/kg TS ± 1 5

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Bly, Pb 9.0 mg/kg TS ± 1 .8

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kadmium, Cd < 0.2 mg/kg TS ± 0.060

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kobolt, Co 7.1 mg/kg TS ± 1 .4

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Koppar, Cu 1 4 mg/kg TS ± 2.8

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Krom, Cr 1 5 mg/kg TS ± 3.0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Nickel, Ni 1 2 mg/kg TS ± 2.4

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Vanadin, V 21 mg/kg TS ± 4.2

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Zink, Zn 39 mg/kg TS ± 9.8

SS-ISO 1 6772-1 :2004 Kvicksilver, Hg < 0.01 mg/kg TS ± 0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

Linköping 201 6-07-29

M ats Lindgren
Laboratoriechef

Kopia sänds till

daniel.jern@ramboll.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport N r 1 6 26 81 8 7

Sida 2 (2)

Kopia

Bilaga 4

Sida 1 2 av 40
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
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Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 604
Provtagningsdjup : 0.6-1 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

SS-ISO 1 1 465-1 :1 995 Torrsubstans 85.9 % ± 8.59

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C5-C8 < 1 .2 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C8-C1 0 < 2 mg/kg TS ± 0.60

GC-M S, egen metod Alifater > C1 0-C1 2 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

GC-M S, egen metod Alifater > C1 2-C1 6 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

Beräknad Alifater summa > C5-C1 6 < 1 0 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Alifater > C1 6-C35 < 1 0 mg/kg TS ± 4.5

GC-M S, egen metod Aromater > C8-C1 0 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 0-C1 6 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 6-C35 < 1 mg/kg TS ± 0.30

SS-EN ISO 221 55:201 6 Bensen < 0.003 mg/kg TS ± 0.0015

SS-EN ISO 221 55:201 6 Toluen < 0.1 mg/kg TS ± 0.040

SS-EN ISO 221 55:201 6 Etylbensen < 0.1 mg/kg TS ± 0.030

Beräknad Xylener < 0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa < 0.1 5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Acenaften < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Acenaftylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Naftalen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-L,summa < 0.03 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fenantren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-M,summa < 0.05 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Benso(a)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(a)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(b)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(k)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

(forts.)

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 1 62681 88

Sida 1 (2)

Kopia

Bilaga 4

Sida 1 3 av 40
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 01 3-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : M ark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 604
Provtagningsdjup : 0.6-1 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

GC-M S, egen metod Benso(ghi)perylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Chrysen/Trifenylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Dibenso(a,h)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Indeno(1 ,2,3-cd)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-H,summa < 0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena < 0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga < 0.3 mg/kg TS
SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Arsenik, As 3.1 mg/kg TS ± 0.75

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Barium, Ba 1 1 0 mg/kg TS ± 22

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Bly, Pb 1 1 mg/kg TS ± 2.2

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kadmium, Cd < 0.2 mg/kg TS ± 0.060

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kobolt, Co 7.9 mg/kg TS ± 1 .6

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Koppar, Cu 1 5 mg/kg TS ± 3.0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Krom, Cr 26 mg/kg TS ± 5.2

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Nickel, Ni 1 8 mg/kg TS ± 3.6

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Vanadin, V 26 mg/kg TS ± 5.2

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Zink, Zn 44 mg/kg TS ± 1 1

SS-ISO 1 6772-1 :2004 Kvicksilver, Hg < 0.01 mg/kg TS ± 0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

Linköping 201 6-07-29

M ats Lindgren
Laboratoriechef

Kopia sänds till

daniel.jern@ramboll.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport N r 1 6 26 81 8 8

Sida 2 (2)

Kopia

Bilaga 4

Sida 1 4 av 40
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
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Provning
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ALcontrol AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 604
Provtagningsdjup : 1 -1 .5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

SS-ISO 1 1 465-1 :1 995 Torrsubstans 92.0 % ± 9.20

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C5-C8 < 1 .2 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C8-C1 0 < 2 mg/kg TS ± 0.60

GC-M S, egen metod Alifater > C1 0-C1 2 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

GC-M S, egen metod Alifater > C1 2-C1 6 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

Beräknad Alifater summa > C5-C1 6 < 1 0 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Alifater > C1 6-C35 < 1 0 mg/kg TS ± 4.5

GC-M S, egen metod Aromater > C8-C1 0 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 0-C1 6 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 6-C35 < 1 mg/kg TS ± 0.30

SS-EN ISO 221 55:201 6 Bensen < 0.003 mg/kg TS ± 0.0015

SS-EN ISO 221 55:201 6 Toluen < 0.1 mg/kg TS ± 0.040

SS-EN ISO 221 55:201 6 Etylbensen < 0.1 mg/kg TS ± 0.030

Beräknad Xylener < 0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa < 0.1 5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Acenaften < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Acenaftylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Naftalen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-L,summa < 0.03 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fenantren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-M,summa < 0.05 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Benso(a)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(a)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(b)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(k)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

(forts.)

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 1 62681 89

Sida 1 (2)

Kopia

Bilaga 4

Sida 1 5 av 40
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RA P PO RT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 01 3-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : M ark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 604
Provtagningsdjup : 1 -1 .5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

GC-M S, egen metod Benso(ghi)perylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Chrysen/Trifenylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Dibenso(a,h)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Indeno(1 ,2,3-cd)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-H,summa < 0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena < 0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga < 0.3 mg/kg TS
SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Arsenik, As < 2.5 mg/kg TS ± 0.75

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Barium, Ba 30 mg/kg TS ± 6.0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Bly, Pb 4.4 mg/kg TS ± 0.88

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kadmium, Cd < 0.2 mg/kg TS ± 0.060

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kobolt, Co 3.1 mg/kg TS ± 0.62

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Koppar, Cu 5.1 mg/kg TS ± 1 .0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Krom, Cr 4.6 mg/kg TS ± 0.92

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Nickel, Ni 4.0 mg/kg TS ± 0.80

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Vanadin, V 8.7 mg/kg TS ± 1 .7

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Zink, Zn 1 7 mg/kg TS ± 4.3

SS-ISO 1 6772-1 :2004 Kvicksilver, Hg < 0.01 mg/kg TS ± 0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

Linköping 201 6-07-29

M ats Lindgren
Laboratoriechef

Kopia sänds till

daniel.jern@ramboll.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport N r 1 6 26 81 8 9

Sida 2 (2)

Kopia

Bilaga 4

Sida 1 6 av 40
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
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Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 605
Provtagningsdjup : 0-0.5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

SS-ISO 1 1 465-1 :1 995 Torrsubstans 93.2 % ± 9.32

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C5-C8 < 1 .2 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C8-C1 0 < 2 mg/kg TS ± 0.60

GC-M S, egen metod Alifater > C1 0-C1 2 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

GC-M S, egen metod Alifater > C1 2-C1 6 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

Beräknad Alifater summa > C5-C1 6 < 1 0 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Alifater > C1 6-C35 38 mg/kg TS ± 9.5

GC-M S, egen metod Aromater > C8-C1 0 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 0-C1 6 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 6-C35 < 1 mg/kg TS ± 0.30

SS-EN ISO 221 55:201 6 Bensen < 0.003 mg/kg TS ± 0.0015

SS-EN ISO 221 55:201 6 Toluen < 0.1 mg/kg TS ± 0.040

SS-EN ISO 221 55:201 6 Etylbensen < 0.1 mg/kg TS ± 0.030

Beräknad Xylener < 0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa < 0.1 5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Acenaften < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Acenaftylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Naftalen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-L,summa < 0.03 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fenantren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-M,summa < 0.05 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Benso(a)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(a)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(b)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(k)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

(forts.)

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 1 62681 90

Sida 1 (2)

Kopia

Bilaga 4

Sida 1 7 av 40
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ALcontrol AB
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ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : M ark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 605
Provtagningsdjup : 0-0.5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

GC-M S, egen metod Benso(ghi)perylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Chrysen/Trifenylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Dibenso(a,h)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Indeno(1 ,2,3-cd)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-H,summa < 0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena < 0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga < 0.3 mg/kg TS
SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Arsenik, As < 2.5 mg/kg TS ± 0.75

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Barium, Ba 38 mg/kg TS ± 7.6

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Bly, Pb 6.0 mg/kg TS ± 1 .2

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kadmium, Cd < 0.2 mg/kg TS ± 0.060

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kobolt, Co 3.7 mg/kg TS ± 0.74

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Koppar, Cu 8.3 mg/kg TS ± 1 .7

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Krom, Cr 5.5 mg/kg TS ± 1 .1

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Nickel, Ni 4.9 mg/kg TS ± 0.98

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Vanadin, V 1 2 mg/kg TS ± 2.4

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Zink, Zn 32 mg/kg TS ± 8.0

SS-ISO 1 6772-1 :2004 Kvicksilver, Hg 0.01 3 mg/kg TS ± 0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

Linköping 201 6-07-29

M ats Lindgren
Laboratoriechef

Kopia sänds till

daniel.jern@ramboll.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport N r 1 6 26 81 9 0

Sida 2 (2)

Kopia

Bilaga 4

Sida 1 8 av 40
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 605
Provtagningsdjup : 0.5-1 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

SS-ISO 1 1 465-1 :1 995 Torrsubstans 89.6 % ± 8.96

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C5-C8 < 1 .2 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C8-C1 0 < 2 mg/kg TS ± 0.60

GC-M S, egen metod Alifater > C1 0-C1 2 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

GC-M S, egen metod Alifater > C1 2-C1 6 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

Beräknad Alifater summa > C5-C1 6 < 1 0 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Alifater > C1 6-C35 < 1 0 mg/kg TS ± 4.5

GC-M S, egen metod Aromater > C8-C1 0 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 0-C1 6 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 6-C35 < 1 mg/kg TS ± 0.30

SS-EN ISO 221 55:201 6 Bensen < 0.003 mg/kg TS ± 0.0015

SS-EN ISO 221 55:201 6 Toluen < 0.1 mg/kg TS ± 0.040

SS-EN ISO 221 55:201 6 Etylbensen < 0.1 mg/kg TS ± 0.030

Beräknad Xylener < 0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa < 0.1 5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Acenaften < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Acenaftylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Naftalen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-L,summa < 0.03 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fenantren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-M,summa < 0.05 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Benso(a)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(a)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(b)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(k)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

(forts.)

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RA P PO RT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 01 3-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : M ark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 605
Provtagningsdjup : 0.5-1 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

GC-M S, egen metod Benso(ghi)perylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Chrysen/Trifenylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Dibenso(a,h)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Indeno(1 ,2,3-cd)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-H,summa < 0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena < 0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga < 0.3 mg/kg TS
SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Arsenik, As 2.9 mg/kg TS ± 0.75

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Barium, Ba 96 mg/kg TS ± 1 9

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Bly, Pb 9.0 mg/kg TS ± 1 .8

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kadmium, Cd < 0.2 mg/kg TS ± 0.060

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kobolt, Co 7.8 mg/kg TS ± 1 .6

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Koppar, Cu 1 2 mg/kg TS ± 2.4

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Krom, Cr 20 mg/kg TS ± 4.0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Nickel, Ni 1 3 mg/kg TS ± 2.6

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Vanadin, V 25 mg/kg TS ± 5.0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Zink, Zn 39 mg/kg TS ± 9.8

SS-ISO 1 6772-1 :2004 Kvicksilver, Hg < 0.01 mg/kg TS ± 0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

Linköping 201 6-07-29

M ats Lindgren
Laboratoriechef

Kopia sänds till

daniel.jern@ramboll.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RA PP O RT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 606
Provtagningsdjup : 0-0.5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

SS-ISO 1 1 465-1 :1 995 Torrsubstans 90.8 % ± 9.08

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C5-C8 < 1 .2 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C8-C1 0 < 2 mg/kg TS ± 0.60

GC-M S, egen metod Alifater > C1 0-C1 2 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

GC-M S, egen metod Alifater > C1 2-C1 6 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

Beräknad Alifater summa > C5-C1 6 < 1 0 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Alifater > C1 6-C35 21 mg/kg TS ± 5.3

GC-M S, egen metod Aromater > C8-C1 0 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 0-C1 6 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 6-C35 < 1 mg/kg TS ± 0.30

SS-EN ISO 221 55:201 6 Bensen < 0.003 mg/kg TS ± 0.0015

SS-EN ISO 221 55:201 6 Toluen < 0.1 mg/kg TS ± 0.040

SS-EN ISO 221 55:201 6 Etylbensen < 0.1 mg/kg TS ± 0.030

Beräknad Xylener < 0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa < 0.1 5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Acenaften < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Acenaftylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Naftalen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-L,summa < 0.03 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fenantren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoranten 0.031 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Pyren 0.034 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-M,summa 0.065 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Benso(a)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(a)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(b)fluoranten 0.034 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(k)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

(forts.)

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RA P PO RT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 01 3-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : M ark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 606
Provtagningsdjup : 0-0.5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

GC-M S, egen metod Benso(ghi)perylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Chrysen/Trifenylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Dibenso(a,h)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Indeno(1 ,2,3-cd)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-H,summa < 0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena < 0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga < 0.3 mg/kg TS
SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Arsenik, As < 2.5 mg/kg TS ± 0.75

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Barium, Ba 44 mg/kg TS ± 8.8

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Bly, Pb 1 2 mg/kg TS ± 2.4

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kadmium, Cd < 0.2 mg/kg TS ± 0.060

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kobolt, Co 2.9 mg/kg TS ± 0.58

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Koppar, Cu 1 0 mg/kg TS ± 2.0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Krom, Cr 5.7 mg/kg TS ± 1 .1

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Nickel, Ni 4.3 mg/kg TS ± 0.86

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Vanadin, V 1 3 mg/kg TS ± 2.6

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Zink, Zn 32 mg/kg TS ± 8.0

SS-ISO 1 6772-1 :2004 Kvicksilver, Hg 0.043 mg/kg TS ± 0.011

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

Linköping 201 6-07-29

M ats Lindgren
Laboratoriechef

Kopia sänds till

daniel.jern@ramboll.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RA PP O RT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
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Provning
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ALcontrol AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 606
Provtagningsdjup : 1 -1 .5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

SS-ISO 1 1 465-1 :1 995 Torrsubstans 94.8 % ± 9.48

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C5-C8 < 1 .2 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C8-C1 0 < 2 mg/kg TS ± 0.60

GC-M S, egen metod Alifater > C1 0-C1 2 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

GC-M S, egen metod Alifater > C1 2-C1 6 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

Beräknad Alifater summa > C5-C1 6 < 1 0 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Alifater > C1 6-C35 1 3 mg/kg TS ± 4.5

GC-M S, egen metod Aromater > C8-C1 0 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 0-C1 6 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 6-C35 < 1 mg/kg TS ± 0.30

SS-EN ISO 221 55:201 6 Bensen < 0.003 mg/kg TS ± 0.0015

SS-EN ISO 221 55:201 6 Toluen < 0.1 mg/kg TS ± 0.040

SS-EN ISO 221 55:201 6 Etylbensen < 0.1 mg/kg TS ± 0.030

Beräknad Xylener < 0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa < 0.1 5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Acenaften < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Acenaftylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Naftalen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-L,summa < 0.03 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fenantren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-M,summa < 0.05 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Benso(a)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(a)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(b)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(k)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

(forts.)

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
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Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 01 3-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : M ark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 606
Provtagningsdjup : 1 -1 .5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

GC-M S, egen metod Benso(ghi)perylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Chrysen/Trifenylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Dibenso(a,h)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Indeno(1 ,2,3-cd)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-H,summa < 0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena < 0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga < 0.3 mg/kg TS
SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Arsenik, As < 2.5 mg/kg TS ± 0.75

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Barium, Ba 25 mg/kg TS ± 5.0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Bly, Pb 3.9 mg/kg TS ± 0.78

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kadmium, Cd < 0.2 mg/kg TS ± 0.060

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kobolt, Co 2.7 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Koppar, Cu 4.3 mg/kg TS ± 0.86

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Krom, Cr 3.7 mg/kg TS ± 0.74

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Nickel, Ni 2.9 mg/kg TS ± 0.58

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Vanadin, V 8.6 mg/kg TS ± 1 .7

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Zink, Zn 1 4 mg/kg TS ± 3.5

SS-ISO 1 6772-1 :2004 Kvicksilver, Hg < 0.01 mg/kg TS ± 0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

Linköping 201 6-07-29

M ats Lindgren
Laboratoriechef

Kopia sänds till

daniel.jern@ramboll.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 607
Provtagningsdjup : 0-0.5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

SS-ISO 1 1 465-1 :1 995 Torrsubstans 92.7 % ± 9.27

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C5-C8 < 1 .2 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C8-C1 0 < 2 mg/kg TS ± 0.60

GC-M S, egen metod Alifater > C1 0-C1 2 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

GC-M S, egen metod Alifater > C1 2-C1 6 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

Beräknad Alifater summa > C5-C1 6 < 1 0 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Alifater > C1 6-C35 22 mg/kg TS ± 5.5

GC-M S, egen metod Aromater > C8-C1 0 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 0-C1 6 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 6-C35 < 1 mg/kg TS ± 0.30

SS-EN ISO 221 55:201 6 Bensen < 0.003 mg/kg TS ± 0.0015

SS-EN ISO 221 55:201 6 Toluen < 0.1 mg/kg TS ± 0.040

SS-EN ISO 221 55:201 6 Etylbensen < 0.1 mg/kg TS ± 0.030

Beräknad Xylener < 0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa < 0.1 5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Acenaften < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Acenaftylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Naftalen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-L,summa < 0.03 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fenantren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoranten 0.033 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Pyren 0.032 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-M,summa 0.065 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Benso(a)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(a)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(b)fluoranten 0.034 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(k)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

(forts.)

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : M ark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 607
Provtagningsdjup : 0-0.5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

GC-M S, egen metod Benso(ghi)perylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Chrysen/Trifenylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Dibenso(a,h)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Indeno(1 ,2,3-cd)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-H,summa < 0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena < 0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga < 0.3 mg/kg TS
SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Arsenik, As < 2.5 mg/kg TS ± 0.75

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Barium, Ba 47 mg/kg TS ± 9.4

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Bly, Pb 1 5 mg/kg TS ± 3.0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kadmium, Cd < 0.2 mg/kg TS ± 0.060

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kobolt, Co 3.3 mg/kg TS ± 0.66

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Koppar, Cu 9.2 mg/kg TS ± 1 .8

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Krom, Cr 5.5 mg/kg TS ± 1 .1

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Nickel, Ni 5.3 mg/kg TS ± 1 .1

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Vanadin, V 1 1 mg/kg TS ± 2.2

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Zink, Zn 32 mg/kg TS ± 8.0

SS-ISO 1 6772-1 :2004 Kvicksilver, Hg 0.030 mg/kg TS ± 0.008

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

Linköping 201 6-07-29

M ats Lindgren
Laboratoriechef

Kopia sänds till

daniel.jern@ramboll.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 607
Provtagningsdjup : 0.5-1 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

SS-ISO 1 1 465-1 :1 995 Torrsubstans 87.7 % ± 8.77

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C5-C8 < 1 .2 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C8-C1 0 < 2 mg/kg TS ± 0.60

GC-M S, egen metod Alifater > C1 0-C1 2 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

GC-M S, egen metod Alifater > C1 2-C1 6 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

Beräknad Alifater summa > C5-C1 6 < 1 0 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Alifater > C1 6-C35 < 1 0 mg/kg TS ± 4.5

GC-M S, egen metod Aromater > C8-C1 0 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 0-C1 6 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 6-C35 < 1 mg/kg TS ± 0.30

SS-EN ISO 221 55:201 6 Bensen < 0.003 mg/kg TS ± 0.0015

SS-EN ISO 221 55:201 6 Toluen < 0.1 mg/kg TS ± 0.040

SS-EN ISO 221 55:201 6 Etylbensen < 0.1 mg/kg TS ± 0.030

Beräknad Xylener < 0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa < 0.1 5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Acenaften < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Acenaftylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Naftalen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-L,summa < 0.03 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fenantren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-M,summa < 0.05 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Benso(a)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(a)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(b)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(k)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

(forts.)

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : M ark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 607
Provtagningsdjup : 0.5-1 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

GC-M S, egen metod Benso(ghi)perylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Chrysen/Trifenylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Dibenso(a,h)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Indeno(1 ,2,3-cd)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-H,summa < 0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena < 0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga < 0.3 mg/kg TS
SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Arsenik, As < 2.5 mg/kg TS ± 0.75

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Barium, Ba 55 mg/kg TS ± 1 1

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Bly, Pb 6.0 mg/kg TS ± 1 .2

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kadmium, Cd < 0.2 mg/kg TS ± 0.060

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kobolt, Co 4.7 mg/kg TS ± 0.94

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Koppar, Cu 6.4 mg/kg TS ± 1 .3

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Krom, Cr 9.2 mg/kg TS ± 1 .8

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Nickel, Ni 7.6 mg/kg TS ± 1 .5

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Vanadin, V 1 5 mg/kg TS ± 3.0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Zink, Zn 24 mg/kg TS ± 6.0

SS-ISO 1 6772-1 :2004 Kvicksilver, Hg < 0.01 mg/kg TS ± 0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

Linköping 201 6-07-29

M ats Lindgren
Laboratoriechef

Kopia sänds till

daniel.jern@ramboll.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 608
Provtagningsdjup : 0-0.5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

SS-ISO 1 1 465-1 :1 995 Torrsubstans 92.3 % ± 9.23

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C5-C8 < 1 .2 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C8-C1 0 < 2 mg/kg TS ± 0.60

GC-M S, egen metod Alifater > C1 0-C1 2 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

GC-M S, egen metod Alifater > C1 2-C1 6 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

Beräknad Alifater summa > C5-C1 6 < 1 0 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Alifater > C1 6-C35 1 2 mg/kg TS ± 4.5

GC-M S, egen metod Aromater > C8-C1 0 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 0-C1 6 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 6-C35 < 1 mg/kg TS ± 0.30

SS-EN ISO 221 55:201 6 Bensen < 0.003 mg/kg TS ± 0.0015

SS-EN ISO 221 55:201 6 Toluen < 0.1 mg/kg TS ± 0.040

SS-EN ISO 221 55:201 6 Etylbensen < 0.1 mg/kg TS ± 0.030

Beräknad Xylener < 0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa < 0.1 5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Acenaften < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Acenaftylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Naftalen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-L,summa < 0.03 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fenantren 0.26 mg/kg TS ± 0.052

GC-M S, egen metod Fluoranten 0.96 mg/kg TS ± 0.19

GC-M S, egen metod Fluoren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Pyren 0.71 mg/kg TS ± 0.14

Beräknad PAH-M,summa 1 .9 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Benso(a)antracen 0.23 mg/kg TS ± 0.046

GC-M S, egen metod Benso(a)pyren 0.26 mg/kg TS ± 0.052

GC-M S, egen metod Benso(b)fluoranten 0.40 mg/kg TS ± 0.080

GC-M S, egen metod Benso(k)fluoranten 0.1 3 mg/kg TS ± 0.026

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

(forts.)

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : M ark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 608
Provtagningsdjup : 0-0.5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

GC-M S, egen metod Benso(ghi)perylen 0.20 mg/kg TS ± 0.040

GC-M S, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.32 mg/kg TS ± 0.064

GC-M S, egen metod Dibenso(a,h)antracen 0.042 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Indeno(1 ,2,3-cd)pyren 0.1 7 mg/kg TS ± 0.034

Beräknad PAH-H,summa 1 .8 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 1 .6 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 2.1 mg/kg TS
SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Arsenik, As < 2.5 mg/kg TS ± 0.75

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Barium, Ba 55 mg/kg TS ± 1 1

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Bly, Pb 1 3 mg/kg TS ± 2.6

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kadmium, Cd < 0.2 mg/kg TS ± 0.060

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kobolt, Co 3.5 mg/kg TS ± 0.70

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Koppar, Cu 9.4 mg/kg TS ± 1 .9

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Krom, Cr 6.2 mg/kg TS ± 1 .2

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Nickel, Ni 5.3 mg/kg TS ± 1 .1

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Vanadin, V 1 2 mg/kg TS ± 2.4

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Zink, Zn 42 mg/kg TS ± 1 1

SS-ISO 1 6772-1 :2004 Kvicksilver, Hg 0.038 mg/kg TS ± 0.010

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

Linköping 201 6-07-29

M ats Lindgren
Laboratoriechef

Kopia sänds till

daniel.jern@ramboll.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 608
Provtagningsdjup : 1 .5-2 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

SS-ISO 1 1 465-1 :1 995 Torrsubstans 85.8 % ± 8.58

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C5-C8 < 1 .2 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C8-C1 0 < 2 mg/kg TS ± 0.60

GC-M S, egen metod Alifater > C1 0-C1 2 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

GC-M S, egen metod Alifater > C1 2-C1 6 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

Beräknad Alifater summa > C5-C1 6 < 1 0 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Alifater > C1 6-C35 32 mg/kg TS ± 8.0

GC-M S, egen metod Aromater > C8-C1 0 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 0-C1 6 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 6-C35 < 1 mg/kg TS ± 0.30

SS-EN ISO 221 55:201 6 Bensen < 0.003 mg/kg TS ± 0.0015

SS-EN ISO 221 55:201 6 Toluen < 0.1 mg/kg TS ± 0.040

SS-EN ISO 221 55:201 6 Etylbensen < 0.1 mg/kg TS ± 0.030

Beräknad Xylener < 0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa < 0.1 5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Acenaften < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Acenaftylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Naftalen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-L,summa < 0.03 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fenantren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-M,summa < 0.05 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Benso(a)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(a)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(b)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(k)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

(forts.)

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : M ark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 608
Provtagningsdjup : 1 .5-2 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

GC-M S, egen metod Benso(ghi)perylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Chrysen/Trifenylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Dibenso(a,h)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Indeno(1 ,2,3-cd)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-H,summa < 0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena < 0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga < 0.3 mg/kg TS
SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Arsenik, As 3.3 mg/kg TS ± 0.75

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Barium, Ba 76 mg/kg TS ± 1 5

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Bly, Pb 9.3 mg/kg TS ± 1 .9

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kadmium, Cd < 0.2 mg/kg TS ± 0.060

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kobolt, Co 6.9 mg/kg TS ± 1 .4

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Koppar, Cu 1 6 mg/kg TS ± 3.2

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Krom, Cr 20 mg/kg TS ± 4.0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Nickel, Ni 1 5 mg/kg TS ± 3.0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Vanadin, V 22 mg/kg TS ± 4.4

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Zink, Zn 41 mg/kg TS ± 1 0

SS-ISO 1 6772-1 :2004 Kvicksilver, Hg < 0.01 mg/kg TS ± 0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

Linköping 201 6-07-29

M ats Lindgren
Laboratoriechef

Kopia sänds till

daniel.jern@ramboll.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 609
Provtagningsdjup : 0.5-1 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

SS-ISO 1 1 465-1 :1 995 Torrsubstans 91 .2 % ± 9.12

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C5-C8 < 1 .2 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C8-C1 0 < 2 mg/kg TS ± 0.60

GC-M S, egen metod Alifater > C1 0-C1 2 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

GC-M S, egen metod Alifater > C1 2-C1 6 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

Beräknad Alifater summa > C5-C1 6 < 1 0 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Alifater > C1 6-C35 1 3 mg/kg TS ± 4.5

GC-M S, egen metod Aromater > C8-C1 0 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 0-C1 6 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 6-C35 < 1 mg/kg TS ± 0.30

SS-EN ISO 221 55:201 6 Bensen < 0.003 mg/kg TS ± 0.0015

SS-EN ISO 221 55:201 6 Toluen < 0.1 mg/kg TS ± 0.040

SS-EN ISO 221 55:201 6 Etylbensen < 0.1 mg/kg TS ± 0.030

Beräknad Xylener < 0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa < 0.1 5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Acenaften < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Acenaftylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Naftalen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-L,summa < 0.03 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fenantren 0.037 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoranten 0.21 mg/kg TS ± 0.042

GC-M S, egen metod Fluoren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Pyren 0.1 6 mg/kg TS ± 0.032

Beräknad PAH-M,summa 0.41 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Benso(a)antracen 0.099 mg/kg TS ± 0.020

GC-M S, egen metod Benso(a)pyren 0.049 mg/kg TS ± 0.0098

GC-M S, egen metod Benso(b)fluoranten 0.1 6 mg/kg TS ± 0.032

GC-M S, egen metod Benso(k)fluoranten 0.079 mg/kg TS ± 0.016

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

(forts.)

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : M ark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 609
Provtagningsdjup : 0.5-1 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

GC-M S, egen metod Benso(ghi)perylen 0.077 mg/kg TS ± 0.015

GC-M S, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.1 4 mg/kg TS ± 0.028

GC-M S, egen metod Dibenso(a,h)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Indeno(1 ,2,3-cd)pyren 0.068 mg/kg TS ± 0.014

Beräknad PAH-H,summa 0.67 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena 0.60 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 0.48 mg/kg TS
SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Arsenik, As < 2.5 mg/kg TS ± 0.75

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Barium, Ba 38 mg/kg TS ± 7.6

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Bly, Pb 9.0 mg/kg TS ± 1 .8

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kadmium, Cd < 0.2 mg/kg TS ± 0.060

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kobolt, Co 3.2 mg/kg TS ± 0.64

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Koppar, Cu 8.1 mg/kg TS ± 1 .6

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Krom, Cr 5.5 mg/kg TS ± 1 .1

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Nickel, Ni 4.1 mg/kg TS ± 0.82

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Vanadin, V 1 3 mg/kg TS ± 2.6

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Zink, Zn 35 mg/kg TS ± 8.8

SS-ISO 1 6772-1 :2004 Kvicksilver, Hg 0.024 mg/kg TS ± 0.006

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

Linköping 201 6-07-29

M ats Lindgren
Laboratoriechef

Kopia sänds till

daniel.jern@ramboll.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 609
Provtagningsdjup : 1 -1 .5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

SS-ISO 1 1 465-1 :1 995 Torrsubstans 91 .1 % ± 9.11

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C5-C8 < 1 .2 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C8-C1 0 < 2 mg/kg TS ± 0.60

GC-M S, egen metod Alifater > C1 0-C1 2 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

GC-M S, egen metod Alifater > C1 2-C1 6 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

Beräknad Alifater summa > C5-C1 6 < 1 0 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Alifater > C1 6-C35 < 1 0 mg/kg TS ± 4.5

GC-M S, egen metod Aromater > C8-C1 0 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 0-C1 6 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 6-C35 < 1 mg/kg TS ± 0.30

SS-EN ISO 221 55:201 6 Bensen < 0.003 mg/kg TS ± 0.0015

SS-EN ISO 221 55:201 6 Toluen < 0.1 mg/kg TS ± 0.040

SS-EN ISO 221 55:201 6 Etylbensen < 0.1 mg/kg TS ± 0.030

Beräknad Xylener < 0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa < 0.1 5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Acenaften < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Acenaftylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Naftalen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-L,summa < 0.03 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fenantren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-M,summa < 0.05 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Benso(a)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(a)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(b)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(k)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

(forts.)

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : M ark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 609
Provtagningsdjup : 1 -1 .5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

GC-M S, egen metod Benso(ghi)perylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Chrysen/Trifenylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Dibenso(a,h)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Indeno(1 ,2,3-cd)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-H,summa < 0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena < 0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga < 0.3 mg/kg TS
SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Arsenik, As < 2.5 mg/kg TS ± 0.75

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Barium, Ba 45 mg/kg TS ± 9.0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Bly, Pb 5.8 mg/kg TS ± 1 .2

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kadmium, Cd < 0.2 mg/kg TS ± 0.060

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kobolt, Co 4.0 mg/kg TS ± 0.80

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Koppar, Cu 5.5 mg/kg TS ± 1 .1

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Krom, Cr 8.6 mg/kg TS ± 1 .7

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Nickel, Ni 6.5 mg/kg TS ± 1 .3

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Vanadin, V 1 6 mg/kg TS ± 3.2

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Zink, Zn 23 mg/kg TS ± 5.8

SS-ISO 1 6772-1 :2004 Kvicksilver, Hg < 0.01 mg/kg TS ± 0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

Linköping 201 6-07-29

M ats Lindgren
Laboratoriechef

Kopia sänds till

daniel.jern@ramboll.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 61 0
Provtagningsdjup : 0-0.5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

SS-ISO 1 1 465-1 :1 995 Torrsubstans 96.2 % ± 9.62

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C5-C8 < 1 .2 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C8-C1 0 < 2 mg/kg TS ± 0.60

GC-M S, egen metod Alifater > C1 0-C1 2 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

GC-M S, egen metod Alifater > C1 2-C1 6 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

Beräknad Alifater summa > C5-C1 6 < 1 0 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Alifater > C1 6-C35 < 1 0 mg/kg TS ± 4.5

GC-M S, egen metod Aromater > C8-C1 0 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 0-C1 6 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 6-C35 < 1 mg/kg TS ± 0.30

SS-EN ISO 221 55:201 6 Bensen < 0.003 mg/kg TS ± 0.0015

SS-EN ISO 221 55:201 6 Toluen < 0.1 mg/kg TS ± 0.040

SS-EN ISO 221 55:201 6 Etylbensen < 0.1 mg/kg TS ± 0.030

Beräknad Xylener < 0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa < 0.1 5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Acenaften < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Acenaftylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Naftalen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-L,summa < 0.03 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fenantren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-M,summa < 0.05 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Benso(a)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(a)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(b)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(k)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

(forts.)

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : M ark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 61 0
Provtagningsdjup : 0-0.5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

GC-M S, egen metod Benso(ghi)perylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Chrysen/Trifenylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Dibenso(a,h)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Indeno(1 ,2,3-cd)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-H,summa < 0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena < 0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga < 0.3 mg/kg TS
SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Arsenik, As < 2.5 mg/kg TS ± 0.75

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Barium, Ba 21 mg/kg TS ± 4.2

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Bly, Pb 4.7 mg/kg TS ± 0.94

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kadmium, Cd < 0.2 mg/kg TS ± 0.060

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kobolt, Co 2.8 mg/kg TS ± 0.56

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Koppar, Cu 6.8 mg/kg TS ± 1 .4

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Krom, Cr 5.5 mg/kg TS ± 1 .1

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Nickel, Ni 5.1 mg/kg TS ± 1 .0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Vanadin, V 6.7 mg/kg TS ± 1 .3

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Zink, Zn 1 8 mg/kg TS ± 4.5

SS-ISO 1 6772-1 :2004 Kvicksilver, Hg < 0.01 mg/kg TS ± 0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

Linköping 201 6-07-29

M ats Lindgren
Laboratoriechef

Kopia sänds till

daniel.jern@ramboll.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 61 0
Provtagningsdjup : 1 -1 .5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

SS-ISO 1 1 465-1 :1 995 Torrsubstans 91 .9 % ± 9.19

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C5-C8 < 1 .2 mg/kg TS ± 0.54

SS-EN ISO 221 55:201 6 Alifater > C8-C1 0 < 2 mg/kg TS ± 0.60

GC-M S, egen metod Alifater > C1 0-C1 2 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

GC-M S, egen metod Alifater > C1 2-C1 6 < 1 0 mg/kg TS ± 3.0

Beräknad Alifater summa > C5-C1 6 < 1 0 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Alifater > C1 6-C35 1 1 mg/kg TS ± 4.5

GC-M S, egen metod Aromater > C8-C1 0 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 0-C1 6 < 1 mg/kg TS ± 0.30

GC-M S, egen metod Aromater > C1 6-C35 < 1 mg/kg TS ± 0.30

SS-EN ISO 221 55:201 6 Bensen < 0.003 mg/kg TS ± 0.0015

SS-EN ISO 221 55:201 6 Toluen < 0.1 mg/kg TS ± 0.040

SS-EN ISO 221 55:201 6 Etylbensen < 0.1 mg/kg TS ± 0.030

Beräknad Xylener < 0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa < 0.1 5 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Acenaften < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Acenaftylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Naftalen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-L,summa < 0.03 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fenantren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Fluoren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-M,summa < 0.05 mg/kg TS
GC-M S, egen metod Benso(a)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(a)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(b)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Benso(k)fluoranten < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

(forts.)

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 1 6268201

Sida 1 (2)
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RA P PO RT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 01 3-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Ramböll Sverige AB

Skeppsgatan 5
21 1 1 1 M ALM Ö

Projekt M ark

Projekt : Asarum, 1 320022738
Konsult/ProjNr : Ida Sandberg
Provtyp : M ark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 201 6-07-20
Provets märkning : R1 61 0
Provtagningsdjup : 1 -1 .5 m
Provtagare : -

Ankomstdatum : 201 6-07-26
Ankomsttidpunkt : 2240

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

GC-M S, egen metod Benso(ghi)perylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Chrysen/Trifenylen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Dibenso(a,h)antracen < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

GC-M S, egen metod Indeno(1 ,2,3-cd)pyren < 0.03 mg/kg TS ± 0.0090

Beräknad PAH-H,summa < 0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena < 0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga < 0.3 mg/kg TS
SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Arsenik, As < 2.5 mg/kg TS ± 0.75

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Barium, Ba 41 mg/kg TS ± 8.2

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Bly, Pb 6.8 mg/kg TS ± 1 .4

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kadmium, Cd < 0.2 mg/kg TS ± 0.060

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Kobolt, Co 4.5 mg/kg TS ± 0.90

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Koppar, Cu 9.8 mg/kg TS ± 2.0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Krom, Cr 9.9 mg/kg TS ± 2.0

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Nickel, Ni 7.2 mg/kg TS ± 1 .4

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Vanadin, V 1 4 mg/kg TS ± 2.8

SS-EN I SO 1 1 885-2:2009 Zink, Zn 26 mg/kg TS ± 6.5

SS-ISO 1 6772-1 :2004 Kvicksilver, Hg < 0.01 mg/kg TS ± 0.003

Analys av metaller: provet är uppslutet med H N O3 (återloppskokning) SS 0281 50-2.

Linköping 201 6-07-29

M ats Lindgren
Laboratoriechef

Kopia sänds till

daniel.jern@ramboll.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport N r 1 6 26 82 0 1
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Beräkning av vägtrafikbuller 2015-11-19
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.2.7. Trivector AB

Sida 1

Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamn

Objekt: Asarum 1:116 
Beskrivning: Storgatan Maxnivå procent
Handläggare: Ann Thomasson
Filnamn: Asarum 1  116 Storgatan Maxnivå procent.vbx

Resultat

Ekvivalentnivå dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (2,3 dBA) 60

Maxnivå, Max 5% överskridanden per dygn dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (1,6 dBA) 81

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement Storgatan
Antal fordon/dygn 3 800
Andel tunga fordon (%) 4
Medelhastighet (km/h) 30
Medelhastighet, tunga fordon (km/h) 27
Vägbredd köryta (m) 7,0
Väglutning (promille) 0
Mottagaravstånd (m) 13,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m) 0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m) --
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m) 2,0
Vinkelområde (grader) 0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare) Hård
Marktyp (Väg till skärm) --
Skärm Nej
Fasadkorrektioner mm Fasader
Vägbeläggningskorrektion Nej
Beräknat reflektionsplan Automatisk
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga) --
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta) --
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%) --
Dubbelsidig korrektion Nej
Bullertillskott ekvnivå (dBA) 59,8
Bullertillskott maxnivå (dBA) 80,9

Fasader ax ay bx by Sp.Avst Vinkelomr.
Storgatan (fasad 1/2) -18 18 33 18 23,0 16 - 171
Storgatan (fasad 2/2) -36 -13 35 -13 39,0 36 - 143
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Beräkning av vägtrafikbuller 2015-11-19
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.2.7. Trivector AB

Sida 1

Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamn

Objekt: Asarum 1:116 
Beskrivning: Storgatan Maxnivå procent 20 år
Handläggare: Ann Thomasson
Filnamn: Asarum 1  116 Storgatan Maxnivå procent.vbx

Resultat

Ekvivalentnivå dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (2,3 dBA) 61

Maxnivå, Max 5% överskridanden per dygn dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (1,6 dBA) 81

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement Storgatan
Antal fordon/dygn 4 560
Andel tunga fordon (%) 4
Medelhastighet (km/h) 30
Medelhastighet, tunga fordon (km/h) 27
Vägbredd köryta (m) 7,0
Väglutning (promille) 0
Mottagaravstånd (m) 13,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m) 0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m) --
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m) 2,0
Vinkelområde (grader) 0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare) Hård
Marktyp (Väg till skärm) --
Skärm Nej
Fasadkorrektioner mm Fasader
Vägbeläggningskorrektion Nej
Beräknat reflektionsplan Automatisk
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga) --
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta) --
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%) --
Dubbelsidig korrektion Nej
Bullertillskott ekvnivå (dBA) 60,6
Bullertillskott maxnivå (dBA) 80,9

Fasader ax ay bx by Sp.Avst Vinkelomr.
Storgatan (fasad 1/2) -18 18 33 18 23,0 16 - 171
Storgatan (fasad 2/2) -36 -13 35 -13 39,0 36 - 143
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Beräkning av vägtrafikbuller 2015-11-19
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.2.7. Trivector AB

Sida 1

Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamn

Objekt: Asarum 1:116 
Beskrivning: Storgatan Maxnivå natt
Handläggare: Ann Thomasson
Filnamn: Asarum 1  116 Storgatan Maxnivå procent.vbx

Resultat

Ekvivalentnivå dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (2,3 dBA) 60

Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (1,6 dBA) 66

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement Storgatan
Antal fordon/dygn 3 800
Andel tunga fordon (%) 4
Medelhastighet (km/h) 30
Medelhastighet, tunga fordon (km/h) 27
Vägbredd köryta (m) 7,0
Väglutning (promille) 0
Mottagaravstånd (m) 13,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m) 0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m) --
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m) 2,0
Vinkelområde (grader) 0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare) Hård
Marktyp (Väg till skärm) --
Skärm Nej
Fasadkorrektioner mm Fasader
Vägbeläggningskorrektion Nej
Beräknat reflektionsplan Automatisk
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga) 0,0
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta) 1,3
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%) 0 / 10,5
Dubbelsidig korrektion Nej
Bullertillskott ekvnivå (dBA) 59,8
Bullertillskott maxnivå (dBA) 65,8

Fasader ax ay bx by Sp.Avst Vinkelomr.
Storgatan (fasad 1/2) -18 18 33 18 23,0 16 - 171
Storgatan (fasad 2/2) -36 -13 35 -13 39,0 36 - 143
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Beräkning av vägtrafikbuller 2015-11-19
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.2.7. Trivector AB

Sida 1

Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamn

Objekt: Asarum 1:116 
Beskrivning: Storgatan Maxnivå procent 20 år
Handläggare: Ann Thomasson
Filnamn: Asarum 1  116 Storgatan Maxnivå procent.vbx

Resultat

Ekvivalentnivå dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (2,3 dBA) 61

Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (1,6 dBA) 66

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement Storgatan
Antal fordon/dygn 4 560
Andel tunga fordon (%) 4
Medelhastighet (km/h) 30
Medelhastighet, tunga fordon (km/h) 27
Vägbredd köryta (m) 7,0
Väglutning (promille) 0
Mottagaravstånd (m) 13,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m) 0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m) --
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m) 2,0
Vinkelområde (grader) 0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare) Hård
Marktyp (Väg till skärm) --
Skärm Nej
Fasadkorrektioner mm Fasader
Vägbeläggningskorrektion Nej
Beräknat reflektionsplan Automatisk
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga) 0,0
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta) 1,3
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%) 0 / 8,8
Dubbelsidig korrektion Nej
Bullertillskott ekvnivå (dBA) 60,6
Bullertillskott maxnivå (dBA) 66,2

Fasader ax ay bx by Sp.Avst Vinkelomr.
Storgatan (fasad 1/2) -18 18 33 18 23,0 16 - 171
Storgatan (fasad 2/2) -36 -13 35 -13 39,0 36 - 143
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Beräkning av vägtrafikbuller 2015-11-19
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.2.7. Trivector AB

Sida 1

Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamn

Objekt: Asarum 1:116 
Beskrivning: Granvägen Maxnivå procent
Handläggare: Ann Thomasson
Filnamn: Asarum 1  116 Granvägen Maxnivå procent.vbx

Resultat

Ekvivalentnivå dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,7 dBA) 51

Maxnivå, Max 5% överskridanden per dygn dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,5 dBA) 84

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement Granvägen
Antal fordon/dygn 548
Andel tunga fordon (%) 2
Medelhastighet (km/h) 24
Medelhastighet, tunga fordon (km/h) 20
Vägbredd köryta (m) 6,0
Väglutning (promille) 0
Mottagaravstånd (m) 8,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m) 0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m) --
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m) 2,0
Vinkelområde (grader) 0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare) Hård
Marktyp (Väg till skärm) --
Skärm Nej
Fasadkorrektioner mm Fasader
Vägbeläggningskorrektion Nej
Beräknat reflektionsplan Automatisk
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga) --
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta) --
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%) --
Dubbelsidig korrektion Nej
Bullertillskott ekvnivå (dBA) 51,3
Bullertillskott maxnivå (dBA) 84,0

Fasader ax ay bx by Sp.Avst Vinkelomr.
Granvägen (fasad 1/2) -10 7 38 6 0,0 0 - 0
Granvägen (fasad 2/2) -17 -8 17 -8 24,0 43 - 137
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Beräkning av vägtrafikbuller 2015-11-19
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.2.7. Trivector AB

Sida 1

Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamn

Objekt: Asarum 1:116 
Beskrivning: Granvägen Maxnivå procent 20 år
Handläggare: Ann Thomasson
Filnamn: Asarum 1  116 Granvägen Maxnivå procent 20 år.vbx

Resultat

Ekvivalentnivå dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,7 dBA) 55

Maxnivå, Max 5% överskridanden per dygn dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,5 dBA) 84

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement Granvägen
Antal fordon/dygn 1 210
Andel tunga fordon (%) 2
Medelhastighet (km/h) 24
Medelhastighet, tunga fordon (km/h) 20
Vägbredd köryta (m) 6,0
Väglutning (promille) 0
Mottagaravstånd (m) 8,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m) 0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m) --
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m) 2,0
Vinkelområde (grader) 0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare) Hård
Marktyp (Väg till skärm) --
Skärm Nej
Fasadkorrektioner mm Fasader
Vägbeläggningskorrektion Nej
Beräknat reflektionsplan Automatisk
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga) --
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta) --
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%) --
Dubbelsidig korrektion Nej
Bullertillskott ekvnivå (dBA) 54,8
Bullertillskott maxnivå (dBA) 84,0

Fasader ax ay bx by Sp.Avst Vinkelomr.
Granvägen (fasad 1/2) -10 7 38 6 0,0 0 - 0
Granvägen (fasad 2/2) -17 -8 17 -8 24,0 43 - 137
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Beräkning av vägtrafikbuller 2015-11-19
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.2.7. Trivector AB

Sida 1

Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamn

Objekt: Asarum 1:116 
Beskrivning: Granvägen Maxnivå natt
Handläggare: Ann Thomasson
Filnamn: Asarum 1  116 Granvägen Maxnivå natt.vbx

Resultat

Ekvivalentnivå dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,7 dBA) 51

Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,5 dBA) 65

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement Granvägen
Antal fordon/dygn 548
Andel tunga fordon (%) 2
Medelhastighet (km/h) 24
Medelhastighet, tunga fordon (km/h) 20
Vägbredd köryta (m) 6,0
Väglutning (promille) 0
Mottagaravstånd (m) 8,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m) 0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m) --
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m) 2,0
Vinkelområde (grader) 0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare) Hård
Marktyp (Väg till skärm) --
Skärm Nej
Fasadkorrektioner mm Fasader
Vägbeläggningskorrektion Nej
Beräknat reflektionsplan Automatisk
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga) 0,0
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta) 1,0
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%) 0 / 50 (93,1)
Dubbelsidig korrektion Nej
Bullertillskott ekvnivå (dBA) 51,3
Bullertillskott maxnivå (dBA) 64,6

Fasader ax ay bx by Sp.Avst Vinkelomr.
Granvägen (fasad 1/2) -10 7 38 6 0,0 0 - 0
Granvägen (fasad 2/2) -17 -8 17 -8 24,0 43 - 137
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Beräkning av vägtrafikbuller 2015-11-19
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.2.7. Trivector AB

Sida 1

Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamn

Objekt: Asarum 1:116 
Beskrivning: Granvägen Maxnivå natt 20 år
Handläggare: Ann Thomasson
Filnamn: Asarum 1  116 Granvägen Maxnivå natt 20 år.vbx

Resultat

Ekvivalentnivå dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,7 dBA) 55

Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,5 dBA) 65

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement Granvägen
Antal fordon/dygn 1 210
Andel tunga fordon (%) 2
Medelhastighet (km/h) 24
Medelhastighet, tunga fordon (km/h) 20
Vägbredd köryta (m) 6,0
Väglutning (promille) 0
Mottagaravstånd (m) 8,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m) 0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m) --
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m) 2,0
Vinkelområde (grader) 0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare) Hård
Marktyp (Väg till skärm) --
Skärm Nej
Fasadkorrektioner mm Fasader
Vägbeläggningskorrektion Nej
Beräknat reflektionsplan Automatisk
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga) 0,0
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta) 1,0
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%) 0 / 42,2
Dubbelsidig korrektion Nej
Bullertillskott ekvnivå (dBA) 54,8
Bullertillskott maxnivå (dBA) 65,1

Fasader ax ay bx by Sp.Avst Vinkelomr.
Granvägen (fasad 1/2) -10 7 38 6 0,0 0 - 0
Granvägen (fasad 2/2) -17 -8 17 -8 24,0 43 - 137
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Storgatan i Asarum

Entré till Badhusparken

Salong Jenny, Golvläggaren, Asarum 
pizzeria, Blåklinten blomsterdesign

Glasögonhuset, Kerstins hårvård

Reptil audio

Thairestaurang

Reptil tobak och spel

Mankis djurtillbehör

Sonjas blommor

Konsum

Före detta Ica

Skissförslag
2015-12-02
Skala A3 1:500

Torgyta

Plattyta

Gc-bana

Asfalt, körbana

Möbleringszon

Infart/utfart

Parkeringsplats

Lastbil, 16 m

I möbleringszonen kan blomsterurnor, 
pollare, bänkar, utsmyckning med mera 
placeras. 

Upphöjda 
växtbäddar

Förslag 1
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Östra Ågatan Uppsala

Dragarbrunnsgatan Uppsala
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Marklutnig Sonjas blommor

Marken vid Sonjas blommor lutar in mot fasaden vilket 
orsakar att det rinner in vatten i butiken. 
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Tillgänglighet
Nästan alla affärslokaler längs Storgatan har trappor upp 
till entréerna. Dessa behöver tillgänglighetsanpassas med 
ramper eller liknande vilket är utrymmeskrävande. 

Exempel på ramp till entré
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Entré Badhusparken

Entrén till Badhusparken är idag väldigt anonym och ser ut som en 
infart till en bakgård.

Skiss Badhusparkens entré.
Gc-vägen ner till parken plattbeläggs. En stödmur i granit löper längs denna 
och svänger upp mot Storgatan. På muren står det Badhusparken. En staty 
markerar entrén ytterligare. 
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Belysning

Belysningen på Storgatan saknar 
stadskaraktär.

Exempel på en stadsmässig belysning, 
Tingsryd.

Ny belysning av gångtunneln mellan Kyrkskolan och Klockebacks-
skolan hade ökat tryggheten.

Befintlig armatur inne i tunneln. 

Sly längs bergväggen tas bort och berget effektbelyses. Även trappan belyses.

Träd vid Sparbanken som kan belysas.
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Exempel på effektbelysning av bergvägg/stenfasad.

Exempel på julbelysning mark. Exempel på julbelysning stolphängd.

Exempel på julbelysning fasad. Exempel på effektbelysning mark.
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Exempel från Tingsryd

Storgatan i Tingsryd har smalnats av med parkeringsytor kombinerat 
med plattytor och trädplanteringar.

Vid torgytan har en storgatstensyta lagts för att dämpa 
hastigheten. 

Sprucken asfalt i skarven mellan asfalt och storgatsten. 
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I Bromölla har man markerat de olika zonerna med en tydlig markbeläggning. In- och utfarterna har gjorts extra smala för att dämpa 
hastigheten. Parkeringszonerna är belagda med smågatsten och avgränsade med en kantsten. Möbleringszonen är plattlagd med en mörkare 
nyans. 

Exempel från Bromölla
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Asarum centrum – förstudie för utveckling 

Sammanfattning 
Resultaten från Asarum centrum – förstudie för utveckling visar på ett stort 
engagemang från de boende och verksamma i Asarum. Studien har utökats för 
att inte bara behandla Asarums centrum utan även positiva och negativa 
synpunkter av hela Asarums samhälle. Resultaten kretsar mycket kring den 
idag tomma ICA-lokalen och området runt denna, försvinnandet av offentlig 
service och avsaknaden av en naturlig mötesplats. 

Bakgrund 
Den politiska koalitionen har föreslagit att en förstudie genomförs i syfte att 
finna idéer och former för nytänkande och framtida omvandling av såväl 
offentliga som privata miljöer och lokaler i Asarums centrum samtidigt som 
boendefrågorna vägs in i sammanhanget. Resultat från förstudien kan 
användas i aktualisering av översiktplan, framtagande av 
bostadsförsörjningsprogram samt boende för äldre. 

 
Kommunstyrelsen tog 2011-04-26 beslut om att följande arbetsmodell skulle 
användas: 
Studien startas upp med ett offentligt dialogmöte i Asarum där engagerade 
fastighetsägare, företagare, föreningar, enskilda bjuds in att delta. 
Dialogmötet leds av personal från Strategiska enheten och 
Stadsmiljöavdelningen, där deltagarna får ge sin syn på hur Asarums centrum 
bör utvecklas. Samtidigt med dialogmötena startas, tillsammans med 
utbildning, en skoluppgift med tema ”utveckling av Asarums centrum” i 
högstadieklasserna i Asarum.  
 
Idéerna från möte och skoluppgift vidareutvecklas i grupper med olika teman 
där engagerade fastighetsägare, företagare, föreningar, enskilda samt 
skolelever i Asarum, erbjuds att delta i tillsammans med sakkunnig personal 
från kommunen. Deltagande personal från kommunen beror av vilka idéer 
som kommer väcks. 

Resultat 
Under perioden har 3 offentliga möten med allmänheten hållits, 2 möten med 
handlarna i Asarum samt 4 träffar med Asarumsobservatörerna, en grupp som 
velat engagera sig lite mer i projektet och som i forskningssyfte handletts av 

  

2012-03-29 Dnr 2011/76 

  

 

 

Kommunstyrelsen 

189



 2017-02-09/MR 
 

 Sidan 2 av 4 

Linus De Petris. Samtidigt med detta har 5 skolklasser på Stenbackaskolan 
fått en föreläsning om samhällsutveckling och inom olika ämnen och på olika 
sätt, gett sina synpunkter på hur Asarum bör utvecklas vidare.  
 
Synpunkter från de offentliga mötena har framförallt handlat om: 

 
- ICA-fastighetens framtid 

Kommunen köper och bildar allaktivitetshus 
Konstnärshus 
Minigalleri 
Riv ICA och anlägg centrumtorg 
Riv ICA och bygg bostäder  

- Offentlig service 
Distriktssköterska tillbaka till Asarum 
Post 
Spelbutik 

- Mötesplats, Torgyta 
Anlägg torgyta vid ICA parkeringen med lekplats, boulebana, 
lite scen, möjlighet för torghandel. 
Använd Kyrkskolan för bibliotek eller motionslokal i 
framtiden. 

- Storgatan 
Gör det obekvämt att köra genom Asarums centrum, plantering 
längs med gatan, gång- och cykelbana genom centrum. 

- Framtida boende 
Trygghetsboende med hissar, seniorboende. 

- Badhusparken 
Bygg en liten scen för trubadur och grillafton, skapa möjlighet 
för torghandel. Bättre tillgänglighet. 

- Flytt av bibliotek 
Behåll och rusta upp biblioteket på Dyks väg 
Längre öppettider 
Fler aktiviteter, ex läsecirklar och filmvisning 

- Kommunala enheter till Asarum 
Lokalisera kommunala jobb i Asarum  

- Övriga synpunkter 
Skylt mot centrum med infotavla om vilka företag som finns. 
Rusta upp ladugårdsruin vid Långasjönäs för sångkvällar till 
campinggäster. 
Skateboardramp vid Jasminevägen 
Lekplats typ Kulbrunnen 
Riv inte vita skolan 
Idrottsarena i Asarum 
Positivt att kommunen planlägger för ytterligare boende i 
Asarum. 

 
 
Synpunkter insända med post och e-post 

- Asarums konstnärshus.  
Använd ICA´s befintliga hus för uthyrning som ateljé, 
kursverksamhet, café mm. 

- Upprustning av Asarums bibliotek på Dyks väg.  
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Biblioteket behövs i centrum. 
Biblioteket behöver uppfräschning och datorer till 
allmänheten, ny entré så att alla kan komma in, bokcafé. 

- Särskild satsning på unga 
Enkätundersökning för att förstå vad de unga vill ha. De 
lokaler kommunen kommer att lämna i samband med 
byggande av ABC kan med fördel användas till 
ungdomsverksamhet. 

- Asarums stora julmarknad 
Uppföra marknadsstånd på ICA´s parkering under julmånaden 
som kan hyras ut till julmarknadsförsäljare med försäljning av 
Asarumsspecialiteter. Lokal företagsamhet hade genom detta 
gynnats. 

- Återinförande av postservice på COOP Konsum i Asarum 
- Särskilt etableringsstöd för nyföretagande i Asarum 
- Insatser från Asarums hembygdsförening 

Information från hembygdsföreningen till nyinflyttade 
Hembygdsföreningen anordnar årlig Asarumsdag med fokus 
på dåtid, nutid och framtid. 

- Rusta upp lekplatsen vid Dyks väg. 
- Spola is på fotbollsplanen vid Dyks väg under vintern. 
- Bygg om ICA-parkeringen antingen till grönområde eller in-

lineshockeybana, beachvolleybollplan och boulebana. Viktigt med en 
plats där blandade åldrar kan umgås. 

- Cykelbana längs Storgatan 
- Fler övergångsställe längs Storgatan 
- Fler blomsterarrangemang i centrum, gärna som farthinder. 

 
Synpunkter från handlarna i Asarum  

- Fler parkeringsplatser för korttidsparkering 
- Svårt med varuleveranser överlag. 
- Befintliga lastzoner måste finnas kvar 
- Inga kantstenar i vägen för palltruckar. 
- Bättre belysning runt Storgatan, gärna i träd och på fasader. 
- Sänkt hastighet på Storgatan men inte gångfartsområde då detta kan få 

folk att sluta köra igenom centrum. Kanske kan farthinder/upphöjda 
partier hjälpa. 

- Övergångsställe mellan blomsteraffär och Reptil, där folk går över 
idag. 

- Måste man ha cykelbana? Kan bli problem för varutransporter till 
handlare. 

- Samlingsplats kan vara negativt på nätterna. 
- Skylta befintliga P-platser för korttid så att boende inte kan stå hela 

dagarna. 
- Någon sorts aktivitet behövs i ICA-huset. 
- Storgatan genom centrum behöver inte vara så bred som den är idag. 
- Viktigt att det är lätt att köra igenom centrum och gärna parkeringar 

på bägge sidorna av gatan. 
 
 
 
Synpunkter från Stenbackaskolan 
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Resultat har kommit från 3 klasser på Stenbackaskolan genom 
rapportskrivning och filmer. Mycket av ungdomarnas vision av framtida 
Asarum kretsar kring nya affärer, gallerior samt fritidsintressen typ badhus, 
lokaler för datorspel, skatepark. 
  
Forskningsresultat, resultat från Asarumsobservatörerna  
Se bilaga. 
   
 
 
Med ledning av ovanstående synpunkter har temagrupper bildats där 
medverkande från allmänheten frivilligt fått välja vilken grupp de vill 
engagera sig mer i. De temagrupper som bildats är följande: Boende, Barn, 
unga och äldre, Storgatan, Badhusparken och Torgyta. Av dessa grupper 
jobbar kommunens gatuenhet aktivt med Storgatan-gruppen för att vid 
planering av den kommande ombyggnaden av Storgatan få med synpunkter 
från boende och verksamhetsutövare i projektet. Övriga grupper kan användas 
då projekt inom de olika temagrupperna skall utföras. 
 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  

att godkänna rapporten. 

att överlämna rapporten till Byggnadsnämnden som ett underlag i arbetet med 
aktualisering av översiktsplan. 

att överlämna rapporten till Tekniska nämnden för ställningstagande av 
möjligheten att utföra de synpunkter som berör deras verksamhet. 

att  fortsätta med liknande studier i de andra tätorterna i kommunen.   

 

  
Karlshamn som ovan 

 

 

Bengt Mattsson   Magnus Runesson 

Kommundirektör   Exploateringsingenjör 
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LANTMÄTERIET
 

Fastighetsförteckning

2016-10-20 _

Ärendenummer

K16452 i,

Handläggare ' ------ ~— _'_’__~--

Vedrana]a1<eseVic

 

Ärende Fastighetsförteckning berörande Asarum 1:4 m fl

Kommun: Karlshamn Län: Blekinge

Fastigheter  1110111  området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde)

Beteckning på kartan Ägare/ innehavare, adress Övrigt

Asarum 1:1 Karl Janne Ivar Rosenbergs
Dödsbo

Klavavägen 135

375 90 MÖRRUM

Rosenbergs Dödsbo, Nanna

Adelia

Klavavägen 135

375  90 Mörrum

Asarum 1:4 Karlshamns Kommun

374 81 KARLSHAMN

Asarum  1:13 Säljfast Olofström AB

Knutsängsvägen  45

294  75 SÖLVESBORG

Asarum  1:15 Ingrid Birgitta Perselius

Gröna Vägen  6
374 52 ASARUM

Asarum  1:31 Stefan Tillgren

Nötabrånevägen  19

374 91 ASARUM

Asarum  1:33 Madelaine Forsberg
Knäpparestigen 20

374 51 ASARUM

Micael Forsberg

Hörneledsvägen  26

283 43 OSBY

Asarum  1:45 Sparbanken I Karlshamn

Box 44

374 21 KARLSHAMN

Asarum  1:46 Sonja Larssons Dödsbo

Storg 27

374 52 ASARUM

 
I
I
I

Sida  1
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Lantmäteriet
K16452

2016-10-20

Sida 2

Fastigheter  1110111  området (fastigheter, sämjelotter, ñskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde)

Beteckning påkartan

Asarum  1:81

Asarum 1:86

Asarum 1:89

Asarum 1:92

Asarum  1:116

Asarum 2:96

Asarum 4:5

Asarum 5:9

Asarum  6:14

Asarmn  14:6

Asarum 33:1

Ägare /innehavare, adress Övrigt

Lars Ingvar Larssons Dödsbo

Storg 27

374  52  ASARUM

Karlshamns Kommun

374 81 KARLSHAMN

Coop Karlshamn Ekonomisk

Förening

Strömmavägen 1

374  32  KARLSHAMN

Therese Karlsson

Stationsvägen 1

374 52 ASARUM

Ola Persson

Stationsvägen 1

374  52  ASARUM

TeliaSonera Sverige Net

Fastigheter AB

169  94 SOLNA

Säljfast Olofström AB

Knutsängsvägen 45
294  75 SÖLVESBORG

Fredrik Iohansson

Storgatan  24

374  52  ASARUM

Karlshamns Kommun

374 81 KARLSHAMN

Fredrik Johansson

Storgatan  24

374 52 ASARUM

Fredrik Johansson

Storgatan 24

374 52 ASARUM

Hazim Abbas

Erik Dahlbergsvägen 69

374 39 KARLSHAMN

Rafid Farhani

Rosenkällevägen 2 B
374 30 KARLSHAMN

Karlshamns Kommun

374 81 KARLSHAMN
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Lantmäteriet
K16452

2016-10-20

Sida 3

Fastigheter i1'lOII1 området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde)

Beteckning på kartan

Asarum 42:3

Asarum 43:1

Ägare  /  innehavare, adress

Else Fast  AB

Byavägen 2

37635 SVÄNGSTA

Karlshamns Kommun

374 81 KARLSHAMN

Övrigt

Marksamfälligheter inom området (samfälld mark, samfällt vatten, samfällt fiske, allmänningar)

Beteckning på kartan

Asarum S22

Delägarfastigheter däribland

Asarum  11:6

Asarum  1:7

Karlshamn 3:1

Asarum 32:1

Asarum 43:1

Ägare  /  innehavare, adress

Karlshamns Kommun

374 81 KARLSHAMN

Berg, Per Philip

Emnebodavägen 595

376 92 Svängsta

Karlshamns Kommun

374 81  KARLSHAMN

Karlshamns Kommun

374 81  KARLSHAMN

Karlshamns Kommun

374 81  KARLSHAMN

Ändamål

VÄGAR UTOM SÅDANA
SOM UPPTAGITS  1
STADSREGISTRET

Taxerad ägare

Rättigheter 1110111 området (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vågrätt, viltvårdsområde, fiskevårdsområde, rättigheter

mineral/torv)

Beteckning på kartan

Serv 1

Till förmån för

Asarum 5:9

Belastar

Ägare / innehavare, adress

Fredrik Johansson

Storgatan 24

374 52  ASARUM

Ändamål

Beträda fastigheten mm

10-IM3-94  /  5457.1

avtalsservitut
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Sida  4

Rättigheter 1110111 området (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vågrätt, viltvårdsområde, fiskevårdsområde, rättigheter

mineral  /  torv)

Beteckning påkartan

Asarum 6:14

Serv 2

Till förmån för

Ej angiven fastighet

Belastar

Asarum 13:65

Asarum 42:1

Asarum 42:3

Serv  3

Till förmån för

Olofström Hallandsboda 1:82

Olofström Härnäs 1:94

Belastar

Asarum 43:1

Serv  4

Till  förmån för

Ej angiven fastighet

Belastar

Ägare/ innehavare, adress Ändamål

Fredrik Johansson

Storgatan 24

374 52  ASARUM

Väg 10-IM3-35/ 508.1

avtalsservitut

Wärnblom, Anna Katarina Helena

Hokavägen 352-12

374 92 Asarum

Wärnblom, Lars-Erik

Hokavägen 352-12

374 92 Asarum

Karlshamnsbostäder  AB

Rådhusgatan 28

374 36 Karlshamn

Else Fast AB
Byavägen 2

376 35 Svängsta

Transformatorkiosk mm

10-lM3-77/6701.1

avtalsservitut

E.ON  Elnät Sverige Aktiebolag

205 09 Malmö

E.ON  Elnät Sverige Aktiebolag

205 09 Malmö

Karlshamns Kommun

374 81  KARLSHAMN

Utfartsväg 10-IM3-53/ 980.1

avtalsservitut
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Lantmäteriet

K16452

2016-10-20

Sida 5

Rättigheter  inom  området (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vågrätt, viltvårdsområde, fiskevårdsområde, rättigheter

mineral/ torv)

Beteckning på kartan

Asarum 43:1

Asarum 43:2  med  flera

Fastigheter utanför området

Beteckning på kartan

Asarum 1:2

Asarum  1:10

Asarum  1:20

Asarum 1:21

Asarum 1:25

Asarum 1:32

Ägare  /  innehavare, adress

Karlshamns Kommun

374 81  KARLSHAMN

Asarums Församling
C /O Asarums Kyrkliga

Samfällighet
Prästgårdsallén 8
374 50 Asarum

Ägare/ innehavare, adress

Asarums Församling

C /O Asarums Kyrkliga
Samfällighet
Prästgårdsallén 8
374 50 Asarum

Karl Sonesson

Planthagsvägen 10
374 95  TRENSUM

Eija Sonesson
Planthagsvägen 10
374 95  TRENSUM

Linn Möller

Gröna Vägen 11
374 52  ASARUM

Cezary Marzec
Gröna Vägen 11
374 52  ASARUM

Jeanette Nielsen

Gröna Vägen 3
374 52  ASARUM

Anders Nielsen
Gröna Vägen 3
374 52  ASARUM

Karlshamnsbostäder Aktiebolag
Box 53

374 21  KARLSHAMN

Karlshamns Kommun

374 81  KARLSHAMN

Ändamål

Övrigt
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Lantmäteriet
K16452

Fastigheter utanför området

Beteckning på kartan

Asarum 1:36

Asarum 1:37

Asarum  1:42

Asarum  1:48

Asarum 1:75

Asarurn 1:76

Asarum 1:79

Asarum 1:87

Asarum 1:90

Asarum 1:91

2016-10-20

Ägare  /  innehavare, adress Övrigt

Anders Petersson

Gröna Vägen  16

374  52  ASARUM

Cecilia Petersson

Gröna Vägen  16

374  52  ASARUM

Christian Thernström

Gröna Vägen 12

374  52  ASARUM

Inger Klernedtsson

Gröna Vägen 5
374 52 ASARUM

Mattias Perätalo

Gröna Vägen 7
374 52 ASARUM

Jessica Antoine

Gröna Vägen 7

374 52 ASARUM

Reptil Audio AB

Granvägen 2
374 52 Asarurn

Gisela Sabine Margarete Hager

Gröna Vägen 14

374 52 ASARUM

Karlshamnsbostäder Aktiebolag
Box 53

374 21 KARLSHAMN

Sten Zander
Åkerbyvägen 294 Lgh  1101

187 38 TÄBY

Per Johansson

Gröna Vägen 3 A

374 52 ASARUM

Claudia Hahn-Johansson

Gröna Vägen 3 A

374 52 ASARUM

Evy Märta Karolina Yxell

Gröna Vägen 7 A
374 52 ASARUM

Bernhard Ingvar Yxell

Gröna Vägen 7 A

374 52 ASARUM

Sida  6
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Lantmäteriet
K16452

Fastigheter utanför området

Beteckning på kartan

Asarum  1:106

Asarum 1:107

Asarum 2:77

Asarum  11:26

Asarum  13:65

Asarurn  20:1

Asarum  32:1

Asarum  42:1

Asarum 43:2

2016-10-20

Ägare /innehavare, adress Övrigt

Thomas Berntsson

Granvägen  8
374 52 ASARUM

Marit Berntsson

Granvägen  8
374  52  ASARUM

Karlshamns Kommun

374 81 KARLSHAMN

Lars-Erik Wärnblom
Hokavägen  352-12
374 92 ASARUM

Anna Wärnblom

Hokavägen  352-12
374  92  ASARUM

Lars-Erik Wärnblom

Hokavägen  352-12
374  92  ASARUM

Anna Wärnblom
Hokavägen  352-12
374 92 ASARUM

Lars-Erik Wärnblom
Hokavägen  352-12
374 92 ASARUM

Anna Wärnblom
Hokavägen  352-12
374 92 ASARUM

Karlshamns Kommun Taxerad ägare

374 81 KARLSHAMN

Karlshamns Kommun

374 81 KARLSHAMN

Karlshamnsbostäder Aktiebolag
Box  53

374 21 KARLSHAMN

Asarums Församling
C  /O Asarums Kyrkliga

Samfällighet
Prästgårdsallén 8

374 50 Asarum

Sida 7

199



Lantmäteriet 2016-10-20
Sida  8K16452

Upplysning

Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom Vattendom eller liknande. Vidare saknas

eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning.

Utredningen saknar rättskraft.

Fastighetsförteckningen upprättad av

Xlâtlrçtvlfa. ljQ\Z1€;(‘:’\’.. Lz C

Vedrana Iakesevic

Fastighetsférteckningen bestyrks

_ ” »w i? l
x_ \\ ll r F, (L/K/(/K

LLQ _,.«\\/\/x... (/ v'

Clas Lindell
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Beslutsunderlag för 

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 
av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Enligt 4 kap. 34 § första stycket plan- och bygglagen, 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.  
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Detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 m.fl., (Asarums 
centrum) Asarum, Karlshamns kommun 
 
Planhandläggare Landskapsarkitekt Anna Terning, Stadsmiljöavdelningen, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun 
 

Planområdets avgränsning Planområdet omfattas av ett flertal fastigheter i Asarums centrum. 
Området avgränsas av Planområdet avgränsas i söder av 
Kyrkogården, i väster av gång- och cykelvägen på Vislandabanan, i 
norr och i öster av befintlig bostadsbebyggelse och 
Klockebacksskolan. 
 

 
 
 

Planens syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av Asarums 
centrum längs med Storgatan. Centrum ska tydliggöras och plats för 
bland annat ett torg och nya byggnader ska skapas. Bestämmelser 
och avgränsningar i tidigare detaljplaner ses över och för några 
fastigheter ges en mer flexibel användning och möjlighet för 
kompletterande bebyggelse och förtätning. Gång- och cykelvägen i 
norr och söder ska bindas samman samtidigt som Storgatan ges en 
annan utformning. 
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Översiktlig beskrivning av 
planområdet och dess omgivning 

Planområdet är ca 4,5 ha stort och utgör centrala delarna av 
Asarum. Hela planområdet är därmed ianspråktaget för bebyggelse 
eller ytor tillhörande bebyggelse så som gator, parkering, skolgård 
och trädgårdar. Bebyggelsen innefattar bland annat verksamheter 
som, Sparbanken, Coop, Motiva Fitness, tandläkarmottagning, 
närbutik och blomsterhandel mm. Det finns även en skolbyggnad där 
verksamheten upphört och en före detta fritidsgård inrymmande 
förskola och pensionärsverksamhet. I den norra delen finns en 
relativt stor öppen parkeringsyta som inte längre används och som 
kommer att utredas för ny bebyggelse. 
 
Inom planområdet finns fyra gällande detaljplaner som helt eller 
delvis kommer att ersättas av aktuell detaljplan. Dessa detaljplaner 
reglerar i huvudsak bostadsändamål, handel och allmänt ändamål 
inom nu aktuellt planområde. Kommunen har tidigare tagit fram en 
förstudie om hur Asarumsborna vill att deras ort ska utvecklas och 
en utredning för ny gestaltning av Storgatan. I översiktsplanen 
”Karlshamn 2030” är området utpekat som delområde B1, Asarums 
centrum. Intentionen i översiktsplanen är att centrum ska tydliggöras. 
Översiktsplanen poängterar även vikten av att det även i framtiden 
finns matbutiker, café, bank och annan kommersiell service för ett 
levande centrum i Asarum. 
 
Inom planområdet finns noteringar om potentiellt förorenad mark på 
fastigheterna Asarum 1:46 och 1:86. Dessa fastigheter är bebyggda 
sedan tidigare. De identifierade objekten består av tidigare 
bilvårdsanläggningar och hantering av drivmedel. Detta är inte någon 
pågående verksamhet idag. Inom fastigheten Asarum 1:13 finns en 
tandläkarmottagning. Det kan finnas risk för kvicksilver i 
avloppsledningarna. 
 

Flygfoto över planområdet med 
omnejd 
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Samlad bedömning  
 

Bedömningskriterier  
(Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 4) 
1. Planens eller programmets 
karaktäristiska egenskaper i bedömningen 
skall särskilt beaktas i vilken utsträckning 
planen eller programmet 

 
Bedömning 

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

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
utveckling av Asarums centrum. Dels möjliggörs 
för mer bebyggelse, dels ses befintliga 
planbestämmelser över. Den föreslagna 
detaljplanen kommer att möjliggöra för fler 
användningsändamål så som handel, kontor, 
centrumändamål för att skapa en flexibel plan. 
Bebyggelsens utbredning begränsas bland annat 
genom exploateringsgrad och våningsantal. En 
torgyta för allmänheten föreslås för att skapa en 
naturlig träffpunkt i centrum. 
 

b) har betydelse för andra planers eller programs 
miljöpåverkan, 

Bedöms inte ha någon påverkan. 

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

En huvudfråga i översiktsplanen, Karlshamn 
2030, är strävan efter en hållbar utveckling där en 
social, ekologisk och ekonomisk dimension 
beaktas. I översiktsplanen presenteras åtta ledord 
som definierats som viktiga i strävan mot en 
hållbar utveckling. De åtta ledorden är förtätning, 
funktionsblandning, hållbara kommunikationer, 
servicenära, naturnära, god infrastruktur, 
miljövänlig energi, levande landsbygd 
 
Genom att förtäta i ett centrumnära läge och 
möjliggöra till en blandad bebyggelse för flera 
olika ändamål tas det attraktiva läget till vara. 
Följande ledord från kommunens översiktsplan 
uppfylls: förtätning, funktionsblandning, hållbara 
kommunikationer, servicenära, god infrastruktur, 
miljövänlig energi. 
 

d) innebär miljöproblem som är relevanta för 
planen eller programmet, eller 

Planen bedöms inte medföra några betydande 
miljöproblem.  
 

e) har betydelse för genomförandet av 
gemenskapens miljölagstiftning. 
 

Ingen negativ påverkan förväntas. 

205



2015-11-04  rev .  2016-01-26  

Dnr :  2015/2105  
 
 

MKB-check l i s ta  •  De ta l j p lan  fö r  Asarum 1 :4  och  1 :13  m. f l . ,  Asarum,  Kar l shamns kommun         5                      

 

2. Typen av påverkan och det område som 
kan antas bli påverkat. I bedömningen skall 
särskilt beaktas. 

 

Bedömning 

a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av 
påverkan och möjligheten att avhjälpa den, 

Föreslagen bebyggelse kommer att anpassas 
både storleksmässigt och arkitektoniskt till 
omkringliggande bebyggelse. En god boende- och 
arbetsmiljö kan erbjudas med ett bra läge där 
tillgången till service och skolor på lokal nivå är 
bra och infrastrukturen är väl utbyggd. Föreslagen 
detaljplan medverkar i hög grad till skapandet av 
ett hållbart samhälle och tillgodoser därmed ett 
väsentligt samhällsintresse.  
 
Planförslaget bedöms inte medföra någon 
betydande miljöpåverkan. Inga nämnvärda 
negativa konsekvenser bedöms uppstå på natur- 
och kulturmiljö, stadsbild etc. 
 

b) påverkans totaleffekt, I ett större sammanhang och med tanke på 
områdets attraktiva placering i Asarum bedöms 
planens genomförande inte ha någon större 
totaleffekt. 
 

c) påverkans gränsöverskridande art, Ingen negativ påverkan förväntas. 

d) riskerna för människors hälsa eller för miljön, Hälso- och miljöaspekter bedöms inte försämras 
som följd av föreslagen plans genomförande. 
Fastigheter med eventuellt förorenad mark 
kommer att utredas under planarbetets gång. 
 

e) påverkans storlek och fysiska omfattning, Planområdet är totalt ca 4,5 ha. Området kommer 
att förändras då bebyggelse tillförs platsen. 
 

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

Plangenomförandet bedöms inte innebära intensiv 
markanvändning eller överskridna 
miljökvalitetsnormer. 
 
 

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

Planområdet omfattar inte något sådant område. 
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Ställningstagande 
 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms få betydande miljöpåverkan.  
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen 
(PBL) erfordras. 

 

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

X 

 
 
 

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

1. Stora opåverkade 
områden, enligt § 2?  

 (Kommunens översiktsplan) 

  
 
Nej 

 

2. Ekologiskt särskilt känsliga 
områden, enligt § 3?  

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

  
Nej 

 

3. Jord- och skogsbruksmark, 
enligt § 4?  

(Kommunens översiktsplan 
länsstyrelsens klassning av 
jordbruksmark, skogsstyrelsens 
översiktliga skogsinventering, 
kommunens naturvårdsinriktade 
skogsbruksplan) 

  
Nej 

 

4. Mark- och vattenområden 
med betydelse för 
yrkesfiske- eller 
vattenbruk, enligt § 5?  

(Kommunens översiktsplan) 

  
Nej 

 

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

(Kommunens översiktsplan, 
”Karlshamns innerstadsbebyggelse”, 
kulturminnesvårdsprogrammet, § 38-
område, kommunens 
naturvårdsprogram.)  

 
 
 
 

 
Nej 
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Se vidare under kap. 7 MB. 
6. Mark- och vattenområden 

med värdefulla ämnen och 
material, enligt § 7?  

(Kommunens översiktsplan, SGU – 
inventeringar; grus, berg, morän) 
 

  
Nej 

 

7. Mark- och vattenområden 
som är särskilt lämpade 
enligt § 8 för? 

   

a) Industriell produktion?  Nej  

b) Energiproduktion, energi-
distribution (nätkonsession 
och ledningsrätter för el- och 
energidistribution) (Kommunens 
översiktsplan/planlagd mark)? 

  
Nej 

 

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

 

  
Nej 

På Storgatan, som går i nord-sydlig riktning 
genom planområdet, finns inskränkningar för 
transporter av farligt gods. 

d) Vattenförsörjning? 
 

 Nej  

e) Avfallshantering?  Nej  

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

9.  

  
Nej 

 

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

(Kommunens översiktsplan) 

  
 

 

a) Friluftsliv 
- Mörrumsåns dalgång, FK3 
- Hällaryds skärgård – 
Eriksberg – Tjärö – Järnavik, 
FK4 

  
Nej 

 

b) Naturvård 
- Stensnäs – Elleholm, NK5 
- Mörrumsåns dalgång, NK6 
- Ire – Loberget - Mieån, NK7 
- Eriksberg – Tjärö – Järnavik 
– Tärnö, NK8 
- Persgärde – Tattamåla, 
NK37 

       - Stärnö, NK38 

  
Nej 
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c) Kulturmiljövård 
- Letesmåla, K3 
- Elleholm, K4 
- Mörrum, Karlshamn, K5 
- Karlshamns stad, Kastellet och 
Boön, K6 
- Ire, K7 
- Djurtorp, K8 

  
Nej 

 

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

  
Nej 

 

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

  
Nej 

 

f) Sjöfart 
- Karlshamns djuphamn 

  
Nej 

 

g) Järnväg 
- Blekinge Kustbana 

  
Nej 

 

h)   Vägar 
- E 22 
- Länsväg 121 

  
Nej 

 

i)     Värdefulla ämnen, mineral 
- Diabas – Stärnö 

  
Nej 

 

j)     Totalförsvaret 
- Havet (skjutområde) 
(- Samrådsområden) 

  
Nej 

 

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

  
Nej 

 

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

- Blekinge skärgård 
- Mörrumsån – 
Pukaviksbukten 

 

  
Nej 
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Kap. 4 
Berör ett genomförande av planen: 
1. Åsnen 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? 
 

  
 
Nej 

 

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

 

 Nej  

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

 Nej 
 
 
 
 

 

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

 
Ja 

 
 

 

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

   

1. Allemansrätt  Nej  

2. Nationalpark  Nej  

3. Naturreservat  Nej  

4. Kulturreservat  Nej  

5. Naturminnen  Nej  

6. Biotopskyddsområden  Nej  

7. Djur/växtskyddsområden  Nej  

8. Strandskyddsområden  Nej  
9. Miljöskyddsområden  Nej  

10. Vattenskyddsområden  Nej  

Kap 10. 
Omfattar planen mark- och 
vattenområden samt byggnader 

  
(Nej) 

Inom fastigheten Asarum 1:46 finns två 
noteringar i Länsstyrelsens inventering av 
potentiellt förorenade områden. Det ena objektet 
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och anläggningar som är så 
förorenade att det kan medföra 
skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön? 
(Länsstyrelsens identifiering av förorenade 
områden.) 

är identifierat som en drivmedelsanläggning (ID 
110040) och det andra som en 
bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier (ID 
110016). Fastigheten är bebyggd och det finns 
ingen miljöfarlig verksamhet kvar idag. 
 
Inom fastigheterna Asarum 1:10 och 1:86 finns 
vardera en notering om drivmedelshantering från 
Länsstyrelsens inventering. Fastigheten Asarum 
1:10 (ID 110039) är idag bebyggd med 
enbostadshus. På fastigheten Asarum 1:86 har 
SPIMFAB gjort en förstudie (ID 110041). Denna 
fastighet planlades 1995 för handelsändamål och 
befintlig verksamhet utgörs av dagligvaruhandel 
(Coop). 
 
På fastigheten Asarum 1:13 finns en 
tandläkarmottagning. Risk för eventuella 
föroreningar på denna fastighet bör beaktas i 
samband med markarbeten. 
 
Öster om planområdet inom fastigheten Asarum 
33:1 fanns tidigare en deponi. Dess påverkan på 
planområdet är inte utrett. 
 

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

   

1. Strider mot kommunens 
lokala Agenda 21? 

 Nej  

2. Strider mot nationella 
miljömål? 

 Nej  

3. Strider mot regionala 
miljömål? 

 Nej  

4. Strider mot kommunens 
miljöledningssystem? 

 Nej  

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

 Nej  

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

 Nej Noteringar finns i Länsstyrelsens inventering om 
potentiellt förorenad mark. 
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Övrigt 
Kommer verksamheter som planen 
tillåter eller iordningställandet av 
planområdet att kräva anmälan 
eller tillstånd enligt miljöbalken? 

 
 
 
 
 

 Viss verksamhet som ryms under 
centrumändamål kan komma att kräva 
anmälningar, ex anmälan om köldmedia 
(frysbox). 

 

 

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

mark- eller vattenanvändningen 
i området, enligt § 2? 
 

  
 
Nej 

 

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

   

a) Radonförekomst? 
- (Radonkarta, radonregister) 

 Nej Enligt kommunens översiktliga 
flygstrålningskarta (uran) utgör marken 
lågriskområde vad avser radon, man kan dock 
inte utesluta förhöjd risk för markradon lokalt.  
 

b) Klimatologiska faktorer? 
- Solförhållanden 
- Vindförhållanden 
- Förändringar i luftrörelser, 

luftfuktighet, temperatur eller 
klimat (regionalt eller lokalt)?  

 Nej Hela planområdet är idag ianspråktaget för 
bebyggelse och anläggningar. 

c) Trafikbuller?  
(Trafikbullerkartor, trafikräkningar, 
bullerberäkningar) 

- Väg 
- Järnväg 
- Sjöfart 

 Nej Planens genomförande kommer innebära en 
viss påverkan på trafikmängden till området i 
jämförelse med dagens situation. Hälso- och 
miljöaspekter bedöms dock inte försämras som 
följd av föreslagen plans genomförande om 
Boverkets ”Tillämpning av riktvärden för 
trafikbuller vid planering för och byggande av 
bostäder” tillämpas. Eventuell trafikökning till 
området bedöms bli ringa med hänsyn till 
områdets storlek. 

d) Övrigt buller? 
- Externt industribuller 
- Motorsport 
- Skjutbana 
- Annat buller 

 Nej  

e) Vibrationer/skakningar?  Nej Under exploateringsskedet kan tillfälliga 
störningar uppkomma. 
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f) Störning i ”tyst miljö”?  Nej  

g) Vattenföroreningar / 
förändringar / vattenföretag? 

- Förändringar av 
grundvattenkvalitén? 

- Förändring av flödesriktningen 
för grundvatten? 

- Minskning av vattentillgången i 
någon yt- eller grundvattentäkt? 

- Förändrade infiltrations-
förhållanden, avrinning eller 
dräneringsmönster med risk för 
översvämning/uttorkning? 

- Förändringar i dagvatten-
omhändertagandet och/eller 
ytvattenkvalitén (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? 

  
Nej 

Omhändertagandet av dagvatten bör ses över 
för att inte skapa problem i ledningssystemet. 
Stora delar av planområdet är redan idag 
hårdgjorda och ny bebyggelse kommer främst att 
föreslås på asfalterad parkeringsyta. Åtgärder för 
omhändertagande av dagvatten så som grönytor 
för infiltration och vegetationsbevuxna rännor ger 
en jämnare belastning på ledningsnätet, 
samtidigt som det utgör värdefulla inslag i 
boendemiljön.  

h) Luftföroreningar? 
- Väsentliga luftutsläpp eller 

försämring av luftkvalitén? 
- Obehaglig lukt? 

 Nej  

i) Förekomst av elektriska/ 
magnetiska fält?  

- (Kommunens översiktsplan vad gäller 
kraftledningars dragning.) 

 Nej  

j) Störande ljussken?  Nej Inga förändringar i trafikdragningen föreslås i 
planen. Ljussken från eventuella butikskyltar 
behandlas i bygglovsskedet. 

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

 Nej  

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

   

a) Brand och explosion?  Nej  

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

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

 Nej Se kommentar till kap 10 på sidorna 9-10. 

d) Försämrad trafiksäkerhet?  
- Gc-trafik 
- Fordonsstrafik 
- Parkering etc. 

 Nej  

e) Olyckor i samband med 
transporter av farligt gods? 

- (Karta; transportvägar farligt 
gods) 

 Nej På Storgatan finns restriktioner för farligt gods; 
”Inskränkningar för transport av farligt gods”, 
vilket innebär att viss transport av farligt gods får 
ske. Ny bebyggelse längs med Storgatan ökar 
inte risken som transport av farligt gods medför. 

f) Instabilitet i mark-
förhållandena eller de 
geologiska grund-
förhållandena? 

- Skred 
- Ras 
- Sättningar etc. 

 Nej  

g) Skada eller förändring av 
någon värdefull geologisk 
formation? 

 Nej  

h) Erosion?  Nej  
i) Förändrade 

sedimentationsförhållanden 
i vattendrag, sjö eller 
havsområde? 

 Nej  

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

 Nej  

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? 

 
 
Ja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planområdet utgör Asarums centrum och hela 
området är idag ianspråktaget för bebyggelse 
och anläggningar. Tillkommande bebyggelse 
kommer därför inte medföra någon större 
förändring på stadsbilden. Möjlighet för ny 
bebyggelse ges på befintlig parkeringsplats på 
fastigheten Asarum 1:116.  
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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? 

Ja  I söder finns äldre institutionslika byggnader som 
vita skolan, kyrkskolan och Sparbanken. Både 
bankhuset och kyrkskolan har en påkostad 
arkitektur och sätter sin prägel på samhället. 
Kyrkskolan är ett exempel på bygdens 
tegelarkitektur från seklets början och står 
omnämnd i ”Kulturminnesvårdsprogram för 
Blekinge län” från 1983. 
 
Det finns inga naturvärden eller rödlistade arter 
inom planområdet. Möjligheten att tillskapa 
naturvärden genom mer gröna områden, till 
exempel i samband med omhändertagande av 
dagvatten, ska studeras i planarbetet. Lindallén 
som kantar Prästgårdsallén finns skyddsvärda 
träd. 

 

 

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

gravfält samt kyrkogårdar och 
andra begravningsplatser? 

  
 
 
Nej 
 

 

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

 Nej  

c) Kors och minnesvårdar?  Nej  

d) Samlingsplatser för 
rättskipning, kult, handel och 
andra allmänna ändamål? 

 Nej  
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e) Lämningar av bostäder, 
boplatser och arbetsplatser 
samt kulturlager som 
uppkommit vid bruket av 
sådana bostäder eller platser, 
liksom lämningar efter arbetsliv 
och näringsfång? 

 Nej  

f) Ruiner av borgar, slott, kloster, 
kyrkobyggnader och försvars-
anläggningar samt av andra 
märkliga byggnader och 
byggnadsverk? 

 Nej  

g) Färdvägar och broar, hamn-
anläggningar, vårdkasar, 
vägmärken, sjömärken och 
likartade anläggningar för 
samfärdsel samt gränsmärken 
och labyrinter? 

 Nej  

h) Skeppsvrak, om minst 
etthundra år kan antas ha gått 
sedan skeppet blev vrak? 

 Nej  

i) Naturbildningar till vilka 
ålderdomliga bruk, sägner eller 
märkliga historiska minnen är 
knutna liksom lämningar efter 
äldre folklig kult? 

 Nej  

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

  
 
Nej 

 

Kap. 4 
 Berör ett genomförande av planen: 
1. Kyrkliga kulturminnen 
(Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, 
kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 
begravningsplatser.) 

  
 
Nej 

 

 

Medverkande tjänstemän 
Behovsbedömningen har upprättats av landskapsarkitekt Anna Terning på stadsmiljöavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med berörda kommunala tjänstemän 
och Miljöförbundet Blekinge väst.  
 
 
Karlshamn den 4 november 2015, reviderad 26 januari 2016 
 
 
 
Anna Terning    Emina Kovacic 
Landskapsarkitekt   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) 
Grimsmåla (habitatdirektiv) 
Hjärtsjömåla (habitatdirektiv) 
Härnäs (habitatdirektiv) 
Ire (habitatdirektiv) 
Kvallåkra (habitatdirektiv) 
Käringahejan (habitatdirektiv) 
Loberget (habitatdirektiv) 
Långasjönäs (habitatdirektiv) 
Persgärde (habitatdirektiv) 
Ringamåla (habitatdirektiv) 
Slänsmåla (habitatdirektiv) 
Strömma (habitatdirektiv) 
Stärnö (habitatdirektiv) 
Tattamåla (habitatdirektiv) 
Tjärö (habitatdirektiv) 
Tärnö-Harö-Brorsö (habitatdirektiv) 
Tärnö-Yttre Ekö (habitatdirektiv) 
Mörrumsån (habitatdirektiv) 
Pukaviksbukten (habitatdirektiv) 
Öjasjömåla (habitatdirektiv) 
Östra Kvallåkra (habitatdirektiv) 
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Samråd om behovsbedömning inför upprättande av detaljplan för

fastigheterna Asarum 1:4 och 1:13 m.fl, Karlshamns kommun

Länsstyrelsen har fått behovsbedömning för samråd inför framtagande av ny

detaljplan för fastigheterna Asarum 1:4 och 1:13 mfl. i Asarums centrum.

Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan.

Sammanfattad beskrivning av planförslaget
Planområdet omfattas av ett flertal fastigheter i Asarums centrum. Området

avgränsas av Prästgårdsallén i söder, Vislandabanan i väst, Häckvägen i norr och

Storgatan, respektive befintliga bostadsfastigheter i öst.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av Asarums centrum längs

med Storgatan. Centrum ska tydliggöras och plats för bland annat ett torg och nya

byggnader ska skapas. Bestämmelser och avgränsningar i tidigare detaljplaner ses

över och för några fastigheter ges en mer flexibel användning och möjlighet för

kompletterande bebyggelse och förtätning. Gång- och cykelvägen i norr och söder

ska bindas samman samtidigt som Storgatan ges en annan utfonnning.

Hela planområdet är därmed ianspråktaget för bebyggelse eller ytor tillhörande

bebyggelse så som gator, parkering, skolgård och trädgårdar.

I översiktsplanen ”Karlshamn  2030” är området utpekat som Bl, Asarums centrum.

Intentionen i översiktsplanen är att centrum ska tydliggöras. Översiktsplanen

poängterar även vikten av att det i framtiden finns matbutiker, café, bank och annan

kommersiell service för ett levande centrum i Asarum.

Inom planområdet fimis fyra gällande detaljplaner som helt eller delvis kommer att

ersättas av aktuell detaljplan. Dessa detaljplaner reglerar i huvudsak marken för

bostäder, handel och allmänt ändamål inom nu aktuellt planområde.

Behovsbedömning

Karlshamns kommun har upprättat ett beslutsunderlag, inklusive en checklista, för

att bedöma behovet av en MKB. Kommunens ställningstagande är att ett

genomförande av planförslaget inte bedöms innebära en sådan betydande

miljöpåverkan att en miljöbedömning enligt  6  kap MB erfordras. Länsstyrelsen har

inga invändningar angående kommunens ställningstagande.

Besöksadress Telefon/Telefax E-postlwebbplats: 0rg.nr

Skeppsbrokajen 4  010-22  40  000 blekinge@IansstyreIsen.se 202100-2320

010-22  40  223 www.lansslyrelsen.se/blekinge
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Länsstyrelsens synpunkter och råd

Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan som kommunen bör beakta i det

fortsatta planarbetet.

Kulturnziüö och stadsbild

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen tar ett helhetsgrepp för den fysiska

miljön i Asarums centrum genom förtätning och tydliggörande av centrum med ett

torg och nya byggnader. På så sätt blir gaturummet mer helt vilket är positivt för

stadsbilden.

I behovsbedömningen anges på sidan 13 att det inom planområdet inte finns några

områden med natur- och kulturvärden. Länsstyrelsen delar inte kommunens

ställningstagande när det gäller att det inte finns några kulturvärden. Enligt det

regionala kultunniljöprogrammet berörs delar av planområdet av det, som är ett

kunskapsunderlag framtaget för att ge stöd vid bygglovsärenden och planläggning.

Området är beskrivet på sidan 166 i programmet som en kyrkby där motiveringen

lyder: ”Tätortsmiljö med värdefulla inslag av äldre bebyggelse representativ för

regionens byggnadstradition”. l beskrivningen står att det är en ”tätortsmiljö med

inslag av äldre, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse knuten till området kring

kyrkan. Den gamla skolan är ett exempel på bygdens tegelarkitektur från seklets

början.”

På sidan 5 i behovsbedömningen anger kommunen dock att föreslagen bebyggelse

kommer att anpassas både storleksmässigt och arkitektoniskt till omkringliggande

bebyggelse vilket Länsstyrelsen ser som positivt som en del i ett hänsynstagande av

de kulturhistoriska värdena som finns i området. När en detaljplan upprättas för

området ska de kulturhistoriska värdena beaktas varför Länsstyrelsen föreslår att

beroende på hur omfattande kommande exploatering kommer vara bör kommunen

ha i åtanke att en bebyggelseantikvarisk förundersökning kan behövas där man

beskriver de kulturhistoriska värdena som finns i området.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämning ändå påträffas ska

arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.

Naturvärden och  biotopskydd

Planområdet avgränsas av Prästgårdsallén i söder. Länsstyrelsen vill påminna om

att alléer omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken.

Länsstyrelsen vill också upplysa om att i Prästgårdsallén finns några skyddsvärda

träd som bör beaktas i det fortsatta planarbetet.

Klimafanpassning -nederbörd- dagvatten

Enligt SMHI:s nya analyser under hösten  2014  beräknas korttidsnederbördens

intensitet öka med upp emot 50 procent fram till år 2100. Länsstyrelsen anser därför

att det är viktigt att dagvattensystemet i området tar hänsyn till framtida ökad

nederbördsintensitet, såväl avseende fysisk dimensionering som kapacitet för

eventuellt reningsbehov. För nederbördsmängder som inte kan omhändertas av

dagvattensystemet behöver tillfälliga magasineringsytor och avrinningsvägar

planeras. l den kommande detaljplanen behöver därför kommunen redovisa hur

man avser att ta hand om dagvattnet inom planområdet. Ett sätt kan t.ex. vara

2 (5)
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genom raingardens som är en genomsläpplig nedsänkt växtbädd som används för

att infiltrera dagvatten från närliggande ytor som vägar och parkeringar.

Hälsa/säkerhet

Buller

Planområdet kan vara utsatt för trafikbuller eftersom det ligger i tätortsmilj ö. Enligt

de nya bullerreglerna i plan- och bygglagen som trädde i kraft 2 januari  2015  är det

ett krav att beräknade bullemivåer ska redovisas i planbeskrivningen. Länsstyrelsen

anser att kommunen behöver studera bullersituationen närmare i det fortsatta

planarbetet så att kravet på redovisning av beräknade bullernivåer i

planbeskrivningen kan uppfyllas.

Detaljplanen ska uppfylla de riktlinjer för väg- och spårtrafik som anges i

förordningen om trafikbuller (SFS 2015:216). Enligt riktvärdena bör buller från

vägar inte överskrida;

-  55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad

-  50 dBA ekvivalent ljudnivå samt  70  dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en

sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

Om ovanstående ljudnivåer ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i

en bostad vara vända mot en tyst sida där:

-55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad, och där

-70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl 22.00 och 06.00 vid fasad.

Bullerstudierna bör också innefatta den beräknade situationen 20 år framåt i tiden.

Förorenad mark

Inom planområdet finns noteringar om potentiellt förorenad mark på fastigheterna

Asarum l;lO, 1:46 och 1:86. Samtliga fastigheter är bebyggda. De identifierade

objekten består av tidigare bilvårdsanläggningar och hantering av drivmedel där det

inte finns någon pågående verksamhet idag. Inom fastigheten Asarum 1:13 finns en

tandläkarmottagning där det kan finnas risk för kvicksilver i avloppsledningarna.

De aktuella bilvårds- och drivmedelsanläggningarna som Länsstyrelsen registrerat

som potentiellt förorenade områden är endast identifierade, och kunskaper om

misstänkta föroreningar på och intill objekten är därför bristfälliga. Föroreningar i

mark och grundvatten kan dock alltid förväntas vid dessa typer av objekt.

Länsstyrelsen vill upplysa om att det även finns en avfallsdeponi, FlO82-0598,

Kurrebodahålan (KUR) som registrerad i nära anslutning till området. Denna är

grovt lokaliserad till ”nuvarande Badhusparken” men det är oklart i vilken del av

parken som den låg. Det var allmän avstjälpningsplats på l920/30-talet. Även detta

objekt har Länsstyrelsen begränsat med information om då det inte har inventerats.

Se kartbild nedan.

Länsstyrelsen anser att tidig kontakt bör ske med tillsynsmyndighet i samband med

genomförandet av anläggningsarbeten i närheten av de objekt som berörs.

Tillsynsmyndighet över föroreningsskador relaterade till samtliga av de idag kända

objekten som berörs av planområdet, är i dagsläget Miljöförbundet Blekinge Väst.

Vid upptäckt av markförorening ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt lO kap.

11 §, miljöbalken. Om grävning i förorenade massor ämnar genomföras måste

3  (5)
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anmälan enligt  28  §, förordningen (1998:899) om miljöfarlig Verksamhet och

hälsoskydd ske till tillsynsmyndigheten.

Länsstyrelsen anser i första hand ,§yj‘q,.,_‘ i I

att marken bör vara lämplig för
ändamålet redan innan planen  '  i

antas. Resultatet av efterkontrollen

ska då visa att marken är lämplig

för den nya markanvändningen.

Om det avses införas en

planbestämmelse (enl. 4 kap. 14  §
punkt 4 PBL) anser Länsstyrelsen

att det antingen i plankartan eller i

planbeskrivningen ska framgå

vilka mätbara åtgärdsmål den

lovsökande måste uppnå för att

denna ska få sitt bygglov eller  i p j_ _  _  i
startbesked beviljat, och hur —  E-I_._ i L,,,',~_._—.;,fi,,.._..;.‘
uppfyllandet av målet ska mätas. ' _ “i s*

Etikettema på kartbilden visar

objektens id-nummer hos

Länsstyrelsen. Inget av objekten är

inventerat eller riskklassat.

Farligt gods

Storgatan sträcker sig genom planområdet där viss transport av farligt gods får ske.

Länsstyrelsen har tagit fram riktlinjer (RIKTSAM) för lokalisering av olika typer

av verksamheter vid farligt godsleder. Länsstyrelsen anser att en riskanalys bör tas

fram för planområdet eftersom avsikten med detaljplanen är att utöka bebyggelsen.

Trafik

En utveckling av området innebär en något utökad trafik i jämförelse med dagens

situation. Kommunen bör i det fortsatta arbetet göra en bedömning av förväntad

trafikökning och vilka behov som kan uppstå med hänsyn till trafiksäkerhet och

oskyddade trafikanter.

Deltagare

I detta yttrande har avdelningschef Lars Olsson beslutat och planarkitekt Christina

Johansson varit föredragande. I ärendet har även miljöhandläggare Emelie

Ahlstrand, miljöhandläggare Anne-Sofie Green Hansen, naturvårdshandläggare Ulf

Lundgren, bebyggelseantikvarie Helena Rosenberg, antikvarie Magnus Petersson,

handläggare krisberedskap Georg Marcusson och klimat- och energisamordnare

Cecilia Näslund deltagit.

/ ' I
,/Cg/U‘/J‘ Ja*

I

i Lars Olsson  
Christi a/'Johansson
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016 – 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Det har sedan 2004 funnits en paragraf i bibliotekslagen om att kommuner och landsting 
ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. Vilka planer och på vilket sätt har varit 
omstritt. En ny bibliotekslag trädde i kraft den 1 januari 2014. Enligt den nya 
bibliotekslagen ska samtliga kommuner och landsting ha biblioteksplaner för sin 
verksamhet. 
 
Biblioteksplanen ska vara ett styrdokument som tydliggör verksamhetens uppdrag för 
personal och beslutsfattare, men ska även synliggöra utbud och service för medborgarna 
vilket gynnar deras möjlighet att påverka och ställa krav. Biblioteksplanen ska vara 
uppföljningsbar, vara kopplad till bibliotekslagen samt följa den uppföljningsstruktur som 
finns genom Kompass Karlshamn. Kungliga biblioteket har i uppdrag att tillsammans med 
regionala biblioteksverksamheter och landets kommuner följa upp hur 
biblioteksplanerna utformats och används. 
 
Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg informerade 2014-01-30 kulturnämnden om 
den nya lagens innehåll och förändringar. Hösten 2014 påbörjades arbetet med en ny 
biblioteksplan för Karlshamns kommun. Arbetet intensifierades efter flytten av 
Stadsbiblioteket och i samråd med kulturnämndens presidium utarbetades en 
uppdaterad biblioteksplan för Karlshamns kommun gällande 2016 – 2020. Våren 2016 
skickades planen ut på remiss till grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Inga 
synpunkter har inkommit. 
 
En liten förändring har gjorts i biblioteksplanen sedan kulturnämndens beslut 2016-09-
21. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag KN § 14 2017 Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016 - 2020 - 

reviderad version 
2 Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016-2020 v.2.2 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kulturnämnden 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016 – 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Det har sedan 2004 funnits en paragraf i bibliotekslagen om att kommuner och landsting 
ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. Vilka planer och på vilket sätt har varit 
omstritt. En ny bibliotekslag trädde i kraft den 1 januari 2014. Enligt den nya 
bibliotekslagen ska samtliga kommuner och landsting ha biblioteksplaner för sin 
verksamhet. 
 
Biblioteksplanen ska vara ett styrdokument som tydliggör verksamhetens uppdrag för 
personal och beslutsfattare, men ska även synliggöra utbud och service för medborgarna 
vilket gynnar deras möjlighet att påverka och ställa krav. Biblioteksplanen ska vara 
uppföljningsbar, vara kopplad till bibliotekslagen samt följa den uppföljningsstruktur som 
finns genom Kompass Karlshamn. Kungliga biblioteket har i uppdrag att tillsammans med 
regionala biblioteksverksamheter och landets kommuner följa upp hur biblioteksplanerna 
utformats och används. 
 
Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg informerade 2014-01-30 kulturnämnden om 
den nya lagens innehåll och förändringar. Hösten 2014 påbörjades arbetet med en ny 
biblioteksplan för Karlshamns kommun. Arbetet intensifierades efter flytten av 
Stadsbiblioteket och i samråd med kulturnämndens presidium utarbetades en uppdaterad 
biblioteksplan för Karlshamns kommun gällande 2016 – 2020. Våren 2016 skickades 
planen ut på remiss till grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Inga synpunkter 
har inkommit. 
 
En liten förändring har gjorts i biblioteksplanen sedan kulturnämndens beslut 2016-09-21. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag KN § 14 2017 Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016 - 2020 - 

reviderad version 
2 Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016-2020 v.2.2 
 
Beslutet skickas till 
Författningssamlingen 
Kulturnämnden 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2017-02-01 

sid 1 av 3 

 

 

Plats och tid Mörrumssalen, klockan 15:00 -16:35    

Beslutande: Lena Sandgren Ordförande (S) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Lena Häggblad 1:e vice ordf (C) 
Marie Bengtsson Ledamot (S) 
Ulla Olofsson Ledamot (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Marianne Abelsson Ledamot (S) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 
Diez Nobach Ledamot (S) 

  

Närvarande 
ersättare: 

Robert Sandelin (S), Lotta M Sjö qvist (M), Ankie Boklund (C), 
Lena Olsson (M), Anna Atmander (MP) och Margareta Norander (L) 

Övriga: Patrik Håkansson, förvaltningschef Rolf Andersson, DIK 
Per Myrbeck, t f kultur- och  
bibliotekschef 
Pernilla Ekvall Liljeqvist,  
kultursamordnare §§ 1-5, 7 

Rosita Wendell, sekreterare 

Utses att justera: Lena Häggblad (C)  

Paragrafer: §§ 1 – 18 

Justeringsdatum:  2017-02-07 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Rosita Wendell  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Lena Sandgren (S)  
   
Justerande …………………………………………………… 

Lena Häggblad (C) 
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Kulturnämnden 
2017-02-01 

sid 2 av 3 

 

 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Kulturnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-02-01   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-02-07 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-03-01 

Förvaringsplats för 
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Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2017-02-01 

sid 3 av 3 

 

§ 14 Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016 -2020 – reviderad version 2015/897 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för Karlshamns kommun  
2016 – 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Det har sedan 2004 funnits en paragraf i bibliotekslagen om att kommuner och landsting ska anta 
planer för sin biblioteksverksamhet. Vilka planer och på vilket sätt har varit omstritt. En ny 
bibliotekslag trädde i kraft den 1 januari 2014. Enligt den nya bibliotekslagen ska samtliga 
kommuner och landsting ha biblioteksplaner för sin verksamhet. 
 
Biblioteksplanen ska vara ett styrdokument som tydliggör verksamhetens uppdrag för personal och 
beslutsfattare, men ska även synliggöra utbud och service för medborgarna vilket gynnar deras 
möjlighet att påverka och ställa krav. Biblioteksplanen ska vara uppföljningsbar, vara kopplad till 
bibliotekslagen samt följa den uppföljningsstruktur som finns genom Kompass Karlshamn. Kungliga 
biblioteket har i uppdrag att tillsammans med regionala biblioteksverksamheter och landets 
kommuner följa upp hur biblioteksplanerna utformats och används. 
 
Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg informerade 2014-01-30 kulturnämnden om den nya 
lagens innehåll och förändringar. Hösten 2014 påbörjades arbetet med en ny biblioteksplan för 
Karlshamns kommun. Arbetet intensifierades efter flytten av Stadsbiblioteket och i samråd med 
kulturnämndens presidium utarbetades en uppdaterad biblioteksplan för Karlshamns kommun 
gällande 2016 – 2020. Våren 2016 skickades planen ut på remiss till grundskola, gymnasieskola och 
vuxenutbildning. Inga synpunkter har inkommit. 
 
En liten förändring har gjorts i biblioteksplanen sedan kulturnämndens beslut 2016-09-21. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016-2020 v.2.2 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Kultur-och bibliotekschefen 
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1. Bakgrund
Biblioteksplanen i Karlshamns kommun är utarbetad för medborgare av kulturnämnden i samråd med
representanter från förvaltningarna. Planen är politiskt förankrad och omfattar en analys av det  
samlade biblioteksbehovet i kommunen samt åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. 

I bibliotekslagen anges att varje folkbibliotek ska ha en antagen biblioteksplan för sin verksamhet.
I biblioteksplanen för Karlshamns kommun 2016 – 2020 tas ett helhetsgrepp på kommunal biblioteks
verksamhet i Karlshamns kommun samt samverkan på regional och nationell nivå (Bibliotekslagen 
2013:801, 17 §).

2. Biblioteksplanens syfte, användning och uppföljning
Biblioteksplanen ska ange verksamhetens prioriteringar och inriktningar för folkbiblioteken i
Karlshamns kommun och vara ett styrdokument som tydliggör verksamhetens uppdrag. Den ska även 
synliggöra utbud och service för medborgarna. Medborgarnas förutsättningar att påverka huvud
mannens överväganden gynnas, liksom möjligheterna till att samverka, påverka och ställa krav.
Biblioteksplanen relaterar till verksamhetsplaner på olika nivåer, andra kommunala styrdokument
(exempelvis kommunprogram) samt styrdokument på regional och nationell nivå. 

Enligt bibliotekslagen (2013:801, 18 §) kommer de biblioteksplaner som har antagits i kommunerna 
att följas upp av utsedd granskningsmyndighet. Granskningen kommer att omfatta hur biblioteks
planerna har utformats och hur de används. 

Biblioteksplanens innehåll och användning följs upp genom rutinerna i Kompass Karlshamn. Kultur
nämnden och Kultur Karlshamn upprättar årligen verksamhetsplan och uppföljning av denna sker i 
enlighet med den styrnings och uppföljningsprocess som Karlshamns kommun tillämpar.

3. Omvärld och utmaningar
Folkbibliotekens roll är inne i en stark förändringsfas och står inför nya utmaningar. Ny teknik, en  
föränderlig omvärld, mångfald och mångspråk ställer krav på en biblioteksverksamhet som lever upp 
till kommuninvånarnas förväntningar. Ökad efterfrågan och tillgänglighet av eresurser blir alltmer 
påtaglig. Teknik och självservice möjliggör utökade öppettider och att tillgängligheten till lokaler och 
resurser kan utnyttjas av användare efter egna behov på tider som passar dem.

Andra utmaningar är digitalt utanförskap och 
minskande läskunnighet hos medborgarna.
Behovet av lärmiljöer och inspirerande och
kreativa mötesplatser för upplevelser ökar, vil
ket kräver moderna lokaler och tekniska förut
sättningar.

De äldre i samhället blir fler, vilket innebär ökad 
bredd och efterfrågan på folkbibliotekets service 
och kulturella aktiviteter. Det ökade antalet med
borgare med annat modersmål än svenska ställer 
krav på anpassning av medier och service.

4. Organisation och arbetssätt 
Kultur Karlshamn är under utveckling och för att möta framtidens krav och behov är det viktigt att vid 
alla nyrekryteringar ta hänsyn till biblioteksorganisationens behov av bibliotekarier med nyckel
kompetens.
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Omvandling av tjänster från biblioteksassistenter till bibliotekarier ökar kompetensen i organisa
tionen. En ny organisationsstruktur medför effektivare resursutnyttjande. Nya arbetssätt implement
eras, exempelvis en tydlig projektorienterad organisation och nya bemanningssystem. För att 
upprätthålla en hög kompetensnivå bland personalen erfordras adekvata och fortlöpande kompetens
utvecklingsinsatser.

Biblioteksverksamheten har implementerat RFID-teknik, Radio Frequency IDentification, vilket inne
bär att samtliga media förses med ett chip och radiovågsteknik. Införandet av RFIDtekniken förväntas 
frigöra tid till pedagogisk handledning och service till besökare. 
 
En allt viktigare del av folkbibliotekens verksamhet är att marknadsföra service, medieutbud och
tjänster. Genom sociala medier och hemsida förs en dialog med medborgare.

Genom strategiskt arbete befästs bilden av Kultur Karlshamn som en enhet med fem bibliotek, kultur 
och föreningshuset Lokstallarna samt tio kulturmiljöer och byggnader, som bland annat drivs av  
föreningar. Som komplement till Karlshamns kommuns grafiska profil, har Kultur Karlshamn ett enhet
ligt, tydligt och målgruppsanpassat grafiskt uttryck. Det genererar förutsättningar för ett tydligt varu
märke som inger förtroende och skapar förväntningar.
 

5. Regionalt och nationellt samarbete
För att ta del av modern biblioteksutveckling och för att arbeta strategiskt med olika biblioteksfrågor 
ingår Kultur Karlshamn både i ett regionalt och nationellt samarbete med Biblioteksutveckling  
Blekinge Kronoberg, Sveriges depåbibliotek i Umeå, Kungliga biblioteket och Internationella biblio
teket.

Vikten av samverkan fastslås i bibliotekslagen (2013:801, 14 §). Syftet är att ge alla tillgång till landets 
samlade biblioteksresurser. Ambitionen är att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda avgiftsfria lån. 
Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka.
                           
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg ansvarar för de regionala biblioteksutvecklingsfrågorna, 
förmedlar omvärldsbevakning och erbjuder kompetensutvecklingsinsatser för bibliotekspersonal. 
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg stödjer även bibliotekens mediesamarbete genom att avsätta 
medel för inköp av medier och transporter mellan biblioteken samt samordning och subventionering 
av datatjänster.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg administrerar en länsgemensam webbsida som underlättar 
fjärrlån i de två länen. Plattformen BarnArena, som är ett samarbete mellan kommunerna i länen, delar 
artiklar om författarporträtt, boktips eller annat som kan vara intressant för målgrupperna. Biblioteks
utveckling Blekinge Kronoberg utvecklar området litteratur, läsfrämjande och berättande genom ett 
regionalt uppdrag i samverkan med regionerna Blekinge och Kronoberg. Kultur Karlshamn ingår i  
detta samarbete sedan 2015.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral finns i Umeå. Det är en nationell lånecentral och ett nationellt
kompetenscenter som tillhandahåller tjänster kring fjärrlån till Sveriges folkbibliotek. De stödjer inköp 
av svåråtkomliga titlar och språk.

Kungliga biblioteket har ett nationellt ansvar för flera frågor som berör folkbiblioteken. Internationella 
biblioteket i Stockholm hanterar lån och depositioner som rör mångspråkig litteratur och är, utöver sin 
roll som lånecentral, nationellt kompetenscenter för kommunala bibliotek när det gäller mångspråkig 
media.

Kompass Karlshamn möjliggör en årlig precisering av samplaneringsområden och samverkansaktörer, 
i såväl nämnds som verksamhetsplan.

232



5

6. Bibliotekens organisationstillhörighet och lokalisering
I Karlshamns kommun ansvarar tre olika nämnder för biblioteksfrågorna. Kulturnämnden ansvarar för
folkbiblioteken, nämnden för barn, ungdom och skola för skolbiblioteken på grundskolan och 
gymnasie    nämnden för gymnasiebiblioteket på Vägga gymnasieskola. Blekinge tekniska högskola med 
staten som huvudman ansvarar för bibliotek Piren.

Karlshamns folkbibliotek innefattar i nuläget fem fysiska bibliotek: ett huvudbibliotek, Karlshamns
Stadsbibliotek, och fyra lokalbibliotek i Asarum, Hällaryd, Mörrum och Svängsta. Dessutom finns ett 
digitalt bibliotek, Arena.

Lokalbiblioteken är en viktig resurs för att profilera orten och stärka den lokala identiteten. Service 
och verksamhet är mer begränsad på lokalbiblioteken, men är i princip densamma som på huvud
biblioteket, då mediebestånd och personal är gemensamt för hela organisationen.

Bemannade skolbibliotek finns på kommunens tre högstadieskolor samt på gymnasieskolan.

Karlshamns Stadsbibliotek flyttade under hösten 
2015 till temporära lokaler i Citygallerian. I dessa 
lokaler är öppettiderna mer begränsade och ytan 
mindre än tidigare. De nya lokalerna förutsätter 
ökad bemanning, eftersom biblioteket inryms på 
två plan i fyra separata rum. Det innebär även nya 
arbetssätt och annan organisation av verksam
heten.

Stadsbibliotekets tillfälliga lokalisering i
Citygallerian medför att verksamheten har
begränsade möjligheter att bedriva den komplexa 
verksamhet som bibliotekslag och andra styr 
dokument föreskriver. Genom flytten till
temporära lokaler minskades lokalytan. Att ha tillgång till verksamhetsanpassade lokaler är nödvän
digt för att kunna bedriva läsfrämjande verksamhet, bokcirklar, caféverksamhet, dropinverksamhet 
m.m. I dagens samhälle har bibliotekets funktion som mötesplats fått en allt större betydelse. Öppna 
demokratiska arenor som biblioteket lockar många målgrupper och stimulerar till mångfald och  
tillväxt bland annat för entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar. Lokaliseringen i City 
gallerian med lokaler som inte är anpassade för biblioteksverksamhet medför att Stadsbiblioteket har 
svårt att möta behovet av mötesplatser. Organisationen förbereder för verksamhet i det nya kultur 
och bibliotekshuset på Östra Piren.

7. Folkbibliotekens huvudfunktioner och målgrupper
Bibliotekslagen (2013:801, 14 §, 4 §, 5 §) tydliggör vilken roll biblioteket ska spela i ett samhälleligt 
perspektiv. Lagen slår fast att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling.
Biblioteken ska bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 
forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Lagen fastställer även att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktions
nedsättning. Biblioteken ska utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och
tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har 
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annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritets
språken, andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska samt lättläst svenska.

Lagen föreskriver att varje kommun ska ha folkbibliotek och att dessa ska vara tillgängliga för alla och 
anpassade efter användarnas behov.

Folkbiblioteket är en neutral och demokratisk mötesplats och verksamhetens service riktar sig till alla. 
Samtliga fem folkbibliotek arbetar aktivt för att vara en arena som riktar sig till samtliga invånare i 
Karlshamns kommun oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning.

Den ökade mångfalden och det ökande antalet personer med annat modersmål än svenska ställer krav 
på bemötande och insatser för att främja inkludering i kommunen. Folkbiblioteken erbjuder tillgång 
till litteratur på andra språk genom ett eget bestånd och genom inlån av bokdepositioner eller enskilda 
titlar från andra bibliotek i Blekinge och Kronoberg samt Internationella biblioteket i Stockholm.

Karlshamns Stadsbibliotek samarbetar med SFI och Humanus med visningar av biblioteket och
verksamhetens utbud och tjänster.

Kultur Karlshamns samhällsroll kan, genom sina två verksamhetsområden kultur och bibliotek,
illustreras genom följande modell:

Neutral och 
demokratisk 
mötesplats

Kultur

Fri tillgång
till information

Inkluderande 
arbetssätt

Kulturell och 
social arena

Läsning,
lärande,
bildning,
forskning

KULTUR
KARLSHAMN

Bibli
ote

k
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8. Kompass Karlshamn, inriktnings- och verksamhetsmål
Kompass Karlshamn är kommunens ledningssystem för styrning, uppföljning och kvalitetsutveckling 
(KF 20140616, 90 §).  Styrsignalerna från Kommunfullmäktige ska genom kompassarbetet hålla
samman i styrkedjan, från Kommunfullmäktiges inriktnings och verksamhetsmål till nämndernas mål 
och enheternas verksamhetsplaner.
 
Kommunfullmäktige fattade 20150907 beslut om kommunprogram för perioden 20162018.
Biblioteksplanen är strukturerad utifrån de inriktningsmål som är beslutade och insatserna är fram
tagna i relation till, för Kultur Karlshamn, relevanta verksamhetsmål. 

Kommunprogrammet utgör den politiska inriktningen för Karlshamns kommun under innevarande
mandatperiod. Programmet omsätts i nämnder, förvaltningar och bolag bland annat genom verksam
hetsplaner. 

Kommunprogrammet är indelat i fem områden formulerade som inriktningsmål: 

•	 Karlshamn erbjuder god livskvalitet
•	 Karlshamn är en attraktiv plats för alla
•	 Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
•	 Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
•	 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

 
De mål som finns uttryckta i kulturnämndens årliga verksamhetsplan synliggör prioriteringar och 
satsningar. Biblioteksplanen utgör ett strategiskt dokument som konkretiserar bibliotekets uppdrag 
och funktion. I Kultur Karlshamns verksamhetsplan preciseras aktiviteter kopplade till mål och priori
teringar. 

9. Karlshamn erbjuder god livskvalitet
För att folkbibliotekens tjänster ska vara angelägna för medborgarna krävs en återkommande analys 
av utbud, behov och insatser. Utveckling av verksamheten, exempelvis när det gäller mediebestånd
eller programutbud, måste bygga på analys av befintliga och förändrade behov.

I Kultur Karlshamns uppdrag ingår att kommuninvånare och besökare tar del av ett rikt och spännan
de utbud av aktiviteter och upplevelser inom biblioteks och kulturområdet. En särskilt prioriterad 
målgrupp är barn och unga. I de indikatorer som följs upp i Kompass Karlshamn finns bland annat 
mätningar avseende besökares nöjdhet och antal besökare på arrangemang.

Kultur Karlshamn arbetar för att bredda utbudet av konstformer och erbjuder aktiviteter och upp 
levelser inom musik, bild, film/rörlig media, dans, teater, slöjd och litteratur. 

10. Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 
forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Därför är det väsentligt att utveckla folkbibliotekens och 
Lokstallarnas roll som sociala och kulturella mötesplatser genom att utöka och vidareutveckla sam 
arbetet med andra aktörer så som föreningar och studieförbund i Karlshamns kommun.

Kultur ska präglas av mångfald och tolerans. Kultur Karlshamn arbetar för att göra kultur och folkbild
ning tillgängligt för alla. För att främja delaktighet och upplevelser arrangerar Kultur Karlshamn  
spännande och aktuella program för olika målgrupper, där barn och unga är särskilt prioriterade.  
Arbetet fortgår med att utveckla samarbetet med många av kommunens föreningar samt hembygdsrö
relsen, näringsliv, organisationer, civilsamhället och studieförbund i olika arrangemang.  
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Folkbibliotekens utbud av kulturupplevelser och service är inte bara av värde för kommunens
invånare, utan bidrar också till att locka externa besökare till kommunen och befästa bilden av
Karlshamn som en plats för liv och lust.

Under den tid Stadsbiblioteket är lokaliserat i tillfälliga lokaler på Citygallerian är möjligheterna att 
erbjuda ett brett programutbud begränsade. Det innebär att bl.a. författarbesök, föreläsare, bokcirklar, 
handarbetscaféer, utställningar, kurser i skapande verksamhet och barnaktiviteter kommer att
erbjudas i mindre utsträckning under denna period eftersom ytan är begränsad och de personella
resurserna används till bemanning av de olika bibliotekslokalerna. Därför är det väsentligt att fortsätta 
kommunicera vikten, nyttan och behovet av ett nytt kultur och bibliotekshus på Piren.

11. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika 
möjligheter 
Biblioteksverksamhet är i sig den öppna demokratiska arena, där människor har möjlighet att påverka,
informeras och få stöd och hjälp att orientera sig. Folkbiblioteken utgör en mötesplats och en miljö för 
lärande där källkritik, vägledning och reflektion har en viktig roll. Medborgare har möjlighet att
använda teknik, att få tillgång till databaser och sökkompetens. Vidare har medborgarna tillgång till 
olika medier, tidningar och tidskrifter samt möjlighet att påverka inköp av media liksom Kultur
Karlshamns programutbud. Folkbiblioteket är en arena för information om kommunens utveckling.

De aktiviteter och insatser som handlar om medborgarnas inflytande, delaktighet och lika möjligheter är:

•	 Medborgardialog
•	 Medieförsörjning
•	 Läsfrämjande insatser
•	 Digitala tjänster
•	 ITpedagogik
•	 Bygden som kulturarv

11.1. Medborgardialog
Genom medborgardialog lämnas synpunkter och förslag gällande efterfrågan av service och medier.

11.2. Medieförsörjning
Av bibliotekslagen (2013:801, 6 §) framgår att folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska
präglas av allsidighet och kvalitet. 

Medieplanen är det styrdokument som används för att kvalitetssäkra inköp av medier och ge en struktur 
för all mediehantering i kommunen. Under perioden 20162020 ska medieplanen revideras till att bli 
ett strategiskt dokument som tar ett helhetsgrepp på kommunens medieförsörjning. Bland annat ska 
en grunduppsättning av litteratur på de mest efterfrågade språken finnas på Karlshamns Stadsbibliotek 
eller på lokalbiblioteken.

Arena, som är bibliotekens digitala ingång, ger tillgång till information och litteratur dygnet runt för 
både barn och vuxna. Alla medborgare har möjlighet att i Arena reservera media och bestämma var det 
ska hämtas.

Folkbiblioteken ska ställa litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande.

Fjärrlånesystemet garanterar att tillgången till information är densamma oavsett var i landet eller i 
kommunen man bor. Allt efterfrågat tryckt materiel eller information som inte finns i det egna
beståndet, beställs från andra bibliotek. Sedan många år har folkbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och 
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Kalmar ett organiserat samarbete där 25 folkbibliotek binds samman i ett transportsystem med
sändningar tre gånger i veckan.

Vid inköp av medier använder sig folkbiblioteken av Bibliotekstjänsts sambindningslistor som 
innehåller recensioner av nyutkomna medier. Även inköpsförslag som lämnas av våra kommun
invånare köps in efter samma kvalitetskriterier som övriga inköp. För att kunna tillgodose medbor
garnas behov ska en kartläggning av de nationella minoritetsspråk som finns i Karlshamns kommun 
genomföras.

Alla bibliotek inklusive skolbiblioteken i grundskolan och Vägga gymnasieskolas bibliotek har en  
gemensam katalog där kommunens samlade mediebestånd finns att söka och det finns ett väl upp
byggt transportsystem inom kommunen för att utnyttja mediebeståndet på bästa sätt. 

11.3. Läsfrämjande insatser
En av folkbibliotekets viktigaste uppgifter är att arbeta läsfrämjande. Kultur Karlshamn arbetar för 
barn och unga och andra prioriterade grupper som lyfts fram i bibliotekslagen  (2013:801, 45 §).  
Genom det nya mobila popup biblioteket möjliggörs biblioteksverksamhet på nya platser.
 
11.3.1. Läsnedsatta grupper
För personer som på grund av läsnedsättning inte kan tillgodogöra sig skriven text erbjuder biblioteket 
tillgång till talböcker och tekniska hjälpmedel. Folkbiblioteken samarbetar bland annat med  
Synskadades Riksförbund (SRF) i Karlshamn. I Kulturnämndens och Kultur Karlshamns verksamhets
planer finns mätpunkter som innefattar antal användare av tillgänglighetsanpassade bibliotekstjänster 
som talböcker och Boken kommer.

För att nå ut till de barn och unga som är i behov av talböcker samarbetar Kultur Karlshamn med
lärare och specialpedagoger. På folkbibliotekens barn- och ungdomsavdelningar finns så kallade Äppel-
hyllor. Där finns det medier för och om barn och unga med funktionsnedsättningar.

Sedan 2014 är grundsärskolan belägen på Stenbackanavet. Eleverna på grundsärskolan erhåller  
service från skolbibliotekarien i samarbete med folkbiblioteket. Gymnasiesärskola finns på Vägga  
gymnasieskola där samverkan sker med gymnasieskolans bibliotek. På skolbiblioteken förs ett aktivt 
arbete tillsammans med specialpedagoger för elever med särskilda behov.

I Karlshamn finns även en Lättläst-grupp med personal från Kultur Karlshamn, Fritidsenheten,
Studieförbundet Vuxenskolan och FUB som arbetar med aktiviteter som riktar sig till personer med 
funktionsnedsättningar. Vidare arbetar folkbiblioteket med projektet Läskraft som utbildar frivilliga 
läsinspiratörer vilka regelbundet har högläsning på boenden för personer med demens.

Boken kommer är en service som riktar sig mot de kommuninvånare som på grund av sjukdom eller 
funktionsnedsättning inte kan ta sig till folkbiblioteket. De erbjuds hemkörning av böcker och andra 
medier. Biblioteket erbjuder även efter önskemål leveranser av så kallade boklådor med utvalda  
medier till individer i daglig verksamhet eller särskilda grupper, tex på särskilda boenden eller
trygghetsboenden i kommunen.

11.3.2. Barn och unga
Läsning och läsförmåga minskar bland barn och unga och det är ett av bibliotekens uppdrag att främja 
intresse för litteratur och skrivande samt främja tillgång till litteratur. 

Av bibliotekslagen (2013:801, 8 §) framgår att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt 
barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom 
att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.
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Folkbiblioteken i Karlshamn verkar för att samtliga barn i kommunen ska få kännedom om
bibliotekens verksamhet och så tidigt som möjligt under grundskoletiden erbjudas möjlighet att skaffa 
lånekort.

Skolklasser i grundskolan erbjuds vid upprepa
de tillfällen att ta del av folkbibliotekets läsfräm
jande arbete. Insatserna inriktas mot förskole
klasser samt årskurs 2, 4 och 6.

Från förskolenivå upp till sjätte klass är det 
folkbiblioteket som i samarbete med skolans 
pedagoger förser elever med lämplig litteratur. 
Från årskurs 7 är det främst skolbiblioteken som 
samarbetar med lärarna för att förse eleverna 
med litteratur och andra medier. Annan läsfräm
jande verksamhet som folkbiblioteken bedriver 
är Sommarboken, bokcirklar och läsprojekt så
som Bokjuryn.

Vägga gymnasieskola har utbildade bibliotekarier, vilka bland annat arbetar med läsfrämjande,
utbildar i källkritik och informationssök samt är ett stöd i litteratururval anpassat till undervisning och 
kursmål.

11.3.3. Vuxna
Läsfrämjande aktiviteter som riktas mot vuxna är bokcirklar, författarbesök och tematiska boktips 
både på webb och fysiskt på folkbiblioteken. Ett brett utbud av media som finns tillgängligt fysiskt och 
som emedia är en förutsättning för att alla åldersgrupper ska ges möjlighet till livslångt lärande.

11.3.4. Vuxenstuderande
Folkbiblioteket har en unik roll i infrastrukturen för det livslånga lärandet. Allt fler väljer att utbilda sig 
på högskola/universitet och många läser på distans. Bibliotekariekompentensen ger stöd för sökning, 
värdering och analys av information och rollen som stödjande handledare i lärandet blir mer central.

Biblioteket är en garant för ökad informationskompetens och ett ökat källkritiskt tänkande  kunskap 
som är grunden för innovation, utveckling och tillväxt i samhället.

Vägga gymnasieskolas bibliotek har ett nära samarbete med kommunens vuxenutbildning och  
Lärcentrum Karlshamn.

11.3.5. Medborgare med annat modersmål
Folkbiblioteken samarbetar med skolbiblioteken i grundskolorna, förberedelseklasserna och
kommunens förskolor för att förse elever med annat modersmål med media på lätt svenska, litteratur 
på andra språk samt Språkpåsar med barnböcker på svenska och andra språk.

Samtliga bibliotek i kommunen ser en ökad efterfrågan på böcker på andra språk än svenska. Behovet 
möts med inköp av facklitteratur och inlån av skönlitteratur på andra språk.

Kultur Karlshamn arbetar aktivt för att skapa kontakter med lokala, regionala och nationella föreningar 
och aktörer kopplade till mångspråk och de nationella minoriteterna.

Information om biblioteken ska finnas på aktuella mångspråk.   
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11.4. Digitala tjänster
I bibliotekslagen (2013:801, 7 §) framgår att folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
 
Medie och informationskunnighet och internet och datorvana blir allt viktigare för att fullt ut kunna 
delta som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Nya söktekniker och system förändrar sätt och 
möjligheter att få tillgång till information. Bibliotekarier får en mer betydande roll som informations
specialister och handledare för användarna vid informationssökning och informationsbedömning.

På samtliga bibliotek samt Lokstallarna finns wifi. Användarna kan nyttja bibliotekets datorer samt 
scanna och kopiera dokument. Biblioteken erbjuder en rad etjänster, som gör att användare exempelvis 
kan reservera och låna om böcker, söka information i databaser eller låna eböcker. Eboksutlåning är 
en viktig tjänst i bibliotekens utbud och efterfrågan förväntas öka. 
 
Book-it är det bibliotekssystem som används gemensamt av folk och skolbiblioteken i kommunen.
Detta möjliggör ett bättre utnyttjande av mediebeståndet och en större överblick av de samlade
resurserna. Beståndet på folkbiblioteken har under 20152016 märkts upp med RFID (Radio Frequen
cy IDentification), en chip- och radiovågsteknik som innebär en förenkling för användare att låna och 
lämna själva. Även för personer med funktionsnedsättning är det möjligt att i högre grad låna själv.

11.5. IT-pedagogik
Folkbiblioteken erbjuder i dagsläget handledning av ITtjänster för att öka medborgarnas digitala  
kunskaper. Det ställs en mängd ITrelaterade frågor till bibliotekarierna och det har utarbetats en rutin 
för handledning. Bibliotekspersonalen upplever dock att det finns ett större behov än vad de har tid 
att möta när de tjänstgör i informationsdisken. Detta behov har beaktats vid nyanställningar och delar 
av tjänster är numera avsatta för arbete med ITpedagogik för vuxna. För att verka för att alla barn får 
med sig en grundnivå av informationskompetens genomförs biblioteksundervisning och sökundervisning i 
samband med skolklassernas besök på folkbiblioteken i årskurs 4 och 6. Folkbiblioteken  
erbjuder även möjligheter för barn och unga att utveckla sina kunskaper inom digital teknik.

Från årskurs 7 tar skolbibliotekarier
na och IKTpedagogerna (pedagoger 
med särskilt ansvar för
digitaliseringen i skolan) över och 
håller utbildning i källkritik och forsk
ande arbetssätt.
 
En särskild satsning är DigiLabb  
Karlshamn, ett eLabb/Makerspace på 
Stenbacka bibliotek, vilket gagnar  
medborgarnas tillgång till ny digital  
teknik och är en plats för lustfyllt  
lärande i alla åldrar. Här skapas  
förståelse för den digitala tekniken 
vilket i förlängningen möjliggör för 
medborgarna att i högre grad verka i 
det digitala samhället. 
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11.6. Bygden som kulturarv
I folkbibliotekets verksamhet finns samlingar,  
material och berättelser som gör bygd och människor levande och ihågkomna.

11.6.1. Berättartraditionen
I samarbete med Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg ska Kultur Karlshamn ta fram en  
strategi för litteratur och berättande i Blekinge för att främja den lokala litteraturen och berättar 
traditionen.

11.6.2. Blekingesamlingen
För att uppleva samhörighet och delaktighet i samhället är kännedom om lokalsamhällets bakgrund av 
stor vikt. På Karlshamns Stadsbibliotek finns en samling litteratur med Karlshamnsanknytning för att 
tillgängliggöra bygdens historia nu och i framtiden.

11.6.3. Släktforskning
På Stadsbiblioteket samt på Stenbacka bibliotek finns tillgång till datorer med olika databaser för släkt
forskning. Tillgång till Riksarkivets Digitala forskarsal, SVAR, finns på samtliga folkbiblioteks datorer 
samt för den som surfar via folkbibliotekens wifi. På Stadsbiblioteket finns även möjlighet att boka en 
bibliotekarie för stöd och handledning i släktforskning.

11.7. Skolbibliotek
Enligt bibliotekslag och skollag ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. För att alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att 
vara delaktiga i samhället krävs läsförmåga och god informationskompetens.

Det är av största vikt att alla barn i kommunen oavsett bostadsort får god tillgång till medier och
upplevelser. För att möta detta behov krävs att folkbiblioteket samverkar med såväl förskola som skola 
samt att det sker en kontinuerlig omvärldsbevakning. På Karlshamns Stadsbibliotek finns en särskild 
inrättad förskolepool med uppgift att förse kommunens förskolor med böcker och media.

I Karlshamns kommuns skolbiblioteksplan framgår att del av pedagogtjänst avsätts för ansvar för skol
biblioteksverksamheten efter lokala förutsättningar. Detta ser dock mycket olika ut från skola till skola.

På Karlshamns Stadsbibliotek finns en skolpool som servar skolorna med kompletterande medier och 
har en samordnade funktion. Det sker regelbundna samrådsmöten mellan skolrepresentanter, skol
bibliotekarier och folkbiblioteket. Skolpoolen fungerar som en garant för att alla kommunens grund
skolor har god tillgång till fakta, skönlitteratur, Lättläst, digitala medier, andra språk, informations
sökning etc. Därutöver skickas boklådor regelbundet ut till väntrummen på BVC, folktandvården, sjuk
huset och socialtjänsten samt till Lokstallarna och Kreativum.

I Karlshamn finns det fackutbildade bibliotekarier på kommunens tre högstadieskolor. Den kommuna
la gymnasie och vuxenutbildningen har ett välutrustat bibliotek och fackutbildad personal som också 
servar gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. Kommunens friskolor använder också 
folkbiblioteket, men det ges inte möjlighet att sluta avtal för utökad service. På vissa av kommunens 
skolbibliotek finns Biblioteksråd där eleverna ges möjlighet att ha inflytande över biblioteksverksamheten.
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12. Utveckling och framtid
Kultur Karlshamns verksamhet kommer under de närmsta åren att präglas dels av de fysiska
begränsningar som den nuvarande lokaliseringen innebär, dels av arbetet med ett nytt kultur och
bibliotekshus. Kultur Karlshamn ser med tillförsikt fram emot att ta sig an de utmaningar och
möjligheter som beskrivs i biblioteksplanen samt att utveckla Karlshamn genom ett nytt kultur
och bibliotekshus.

2017 har Karlshamns kommun två Meröppna lokalbibliotek tack vare införandet av RFID 
tekniken.

2019 är Digilabb Karlshamn en inarbetad och välbesökt plats för kreativt skapande med 
tillgång till digitala verktyg.  

2019 har alla lokalbibliotek utvecklats till att vara starka mötesplatser i lokalsamhället.  

2019 ingår Kultur Karlshamn i ett regionalt och nationellt utvecklingssamarbete i frågor 
rörande medieförsörjning och infrastruktur för de 13 samverkande kommunerna i 
Blekinge och Kronoberg.
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http://www.karlshamn.se/Global/Karlshamns%20vision%202030.pdf

Kompass Karlshamn. Program för styrning, uppföljning och kvalitet i Karlshamns kommun
http://www.karlshamn.se/Global/Karlshamn/Styrdokument/Interna/Ekonomi%20och%20administra
tion/7_36_Kompass%20Karlshamn,_program_for_styrning,_uppfoljning_och_kvalitet_i_Karlshamns_kom
mun.pdf

Biblioteks och medieplan
https://bibliotek.karlshamn.se/documents/14428367/14449382/Biblioteksplan+f%C3%B6r+Karls
hamns+kommun/e1ee7d68-fd8e-42fb-853a-7089ef14900b

14
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http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20130801.pdf
http://www.kb.se/Dokument/Biblioteksatatistik/SkriftBiblioteksplan.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100800.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.HTM
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160/
http://www.unesco.se/?infomat=folkbiblioteksmanifestet-skolbiblioteksmanifestet
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/kulturpolitiska_mal/
http://www.biblioteksutveckling.se/a/uploads/dokument/medieplaner/Regional_medieplan_2016.pdf
http://www.regionblekinge.se/a/uploads/dokument/Strategidokument/RB_Kulturplan_2015-17_ver9_webb.pdf 
http://www.biblioteksutveckling.se/a/uploads/dokument/planer_verksamhet/Digital_agenda.pdf
http://www.karlshamn.se/Global/Karlshamns%20vision%202030.pdf
http://www.karlshamn.se/Global/Karlshamn/Styrdokument/Interna/Ekonomi%20och%20administration/7_36_Kompass%20Karlshamn,_program_for_styrning,_uppfoljning_och_kvalitet_i_Karlshamns_kommun.pdf
http://www.karlshamn.se/Global/Karlshamn/Styrdokument/Interna/Ekonomi%20och%20administration/7_36_Kompass%20Karlshamn,_program_for_styrning,_uppfoljning_och_kvalitet_i_Karlshamns_kommun.pdf
http://www.karlshamn.se/Global/Karlshamn/Styrdokument/Interna/Ekonomi%20och%20administration/7_36_Kompass%20Karlshamn,_program_for_styrning,_uppfoljning_och_kvalitet_i_Karlshamns_kommun.pdf
https://bibliotek.karlshamn.se/documents/14428367/14449382/Biblioteksplan+f%C3%B6r+Karlshamns+kommun/e1ee7d68-fd8e-42fb-853a-7089ef14900b
https://bibliotek.karlshamn.se/documents/14428367/14449382/Biblioteksplan+f%C3%B6r+Karlshamns+kommun/e1ee7d68-fd8e-42fb-853a-7089ef14900b
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till resepolicy för Karlshamns kommun. 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram kommungemensamma riktlinjer för resor. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns nuvarande resepolicy är från 2000 (KS § 220) och därför har en 
översyn gjorts.  
 
Den nya policyn har utformats i enlighet med gällande riktlinjer för styrdokument och ska 
således fastställas av kommunfullmäktige. Policyn anger Karlshamns kommuns 
förhållningssätt till något och inte ange några fasta regler utan ange principer som ska 
tjäna som vägledning inom det aktuella området. 
 
Därför kommer kommunstyrelsen besluta om mer detaljerade riktlinjer om resor efter det 
att policyn fastställts. 
 
Bilagor 
 
Resepolicy Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektören 
Personalchefen 
Kommunikationschefen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till resepolicy för Karlshamns kommun. 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram kommungemensamma riktlinjer för resor. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns nuvarande resepolicy är från 2000 (KS § 220) och därför har en 
översyn gjorts.  
 
Den nya policyn har utformats i enlighet med gällande riktlinjer för styrdokument och ska 
således fastställas av kommunfullmäktige. Policyn anger Karlshamns kommuns 
förhållningssätt till något och inte ange några fasta regler utan ange principer som ska 
tjäna som vägledning inom det aktuella området. 
 
Därför kommer kommunstyrelsen besluta om mer detaljerade riktlinjer om resor efter det 
att policyn fastställts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektören 
Personalchefen 
Kommunikationschefen
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2016-11-24 Dnr: 2016/4196 
 

 
Karlshamns kommun ∙Avdelningen för tillväxt och utveckling ∙Avdelningen för tillväxt och utveckling 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-21 42 
Kommunstyrelsen 2017-03-07 58 
Kommunfullmäktige 2017-03-20  
 
 
Resepolicy för tjänstepersoner och förtroendevalda i Karlshamns kommun 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till resepolicy för Karlshamns kommun. 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram kommungemensamma riktlinjer för resor. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns nuvarande resepolicy är från 2000 (KS § 220) och därför har en 
översyn gjorts.  
 
Den nya policyn har utformats i enlighet med gällande riktlinjer för styrdokument och ska 
således fastställas av kommunfullmäktige. Policyn anger Karlshamns kommuns 
förhållningssätt till något och inte ange några fasta regler utan ange principer som ska 
tjäna som vägledning inom det aktuella området. 
 
Därför kommer kommunstyrelsen besluta om mer detaljerade riktlinjer om resor efter det 
att policyn fastställts. 
 
 
Bilagor 
 
Resepolicy Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektören 
Personalchefen 
Kommunikationschefen 
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 2016-11-24 Dnr: 2016/4196 
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Resepolicy Karlshamns kommun 
Syfte och avgränsningar 
Användningen av resor i tjänsten ska ske på ett trafiksäkert, kostnadseffektivt och miljöanpassat sätt. 
I många fall kan även hälsoaspekter beaktas.  

Policyn gäller för resor och transporter som görs i tjänsten av medarbetare och förtroendevalda och 
som betalas av Karlshamns kommun. 

Överväg alternativ 
Alternativ till resa ska alltid övervägas, till exempel telefon-, videokonferens eller liknande innan 
beslut fattas om att resa. 

Bokning av tjänsteresor 
Alla beställningar av biljetter, hotellrum, hyrbil och dylikt ska göras enligt fastställda 
kommungemensamma rutiner. Resor ska beställas i god tid för att kunna nyttja bästa möjliga pris. 
Eventuella ändringar/avbokningar ska ske så snart som möjligt.  

Varje medarbetare och chef ska göra en ekonomisk och tidsmässig avvägning vid planering av 
tjänsteresor. 

Val av färdmedel 
Vid val av färdmedel ska en sammanvägning av miljöhänsyn, tidsåtgång, säkerhet och arbetsmiljö för 
den resande alltid göras. Bedömningen grundar sig i om resan är kort eller lång. 

Samåkning ska alltid eftersträvas. 

Riktlinjer 
Kommunstyrelsen fastställer kommungemensamma riktlinjer utifrån resepolicyn
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut 
KS § 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING
Resepolicy

 
 
 
 

Resepolicy  
 

 
 
Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av 
Karlshamns kommun 

Syfte 

Syftet med denna resepolicy är att alla tjänsteresor och transporter som görs av anställda vid 
Karlshamns kommun bör göras med hänsyn till miljö, trafiksäkerhet och ekonomi. Ur kommunens 
synvinkel är det naturligtvis angeläget att ställa krav på trafiksäkerhet för att värna om den 
anställdes liv och hälsa. 

Färdmedel och boende 

Tjänsteresor bör ske på ett så trafiksäkert och miljöanpassat sätt som möjligt. Det är mycket viktigt 
att kommunen i den egna verksamheten visar vägen och är en förebild. Ytterst handlar det om vår 
trovärdighet. 

Kunskap 

Vi bör utveckla kunskapen om hur vi, var och en, genom vårt handlande i olika situationer kan 
bidra till en säkrare och en mer miljöanpassad trafik. 

Värdering 

Alla som arbetar inom Karlshamns kommun bör ha en positiv värdering av säkra och 
miljöanpassade tjänsteresor och transporter. Hur resan görs effektiv, trafiksäker, miljöanpassad och 
ekonomisk som möjligt bör prövas inför varje ny resa. Om de olika kraven skulle stå mot varandra, 
måste en avvägning ske utifrån de lokala förutsättningarna. 

Överväg alternativ till att resa 

Undersök om det går att ersätta en resa med något annat sätt att kommunicera, till exempel 
telefonmöte, telefonkonferens, telefax, post eller elektronisk post. 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Resepolicy 

2 

Boka genom resebyrå 

Boka genom den resebyrå som kommunen har avtal med och som kan hjälpa dig att hitta lösningar 
som uppfyller respolicyns krav. Boka biljetter i god tid så att rabatter kan utnyttjas. 

Samordna 

Planera så att flera tjänsteärenden kan göras under samma resa. 

Samåkning 

Samåk med andra när det är möjligt. Det gäller också för resor till och från arbetet. 

Konferens 

När mötet och konferensen planeras bör platser väljas med tanke på alla deltagares resor. De ska 
också kunna ta sig till mötet på ett säkert och miljövänligt sätt. Hotell och lokaler bör vara 
handikappanpassade. På hemorten kanske du kan åka buss, cykla eller promenera. 

Res kollektivt 

Allmänna kommunikationer, i första hand tåg, är oftast det mest effektiva, säkra och miljövänliga 
alternativet. Använd flygbuss i stället för taxi, om det är möjligt. 

Standardkrav 

Följande standard krav på färdmedel och boende gäller under tjänsteresa: 

Tåg 

2:a klass. Vid resa med nattåg; egen kupé med dusch och toalett. 

Flyg    

Flygresor bör ske till lägsta möjliga kostad, som normalt är ekonomiklass. Boka resan i god tid så 
att rabatter kan utnyttjas. 

Båt 

Egen hytt med dusch och toalett. 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Resepolicy 

3 

Hotell 

Normalstandard vid övernattning på hotell är enkelrum med dusch eller bad och toalett, om det 
finns att tillgå på orten. Vid längre förrättningar kan inkvartering i lägenhet motiveras av 
kostnadsskäl. 

Bil  

Normallt ska kommunens fordon (egna eller leasade) utnyttjas. Efter överenskommelse med 
respektive förvaltningschef, får egen bil eller hyrbil användas.  

Val av färdmedel 

Vi val mellan tåg och flyg bör tåg väljas, då möjlighet finns och restiden med tåg understiger fyra 
timmar. 

Kostnader 

När kostnad beräknas bör man ta hänsyn till resans alla delar: transport, logi, traktamente, 
tjänstetillägg, arbetstid och restid. Avgörande för hur resan genomförs är kostnaden och hänsynen 
till trafiksäkerhet och miljö.  

Anhörig 

En anhörig som följer med som medresenär på en tjänsteresa ska själv betala alla sina kostnader i 
samband med resan. 

Reseräkningar 

Reseräkningar bör lämnas in inom en månad, dock senast inom ett år. Fullständiga verifikationer 
ska bifogas i original för alla utlägg som ska ersättas, även småutgifter som tunnelbanebiljetter, 
parkeringsbiljetter och liknande. Ersättningen betalas ut i samband med löneutbetalning. 

Reseförskott 

Förskott ska redovisas senast en månad efter resans slut. 

Bonus och förmåner 

All bonus och alla förmåner som en reseleverantör erbjuder tillfaller Karlshamns kommun och inte 
den enskilde resenären, vilket bland annat innebär att flygresor i tjänsten inte får gynna resenären 
privatekonomiskt. 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 
Resepolicy 
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Ansvar 

Var och en har ansvar för att det egna resandet i tjänsten sker på ett ekonomiskt, personalsocialt, 
säkert och miljöanpassat sätt. 

Enhetschefer ska vid eventuellt behov svara för kontroll och uppföljning av att denna resepolicy 
efterlevs. Förvaltningschefen har att besluta om åtgärder i de fall där upprepade avsteg mot 
resepolicyn har gjorts.  

Säkerhet i fordon 
 
Personbilar som kommunen köper, leasar eller hyr skall ha följande säkerhetsegenskaper: 
 
   Tjänstevikten skall vara minst 1000 och högst 1500 kg. Undantag kan göras om det är fler än 4   
     passagerare eller om det finns behov av större lastkapacitet. 
   Trepunktsbälte på alla platser som används 
     Huvudstöd på alla platser som används. Huvudstöd et skall vara tillräckligt högt för att skydda       
     även långa personer. 
   Krockkudde på förarplatsen. 
   Sidokrockkuddar 
   Om bilen har krockkudde på passagerarplatsen måste den vara tydligt utmärkt. 
   ABS-bromsar 
   Höga bromsljus 
   Handsfreeanordning för mobilradio och kommunikationsradio. 
   Dragkrok får endast finnas om den oundgängligen behövs. 

För bilar som kommunen redan äger eller leasar och för de anställdas bilar som används i tjänsten 
gäller att punkterna 2, 3 och 6 är absoluta minimikrav.  

 Däck 

 För alla bilar gäller: 
 Däcken måste ha ett mönsterdjup av minst tre millimeter. 
 Bilen måste ha vinterdäck vid, eller vid risk för, vinterväglag. 
 Däcken får vara högst fem år gamla. Gäller både vinter- och sommardäck.                                                             

Miljöanpassning 

Motorfordon som kommunen köper, leasar eller hyr skall uppfylla de krav som ställs i Karlshamns 
kommuns miljöpolicy. 

Säkerhet hos förare 

Det åligger föraren att lägga sig vinn om ett trafiksäkert körsätt och förutom att följa gällande 
trafikregler köra meden medveten försiktighet för att undvika olyckor. Föraren skall representera 
kommunens trafiksäkerhetspolicy genom att vara ett föredöme i trafiken.  
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Karlshamns kommun vill särskilt framhålla följande regler: 
 

 Alla i bilen skall använda bilbälte 
 Hastighetsgränserna skall naturligtvis respekteras och hastigheten skall anpassas till rådande 

förhållanden 
 Föraren skall hålla tillräckligt avstånd, både vid stads- och landsvägskörning. 
 Föraren får ej köra uttröttad. 
 Last skall förankras på föreskrivet sätt. 
 Det är förbjudet för kommunens anställda att tala i mobiltelefon eller kommunikationsradio utan 

handsfree-funktion. 
 En mjuk och ekonomisk körstil (Eco Driving)    

Cykel 

          Vid cykelresor i tjänsten bör cykelhjälm användas. 

_____ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Sara Månsson Möllergren (MP) föreslår i motion, daterad 2016-04-09, att Karlshamns 
kommun under nästa år (2017) hissar den romska flaggan på den romska nationaldagen 
den 8 april. Motiveringen till att just den Romska flaggan nationaldagen ska högtidlighållas 
är att de är en erkänd minoritet samt har varit och är fortfarande en utsatt minoritet. 
 
Övervägande 
 
I Sverige liksom i Karlshamn lever idag folk med många olika nationella ursprung. Till de 
erkända minoritetsgrupperna räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar 
som nationella minoriteter. Enligt FN:s definition är samerna dessutom urfolk. De 
nationella minoritetsspråken är samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli 
(tornedalsfinska). 
 
Enligt kommunens regler (KF § 216, 2007-11-30) för flaggning används enbart den 
Svenska flaggan förutom på FN-dagen, europadagen och vid vänortsbesök. I övrigt beslutar 
kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören. 
 
Motionen överlämnas därmed för politisk bedömning och övervägande om revidering av 
kommunens regler för flaggning. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om hissning av  Romsk flagga 2.pdf 
2 Regler för flaggning på kommunala byggnader i Karlshamns kommun 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
. 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Englessons (MP) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Sara Månsson Möllergren (MP) föreslår i motion, daterad 2016-04-09, att Karlshamns 
kommun under nästa år (2017) hissar den romska flaggan på den romska nationaldagen 
den 8 april. Motiveringen till att just den Romska flaggan nationaldagen ska högtidlighållas 
är att de är en erkänd minoritet samt har varit och är fortfarande en utsatt minoritet. 
 
Övervägande 
 
I Sverige liksom i Karlshamn lever idag folk med många olika nationella ursprung. Till de 
erkända minoritetsgrupperna räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar 
som nationella minoriteter. Enligt FN:s definition är samerna dessutom urfolk. De 
nationella minoritetsspråken är samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli 
(tornedalsfinska). 
 
Enligt kommunens regler (KF § 216, 2007-11-30) för flaggning används enbart den 
Svenska flaggan förutom på FN-dagen, europadagen och vid vänortsbesök. I övrigt beslutar 
kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören. 
 
Motionen överlämnas därmed för politisk bedömning och övervägande om revidering av 
kommunens regler för flaggning. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om hissning av  Romsk flagga 2.pdf 
2 Regler för flaggning på kommunala byggnader i Karlshamns kommun 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag på motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Anders Englessons (MP) yrkande mot Per-Ola Mattssons (S) yrkande 
och finner att arbetsutskottet har beslutat att bifalla Per-Ola Mattsons yrkande.
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-02-15 Dnr: 2016/1405 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-21 44 
Kommunstyrelsen 2017-03-07 64 
Kommunfullmäktige 2017-03-20  
 
 
Motion om hissning av den romska flaggan på den romska nationaldagen den 8 
april 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att 
 
Sammanfattning 
 
Sara Månsson Möllergren (MP) föreslår i motion, daterad 2016-04-09, att Karlshamns 
kommun under nästa år (2017) hissar den romska flaggan på den romska nationaldagen 
den 8 april. Motiveringen till att just den Romska flaggan nationaldagen ska högtidlighållas 
är att de är en erkänd minoritet samt har varit och är fortfarande en utsatt minoritet. 
 
Övervägande 
 
I Sverige liksom i Karlshamn lever idag folk med många olika nationella ursprung. Till de 
erkända minoritetsgrupperna räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar 
som nationella minoriteter. Enligt FN:s definition är samerna dessutom urfolk. De 
nationella minoritetsspråken är samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli 
(tornedalsfinska). 
 
Enligt kommunens regler (KF § 216, 2007-11-30) för flaggning används enbart den 
Svenska flaggan förutom på FN-dagen, europadagen och vid vänortsbesök. I övrigt beslutar 
kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören. 
 
Motionen överlämnas därmed för politisk bedömning och övervägande om revidering av 
kommunens regler för flaggning. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om hissning av  Romsk flagga 2.pdf 
2 Regler för flaggning på kommunala byggnader i Karlshamns kommun 
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Beslutet skickas till 
 
Administrativ chef 
 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef 
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Motion 

Hissning av den romska flaggan på den romska nationaldagen den 8 april 

Till: Karlshamns kommunfullmäktige 

Bakgrund 

Romer och resande (tidigare nedsättande kallade zigenare respektive tattare) är som nationell 
minoritet en sammansatt grupp som består av människor med exempelvis svenskt, finskt och 
utomnordiskt ursprung. Romer och resande finns idag i hela Europa – i Sverige åtminstone sedan 
1512 – men kommer ursprungligen från Indien. Liksom samiskan finns minoritetsspråket romani 
chib i flera olika varianter (i dagligt tal kallas det romani eller romanés). 

Romer har under lång tid och i många länder blivit utsatta för omfattande diskriminering. 

De var fram till 1954 förbjudna att komma in i Sverige och utsattes för tvångssteriliseringar fram 
till 70-talet, och har kontinuerligt vräkts och deporterats från svenska kommuner liksom från 
Sverige. Även idag lever många romer i misär på många håll i Europa och i Sverige, och möts 
ofta av hat och misstänksamhet. 

Men det finns också en kamp för bättre villkor. Nordiska muséet skriver: 
”Idag arbetar romer för att dokumentera sin historia och sitt nutida liv, bland annat genom före-
ningar, kulturcentra, tidskrifter och på internet. Många är engagerade i bättre skolundervisning 
för romska barn och ungdomar, och då inte bara i det egna språket. Det här är verksamheter som 
är i stort behov av stöd från samhället. Romerna har en gemensam internationell dag, 8 april, en 
flagga och en nationalhymn, Gelem, gelem, vilket betyder ’Jag har vandrat’.” *1 

 

Det är denna dag vi i MP anser att vi bör fira och med detta 
avsluta denna långa påtvingade vandring. Låt romerna få ett 
hem, en fast plats, ett ställe där de har rättigheter och skyldig-
heter precis som majoritetsbefolkningen.  

 

Varför skall vi då hissa en flagga? ”Är det viktigt”? 

kanske du tänker. 

Ja, det är viktigt, för att ge denna minoritets medlemmar en 
känsla av tillhörighet. De behöver känna att de accepteras. Det 
är också bra att tydliggöra att de har en särställning som erkänd 
minoritet i Sverige. De har rätt att ta del av vårt samhälle på 

samma sätt som vilken svensk som helst samtidigt som de har speciella rättigheter – de har 
exempelvis rätt till modersmålsundervisning och att få olika dokument översatta till det egna 
språket. *2 
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Mot bakgrund av romers historia och antiziganismen är det inte svårt att förstå att det funnits och 

fortfarande finns en stor brist på förtroende bland romer mot statliga myndigheter, liksom att 

romer sällan anmäler etnisk diskriminering till polisen eller till Ombudsmannen mot etnisk 

diskriminering (DO). Många romer saknar också kunskap om sina rättigheter. *3 

Främjande av minoritetsgrupps kultur 

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska det allmänna främja de nationella 

minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. I regeringens 

minoritetspolitiska strategi konstateras att de nationella minoriteternas språk och kultur aktivt 

behöver synliggöras i samhället som en del av vårt gemensamma svenska kulturarv. 

Minoritetspolitiken syftar vidare till att stärka de nationella minoriteternas egenmakt och 

inflytande. *4 

I Ronneby hissades den romska flaggan redan i år under firandet av den romska 
nationaldagen, kan de så kan väl vi? 

Se gärna: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/romska-flaggan-hissas-i-ronneby-1 

 

Därför yrkar vi:  

- att vi i Karlshamn under nästa år hissar den romska flaggan på den romska  

nationaldagen den 8 april. 

 

Karlshamn  2016-04-09 

Miljöpartiets fullmäktigegrupp gm. 

Sara Månsson Möllergren 

 

 

Källor: 

*1 Källa: http://nationellaminoriteter.nordiskamuseet.se/romer.htm 

*2 Källa: http://www.socialstyrelsen.se/nationellaminoriteter/rattenattanvandadittsprak 

*3 Fakta: http://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-diskriminering-romer-sverige.pdf 

*4 källa: 
http://www.kulturradet.se/Documents/publikationer/2015/Rapport_kulturverksamheters%20fr%C3%A4mjande%20av%20nation
ella%20minoriteters%20kultur.pdf 
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: lagakraftvunnet beslut  

Antagen: KF § 117, 2003-10-06 

Reviderad: KF § 216, 2007-11-30 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Regler för flaggning på kommunala 
byggnader i Karlshamns kommun 

                                                                                   
Regler för flaggning på kommunala byggnader i 
Karlshamns kommun 

 

På Rådhuset 

Allmän flaggning 

Flaggan hissas på hel stång på s.k. flaggdagar. 

På FN-dagen, den 24 oktober hissas FN-flaggan på Rådhuset. 

På Europadagen, den 9 maj hissas EU-flaggan på Rådhuset. 

Dödsfall 

Flaggan hissa på halv stång 

a) då ledamot i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller nämnd avlidit 

b) då ordinarie befattningshavare i kommunen avlidit 

Vid dessa tillfällen hissas flaggan på halvstång på dödsdagen eller den dag dödsfallet blir känt samt 
på begravningsdagen fram till jordfästningen, varefter flaggan hissas på hel stång. 

Vänortsbesök 

Vid vänortsbesök hissas den besökande vänortens nationsflagga alternativt dess egen  
kommunflagga om kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören så beslutar. 

Övrig flaggning 

Flaggan hissas i övrigt då kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören så beslutar.                    

Övriga förvaltningsbyggnader 

Efter beslut av vederbörande nämndsordförande eller förvaltningschef sker flaggning på övriga 
kommunala byggnader. 

Tider för flaggning 

Tiden 1 mars till och med den 31 oktober bör flaggan hissas kl: 08.00, övrig del av året kl: 09.00. 
Nedhalning bör ske vid solens nedgång, dock senast kl: 21.00.                          

260



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Regler för flaggning på kommunala  
byggnader i Karlshamns kommun  

 

Storlek, färg m.m. 

Stång 

Flaggstången bör hållas vit med förgylld eller vit knopp. 

Endast en flagga får hissas i varje stång. Flagga och vimpel får inte hissas samtidigt på samma 
stång. 

Flagga 

Med flagga avses själva flaggduken som är avsedd att hissas på stång eller mast. Flaggans längd bör 
utgöra en fjärdedel av flaggstångens höjd. 

För tak- och fasadstänger väljs storleken på flaggan med utgångspunkt i förhållandena på platsen. 

Vimpel 

Vimpel består av ett långsträckt band av flaggduk med ett blått och ett gult fält, som smalnar av mot 
spetsen. Är vimpel försedd med två fästpunkter, ska det blåa fältet vara uppåt. Vimpelns längd bör 
vara ca en tredjedel av fallstångens höjd. 

Vimpel med gult kors ska inte användas. 

Författningsbestämmelser  

I lag (1982:269) om Sveriges flagga och förordning (1983:826) med riktlinjer för färgnyanser i 
Sveriges flagga anges närmare bestämmelser om flaggans storlek, färgbeteckningar etc. 

_____
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Regler för flaggning på kommunala  
byggnader i Karlshamns kommun  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen kan anses besvarad med att konstatera att sådan verksamhet redan bedrivs. 
 
Sammanfattning 
 
Jens Henningsson och Monica Andersson (V) föreslår i en motion daterad 2015-08-27 att 
Karlshamns kommun genomför ett kill- och tjejprojekt, gärna i samverkan med ideella 
organisationer samt att man därefter utvärderar projektet. Syftet ska vara att skapa 
trygghet för ungdomar samt att öka förståelsen för alla människors lika värde och att skapa 
jämlikhet mellan kvinnor och män. 
 
Motionen har remitterats till BUS-nämnden för yttrande. 
 
BUS-nämnden har i yttrande 2017-01-17 angivit följande: 
 
Inom utbildningsförvaltningen är kill-/tjejgruppsverksamhet integrerad i den fortlöpande 
undervisningen.  
 
I åk 7 genomgår alla elever två “lära känna” dagar, som består av en heldag på 
räddningstjänsten och en heldag på friluftsbas Kofsa. Detta är ett samarbete mellan 
räddningstjänsten, fältgruppen och fritidsgårdarna. 
 
I åk 8 genomgår alla elever en temavecka om sex och samlevnad på alla högstadieskolor. 
 
I åk 9 har eleverna chans att åka på kille/tjej läger i fritidsgårdarnas regi. Detta läger är i 
två delar; hösten handlar om kärlek, identitet, kamratskap, föräldrar etc. Våren handlar om 
brott och straff, lag och rätt samt ANDT. Hela lägret handlar om att ungdomarna ska våga 
vara sig själva och stärkas i sina egna identiteter. Detta läger innefattar fyra övernattningar. 
 
På vissa skolor/fritidsgårdar finns även grupper för mellanstadieelever där fokus är på att 
våga vara sig själv och trygga sin identitet. 
 
Mot bakgrund av ovanstående finns det inte skäl till att starta ett projekt med kill- och 
tjejgrupper. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om projekt med kill- och tjejgrupper.pdf 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen kan anses besvarad med att konstatera att sådan verksamhet redan bedrivs. 
 
Sammanfattning 
 
Jens Henningsson och Monica Andersson (V) föreslår i en motion daterad 2015-08-27 att 
Karlshamns kommun genomför ett kill- och tjejprojekt, gärna i samverkan med ideella 
organisationer samt att man därefter utvärderar projektet. Syftet ska vara att skapa 
trygghet för ungdomar samt att öka förståelsen för alla människors lika värde och att skapa 
jämlikhet mellan kvinnor och män. 
 
Motionen har remitterats till BUS-nämnden för yttrande. 
 
BUS-nämnden har i yttrande 2017-01-17 angivit följande: 
 
Inom utbildningsförvaltningen är kill-/tjejgruppsverksamhet integrerad i den fortlöpande 
undervisningen.  
 
I åk 7 genomgår alla elever två “lära känna” dagar, som består av en heldag på 
räddningstjänsten och en heldag på friluftsbas Kofsa. Detta är ett samarbete mellan 
räddningstjänsten, fältgruppen och fritidsgårdarna. 
 
I åk 8 genomgår alla elever en temavecka om sex och samlevnad på alla högstadieskolor. 
 
I åk 9 har eleverna chans att åka på kille/tjej läger i fritidsgårdarnas regi. Detta läger är i 
två delar; hösten handlar om kärlek, identitet, kamratskap, föräldrar etc. Våren handlar om 
brott och straff, lag och rätt samt ANDT. Hela lägret handlar om att ungdomarna ska våga 
vara sig själva och stärkas i sina egna identiteter. Detta läger innefattar fyra övernattningar. 
 
På vissa skolor/fritidsgårdar finns även grupper för mellanstadieelever där fokus är på att 
våga vara sig själv och trygga sin identitet. 
 
Mot bakgrund av ovanstående finns det inte skäl till att starta ett projekt med kill- och 
tjejgrupper. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om projekt med kill- och tjejgrupper.pdf 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-02-15 Dnr: 2015/3452 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-21 45 
Kommunstyrelsen 2017-03-07 65 
Kommunfullmäktige 2017-03-20  
 
 
Motion om att genomföra ett projekt med kill- och tjejgrupper 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Jens Henningsson och Monica Andersson (V) föreslår i en motion daterad 2015-08-27 att 
Karlshamns kommun genomför ett kill- och tjejprojekt, gärna i samverkan med ideella 
organisationer samt att man därefter utvärderar projektet. Syftet ska vara att skapa 
trygghet för ungdomar samt att öka förståelsen för alla människors lika värde och att skapa 
jämlikhet mellan kvinnor och män. 
 
Motionen har remitterats till BUS-nämnden för yttrande. 
 
BUS-nämnden har i yttrande 2017-01-17 angivit följande: 
 
Inom utbildningsförvaltningen är kill-/tjejgruppsverksamhet integrerad i den fortlöpande 
undervisningen.  
 
I åk 7 genomgår alla elever två “lära känna” dagar, som består av en heldag på 
räddningstjänsten och en heldag på friluftsbas Kofsa. Detta är ett samarbete mellan 
räddningstjänsten, fältgruppen och fritidsgårdarna. 
 
I åk 8 genomgår alla elever en temavecka om sex och samlevnad på alla högstadieskolor. 
 
I åk 9 har eleverna chans att åka på kille/tjej läger i fritidsgårdarnas regi. Detta läger är i 
två delar; hösten handlar om kärlek, identitet, kamratskap, föräldrar etc. Våren handlar om 
brott och straff, lag och rätt samt ANDT. Hela lägret handlar om att ungdomarna ska våga 
vara sig själva och stärkas i sina egna identiteter. Detta läger innefattar fyra övernattningar. 
 
På vissa skolor/fritidsgårdar finns även grupper för mellanstadieelever där fokus är på att 
våga vara sig själv och trygga sin identitet. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-02-15 Dnr: 2015/3452 
 

Mot bakgrund av ovanstående finns det inte skäl till att starta ett projekt med kill- och 
tjejgrupper. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Motion om projekt med kill- och tjejgrupper.pdf 
 
 
Beslutet skickas till 
 
 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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Karlshamn 2015-08-27 
Till: 
Kommunfullmäktige 
Karlshamns kommun 

 

 

Motion om att genomföra ett projekt med kill- och 

tjejgrupper 

 

Ungdomar i högstadieåldern känner sig ofta vilsna, otrygga och osäkra på sin väg in i 
vuxenvärlden. Skolan bör på olika sätt hjälpa ungdomarna i att hitta sin identitet och 
att landa i sina värderingar. Saker som manlighet, kvinnlighet, sexualitet, våld, kärlek, 
känslor med mera behöver beröras på ett sätt som ungdomar kan ta till sig.  
 
Ett sätt är att jobba med kill- och tjejgrupper (liknande projekt har genomförts, bland 
annat med hjälp av RFSU på olika håll i landet) där ungdomarna erbjuds att i 
lämpliga grupper diskutera, samtala och genomföra olika övningar.  

Syftet skall vara att skapa trygghet för ungdomarna samt öka förståelsen för alla 
människors lika värde och att skapa jämlikhet mellan kvinnor och män. 
 

 

Vänsterpartiet föreslår  

Att man genomför ett kill- och tjejprojekt gärna i samverkan med ideella 
organisationer 
Att man därefter utvärderar projektet  

 

 

Vänsterpartiet Karlshamn 

 
 
 
Jens Henningsson   Monica Andersson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen med hänvisning till den nya lagstiftningen.  
 
Sammanfattning 
 
Magnus Gärdebring (M) föreslår i motion, daterad 2016-10-14, att Karlshamns kommun 
från och med kommunfullmäktigevalet 2018 ska bestå av en valkrets.  
 
Vallagen är den lag som bestämmer hur de allmänna valen ska genomföras. Justeringar har 
gjorts i vallagen som får effekt vid genomförande av 2018 års val. Här stadgas det att 
kommunen delas in i två eller flera valkretsar om en kommun har 36 000 personer eller 
fler som har rösträtt. En kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får 
delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det. 
 
Vid valet till kommunfullmäktige i september 2014 hade Karlshamns kommun 25 295 
röstberättigade personer. Kommunen är indelad i två valkretsar, Karlshamn Västra och 
Karlshamn Östra. I valkrets Karlshamn Västra var 12 629 personer röstberättigade och i 
valkrets Karlshamn Östra var 12 666 personer röstberättigade.  
 
Antalet röstberättigade ska beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen 
enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets 
folkbokföringsverksamhet den 1 mars det år beslutet om valkretsindelning fattas. 
 
En valkrets bör utformas så att den kan beräknas få minst 13 fasta valkretsmandat. Den ska 
ha en sammanhängande gränslinje, om det inte finns särskilda skäl för något annat.  
 
I Karlshamns kommun har valkrets Karlshamn Västra 25 mandat och valkrets Karlshamn 
Östra 26 mandat.  
 
Indelningen i valkretsar ska beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 oktober året 
före det valår då den nya indelningen ska gälla för första gången. För att gälla ska beslutet 
vara fastställt av länsstyrelsen. 
 
Mandaten i kommunfullmäktige i en kommun som är indelad i valkretsar består av fasta 
valkretsmandat och utjämningsmandat. 
 
Om en kommun är indelad i valkretsar, ska länsstyrelsen senast den 30 april det år då 
ordinarie val ska hållas besluta hur många fasta valkretsmandat som varje valkrets ska ha.  
 
Övervägande 
 
Mot bakgrund av ovanstående sammanställning lämnas frågan om valkretsindelning i 
Karlshamns kommun härmed över för politiskt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 

268



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

1 Protokollsutdrag ValN § 4 2017 Yttrande rörande motion om valkretsar i Karlshamns 
kommun 

2 Motion om valkretsar 
 
 
 
 

269



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen med hänvisning till den nya lagstiftningen.  
 
Sammanfattning 
 
Magnus Gärdebring (M) föreslår i motion, daterad 2016-10-14, att Karlshamns kommun 
från och med kommunfullmäktigevalet 2018 ska bestå av en valkrets.  
 
Vallagen är den lag som bestämmer hur de allmänna valen ska genomföras. Justeringar har 
gjorts i vallagen som får effekt vid genomförande av 2018 års val. Här stadgas det att 
kommunen delas in i två eller flera valkretsar om en kommun har 36 000 personer eller 
fler som har rösträtt. En kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får 
delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det. 
 
Vid valet till kommunfullmäktige i september 2014 hade Karlshamns kommun 25 295 
röstberättigade personer. Kommunen är indelad i två valkretsar, Karlshamn Västra och 
Karlshamn Östra. I valkrets Karlshamn Västra var 12 629 personer röstberättigade och i 
valkrets Karlshamn Östra var 12 666 personer röstberättigade.  
 
Antalet röstberättigade ska beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen 
enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets 
folkbokföringsverksamhet den 1 mars det år beslutet om valkretsindelning fattas. 
 
En valkrets bör utformas så att den kan beräknas få minst 13 fasta valkretsmandat. Den ska 
ha en sammanhängande gränslinje, om det inte finns särskilda skäl för något annat.  
 
I Karlshamns kommun har valkrets Karlshamn Västra 25 mandat och valkrets Karlshamn 
Östra 26 mandat.  
 
Indelningen i valkretsar ska beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 oktober året 
före det valår då den nya indelningen ska gälla för första gången. För att gälla ska beslutet 
vara fastställt av länsstyrelsen. 
 
Mandaten i kommunfullmäktige i en kommun som är indelad i valkretsar består av fasta 
valkretsmandat och utjämningsmandat. 
 
Om en kommun är indelad i valkretsar, ska länsstyrelsen senast den 30 april det år då 
ordinarie val ska hållas besluta hur många fasta valkretsmandat som varje valkrets ska ha.  
 
Övervägande 
 
Mot bakgrund av ovanstående sammanställning lämnas frågan om valkretsindelning i 
Karlshamns kommun härmed över för politiskt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

1 Protokollsutdrag ValN § 4 2017 Yttrande rörande motion om valkretsar i Karlshamns 
kommun 

2 Motion om valkretsar 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-02-15 Dnr: 2016/3570 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-21 46 
Kommunstyrelsen 2017-03-07 66 
Kommunfullmäktige 2017-03-20  
 
 
Motion om valkretsar i Karlshamns kommun 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen med hänvisning till den nya lagstiftningen.  
 
Sammanfattning 
 
Magnus Gärdebring (M) föreslår i motion, daterad 2016-10-14, att Karlshamns kommun 
från och med kommunfullmäktigevalet 2018 ska bestå av en valkrets.  
 
Vallagen är den lag som bestämmer hur de allmänna valen ska genomföras. Justeringar har 
gjorts i vallagen som får effekt vid genomförande av 2018 års val. Här stadgas det att 
kommunen delas in i två eller flera valkretsar om en kommun har 36 000 personer eller 
fler som har rösträtt. En kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får 
delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det. 
 
Vid valet till kommunfullmäktige i september 2014 hade Karlshamns kommun 25 295 
röstberättigade personer. Kommunen är indelad i två valkretsar, Karlshamn Västra och 
Karlshamn Östra. I valkrets Karlshamn Västra var 12 629 personer röstberättigade och i 
valkrets Karlshamn Östra var 12 666 personer röstberättigade.  
 
Antalet röstberättigade ska beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen 
enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets 
folkbokföringsverksamhet den 1 mars det år beslutet om valkretsindelning fattas. 
 
En valkrets bör utformas så att den kan beräknas få minst 13 fasta valkretsmandat. Den ska 
ha en sammanhängande gränslinje, om det inte finns särskilda skäl för något annat.  
 
I Karlshamns kommun har valkrets Karlshamn Västra 25 mandat och valkrets Karlshamn 
Östra 26 mandat.  
 
Indelningen i valkretsar ska beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 oktober året 
före det valår då den nya indelningen ska gälla för första gången. För att gälla ska beslutet 
vara fastställt av länsstyrelsen. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2017-02-15 Dnr: 2016/3570 
 

 
Mandaten i kommunfullmäktige i en kommun som är indelad i valkretsar består av fasta 
valkretsmandat och utjämningsmandat. 
 
Om en kommun är indelad i valkretsar, ska länsstyrelsen senast den 30 april det år då 
ordinarie val ska hållas besluta hur många fasta valkretsmandat som varje valkrets ska ha.  
 
Övervägande 
 
Mot bakgrund av ovanstående sammanställning lämnas frågan om valkretsindelning i 
Karlshamns kommun härmed över för politiskt ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag ValN § 4 2017 Yttrande rörande motion om valkretsar i Karlshamns 

kommun 
2 Motion om valkretsar 
 
 
Beslutet skickas till 
 
 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  

273



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Valnämnden 
2017-01-09 

sid 1 av 3 

 
 
 

Plats och tid Rådhuset, Sternörummet, klockan 13:00 – 13.50  

Beslutande: Marie Sällström Ordförande (S) 
Per-Ivar Ivarsson Ledamot (C) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Britt Kilsäter (M)  Ersätter Gunbritt Karlsson (M)  
Inger Löfblom Sjöberg (S) 
Claes Mårlind (M) 

 Ersätter Annika Wåhlin (S) 
Ersätter Kristofer Borvall (MP) 

 

 

Närvarande 
ersättare: 

  
 

Övriga: Jens Odevall, administrativ chef 
Anna Sunnetoft, nämndsekreterare 
Aili Martinsson, assistent 

 

 

Utses att justera: Britt Kilsäter  

Paragrafer: 1-6 

Justeringsdatum:   

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Anna Sunnetoft  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande ……………………………………………………  
 

                                  Britt Kilsäter 
 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Valnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-01-09   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

XXXX-XX-XX Datum då anslaget 
tas ner:  

XXXX-XX-XX 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Valnämnden 
2017-01-09 

sid 2 av 3 

 
 
§ 4 Yttrande motion om valkretsar i Karlshamns kommun 2016/3570 
 
Valnämndens beslut 
 
Förslag till beslut 
 
Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen med hänvisning till den nya lagstiftningen. Valnämnden finner inga 
särskilda skäl att behålla två valkretsar i kommunen.  
 
Sammanfattning 
 
Magnus Gärdebring (M) föreslår i motion, daterad 2016-10-14, att Karlshamns kommun 
från och med kommunfullmäktigevalet 2018 ska bestå av en valkrets.  
 
Vallagen är den lag som bestämmer hur de allmänna valen ska genomföras. Justeringar har 
gjorts i vallagen som får effekt vid genomförande av 2018 års val. Här stadgas det att 
kommunen delas in i två eller flera valkretsar om en kommun har 36 000 personer eller 
fler som har rösträtt. En kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får 
delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det. 
 
Vid valet till kommunfullmäktige i september 2014 hade Karlshamns kommun 25 295 
röstberättigade personer. Kommunen är indelad i två valkretsar, Karlshamn Västra och 
Karlshamn Östra. I valkrets Karlshamn Västra var 12 629 personer röstberättigade och i 
valkrets Karlshamn Östra var 12 666 personer röstberättigade.  
 
Antalet röstberättigade ska beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen 
enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets 
folkbokföringsverksamhet den 1 mars det år beslutet om valkretsindelning fattas. 
 
En valkrets bör utformas så att den kan beräknas få minst 13 fasta valkretsmandat. Den ska 
ha en sammanhängande gränslinje, om det inte finns särskilda skäl för något annat.  
 
I Karlshamns kommun har valkrets Karlshamn Västra 25 mandat och valkrets Karlshamn 
Östra 26 mandat.  
 
Indelningen i valkretsar ska beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 oktober året 
före det valår då den nya indelningen ska gälla för första gången. För att gälla ska beslutet 
vara fastställt av länsstyrelsen. 
 
Mandaten i kommunfullmäktige i en kommun som är indelad i valkretsar består av fasta 
valkretsmandat och utjämningsmandat. 
 
Om en kommun är indelad i valkretsar, ska länsstyrelsen senast den 30 april det år då 
ordinarie val ska hållas besluta hur många fasta valkretsmandat som varje valkrets ska ha.  
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kommun 

PROTOKOLL 
Valnämnden 
2017-01-09 

sid 3 av 3 

 
 
Övervägande 
 
Mot bakgrund av ovanstående sammanställning lämnas frågan om valkretsindelning i 
Karlshamns kommun härmed över för politiskt ställningstagande. 
 
Bilaga 
 
1 Motion om valkretsar 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Utredningssekreterare Anna Sunnetoft  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-09 Dnr: 2017/1036 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-03-20  
 
 
Interpellation om kommunens isfabrik - Magnus Gärdebring (M) 
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Magnus Gärdebring (M) följande 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S): 
 

 ”Kommunstyrelsen beslutade 17/2-2015 att köpa fastigheten Karlshamn 5:10 
(Isfabriken). Motiveringen till köpet då var att fastigheten hade ett strategiskt 
värde inom ramen för utvecklingen av Väggaområdet. Den 1/2-2017 beslutade 
Byggnadsnämnden att avbryta fortsatt planarbete i området. Detta innebär att 
detaljplanen från 1958 fortfarande gäller i området. I detaljplanen framgår att 
”…betecknat område får användas endast för hamnändamål och får bebyggas 
endast med byggnader som hava samhörighet härmed.” 
Fastigheten kostade kommunen 710 tkr att köpa för två år sedan 
Under föregående år kostade fastigheten 198,4 tkr (drift & kapitalkostnader). 
Vi moderater motsatte oss kommunens köp av fastigheten. 
Med anledning av ovanstående har jag följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Per-Ola Mattsson: 
 

1. Anser du att isfabriken fortfarande är av strategiskt värde för 
kommunen? – I så fall på vilket sätt? 

2. Vilka planer finns i nuläget för isfabriken?” 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande lämnar följande svar: 
 
 ”....................” 
 
I den efterföljande debatten deltar även: 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-09 Dnr: 2017/1030 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-03-20  
 
 
Parlamentarisk beredning för översyn av nämndsorganisationen inför nästa 
mandatperiod 
 
Förslag till beslut 
 
att tillsätta en parlamentarisk beredning för översyn av nämndsorganisationen inför nästa 
mandatperiod bestående av kommunfullmäktiges ordförande och gruppledarna  
 
att utse kommunfullmäktiges ordförande till ordförande i beredningen och administrative 
chefen till beredningens sekreterare. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att en parlamentarisk beredning tillsätts för 
översyn av nämndsorganisationen inför nästa mandatperiod. Beredningen föreslås bestå 
av kommunfullmäktiges ordförande och gruppledarna. Den administrative chefen föreslås 
bli sekreterare i beredningen. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Gruppledarna 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-09 Dnr: 2016/419 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunkansli 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-03-20  
 
 
Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
att lägga handlingen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer handling för kännedom för kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Länsstyrelsens protokoll 2017-02-01 över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet. 

 
Bilaga 
1 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 
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“fly 4  _ MEDDELANDE 1(1)

.w Länsstyrelsen  ¥  ; i -
'gå Skåne *v * 2017.02.01

 3 v a..

Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun

Rådhusgatan 10

374  81  Karlshamn

Kontaktperson  I  i

Förvaltningsavdelningen

Förvalmingsjuridiska enheten

‘<1

/.

Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Kopia av

protokoll över inspektionen översänds härmed till kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst

ansvariga för verksamheten samt till kommunens revisorer för kännedom.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och

ska inspektera Overförmyndareni kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen

granska om Överförmyndarens handläggning följer reglernai föräldrabalken och

denna förordning och även i övrigt sker pä ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Länsstyrelsen ska alltid lcontrollera dels det av Överförmyndaren förda registret,

dels stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska upprätta protokoll över

inspektionen.

3:;/:_'5L”1//A ca 21"”
Fredrik Östensson

Länsassessor

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusglro/Eankglro E-post www

205 15 Malmö Kungsgatan  13 010-22410  00  010-224 1110 102-2912  skane@lansstyrelsen.se wwwllansstyrelsense/skane

29186  Krlsllanstad  O  Boulevarden 62  A 010-22410  00  010-2241102

v
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MEDDELANDE 1(1)

Länsstyrelsen p  v  y  _
Skåne 2017.02.01

  as

Kontaktperson Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun

Rådhusgatan 10

374- 81  Karlshamn

Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsjuridiska enheten

Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Kopia av

protokoll över inspektionen översänds härmed till kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och dalrmed ytterst

ansvariga för verksamheten samt till kommunens revisorer för kännedom.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och

ska inspektera Överförmyndaren i kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen

granska om Overförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och

denna förordning och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av Överförmyndaren förda registret,

dels stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska upprätta protokoll över

inspektionen.

Ã-rø-“CM Åk C59  Z‘

Fredrik Östensson

Länsassessor

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-posl www

205 15 Malmö Kungsgatan  13 010-224  10 00  010-224  11 10  102-2912  skane@lansstyrelsen.se wwwlansslyrelsen.se/skane

291  86  Kristianstad  O  Boulevarden 62  A 010-22410  00  010-22411  02
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PROTOKOLL 1(5)

Länsstyrelsen
Skåne 2017-02-01 Dnr 203-35669-2016

Överförmyndarnämnden i Karlshamn

overform @1<a.r1shamn.se

Kontaktperson

Förvaltnjngsjuridislça enheten

Fredrik Östensson

010- 2  24-1717

s]<ane@1ansstyre1sen.se

Protokoll fört vid inspektion av överförmyndar-verksamheten i
Karlshamns kommun  den 11 januari  2017

Närvarande från Länsstyrelsen: Länsassessorerna Fredrik Östensson och

Anna-Britt D. Adell.

Närvarande från Överförmyndarnämnden: Elisabeth Adolfsson

(överförmyndarhandläggare) och Erik Bååth (överförmyndarhandläggare). Vid det

uppföljande samtalet närvarade även Ingvar Gustavsson (ordförande).

Inspektionen inleddes med ett samtal med utgångspunkti de frågor inför

inspektionsbesök  2017  som besvarats av Erik Bååth. Följande noteras.

1.  Myndighetens organisation
Det har inte skett några förändringar i myndighetens Organisationsform sedan

Länsstyrelsens inspektion  2016.  Två nya ersättare har valts in i

Överförmyndarnämnden sedan senaste inspektionen. Båda valen har anmälts till

Länsstyrelsen.

Anna Persson är ny överförmyndarhandläggare sedan januari  2016  och kommer att

avsluta sin heltidstjänst hos Överförmyndarnämnden under januari  2017.  Det är

tänkt att en assistenttjänst ska stödja handläggarna. Den tilltänkta personen är

knuten till annan verksamhet inom kommunen så det är oklart i hur stor omfattning

denne kommer att tjänstgöra hos Överförmyndarnämnden. Erik Bååth har fått ett

tidsbegränsat förordnande som samordnare med särskilt ansvar att ta fram

handläggningsrutiner.

Nämnden ingår i nätverk med övriga överförmyndarverksamheter i Blekinge län

samt Bromölla kommun. Angående samorganisation finns en förfrågan i nätverket av

Överförmyndare i Blekinge om det finns något intresse om framtida
l

lsamorganisation.

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

20515  Malmö Kungsgalan13  010-221110 00  010-2241110 102-2912  skane@lansstyrelsen.se wwwrIansstyrelsense/skane

291  86  Kristianstad O Boulevarden  62 A 010-224  10  OO 010-22411  02
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PROTOKOLL 2(5)
Länsstyrelsen
Skåne 2017.02.01 Dnr 203-35669-2016

2. Överförmyndarens ut- och fortbildning
Anna Persson och ersättaren Imad Omairat har gått Sveriges kommuner och

landsüngs grundutbildning ”Kom rätt" i mars  2016.  Det planeras att ersättaren Ida-

Christina Lindgren ska gå samma utbildning till hösten. Elisabeth Adolfsson och Erik

Bååth uppger att de upplever att det finns resurser tillgängliga för handläggarnas

fortbildning.

3. Rutiner på överförmyndarexpeditionen
Överförmyndarnåmndens mottagningstider för  2017  har anmälts till Länsstyrelsen

(8  §  förmynclerskapsförordningen). Myndigheten uppfyller kravet på 2 timmars

expeditionstid under vardagar  (5  §  3  st förvaltningslagen).

Under året kommer särskilda telefontider troligen att slopas. Kommunen avser

inrätta ett servicecenter som ska ta emot inkommande telefonsamtal. Där ska det

Hnnas grundläggande kompetens inom överförmyndarområdet. Syftet är att frigöra

üd för kvalificerad handläggning.

När det gäller översändande av redovisningshandlingar vid byte av ställföreträdare

sänds den senaste stållföreträdarens årsräkningar över med mottagningsbevis. Ibland

skickas fler årsrålciaingar om det varit flera ställföreträdare på kort tid. Länsstyrelsen

anser rutinen är tillfredsställande avseende säkerställande av delgivning. Däremot

anger 16 kap 8 §  föräldrabalken att förteckningar, ärsrälmingar och sluträlmingar

som förvaras i akten ska översändas till ny ställföreträdare för granskning vilket

överförmyndarnämndens rutin inte lever upp till. Nämnden får kritik för bristande

handläggningsrutiner.

4. Verksamhetens omfattning
Karlshamns kommun hade  31 990  invånare i september  2016  (SCB). Antalet

ärenden har minskat sedan föregående inspektion, utom vad gäller förmynderskapen

där både de som är och de som inte är redovisningsskyldiga har ökat markant. Någon

förklaring till de ökande förmynderslçapen kan inte ges. Sedan tidigare är samtliga

förmynderskap registrerade.

5. Granskning
Det var ca  25  procent av ställföreträdarna som inte inkom med årsrälcning i

lagstadgad tid under  2016.  Elisabeth Adolfsson och Erik Bååth uppger att de flesta

som är sena kommer in med ärsräkningen några dagar efter tidsfristens utgång. De

uppger också att påminnelser skickas ut tidigare än förut.

Nämnden har beslutat hur många årsräkningar avseende inkomståret  2015  som ska

tas ut för djup granskning. Beträffande årsrälcningarna avseende inkomståret  2016,

vilka granskas under  2017, ska en månad per årsräkning djupgranskas.

Page 2 of 6
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 PROTOKOLL
Länsstyrelsen
Skåne 2017.02.01

6. Ärenden avseende ensamkommande barn
Några nya två-dagars utbildningar för ställföreträdare är inte aktuella, men

beredskap finns om flyktingsituaüonen ändras.

Skrivelse och rutin om att anmäla  behov  av särskilt förordnad vårdnadshavare ska

införas i enlighet med 10 § i lag (2005 :4-29) om god man för ensamkommande barn.

Likaså ska det införas en rutin så att informationsplikten i 3 § i samma lag fullgörs.

7. ställföreträdare
Det finns en buffert av tillgängliga ställföreträdare att tillgå. Det är dock svårigheter

att hitta lämpliga ställföreträdare till de komplicerade Lippdragen. En

värvningslzampanj som ska gå ut brett planeras. Personer som har särskilt lämplig

bakgrund planeras i så fall användas beuäffande svårare uppdrag. Det finns även

tankar på att försöka få lämpliga gode män för ensamkommande barn att ta vanliga

gode män uppdrag, kanske då särskilt inriktat mot unga ställföreträdare.

Det görs fortfarande inte regelbundna återkommande kontroller av ställföreträdares

lämplighet. Handläggarna uppger att det finns planer att införa det under året och

att lämpligheten dä kontrolleras i samtliga register.

Den ställföreträdare som har flest uppdrag har åtta uppdrag. Nämnden har en

riktlinj e om maximalt fem uppdrag.

Överförmyndarnämnden erbjuder en genomgång pä någon timme för nya blivande

ställförenädare. Sedan får de ytterligare genomgång när det blir aktuellt med ett

ställföreträdarskap. Vidareutbildning ges oftast efter behov och nyhetsvärde. Det

förekommer utbildningserbjudande inom kommunen samt ibland ges utrymme för

ställföreträdare att delta i kurser anordnade av grannkommuner. Det finns

funderingar pä att utveckla ett fast grundpaket av utbildningar.

En ställföreträdare har entledigats på grund av stöld. Händelsen ska inte ha haft

samband med uppdraget som ställföreträdare_

8. Övrigt
Nytt frågeformulär lämnades in där svaren på vissa frågor förtydligats.

Efter den inledande genomgången granskade Länsstyrelsen aktförvaring och

systemet för uppläggning av akter samt ett antal slumpvis utvalda akter.

Granskade akter
Godmanskap: Akt nr 1510, 14-49, 1910, 894-, 1025, 14-69 (11 kap 2 §

föräldrabalken)

Godmanskap för ensamkommande barn: 1643, 1794-, 1845

Förvaltarskap: Akt nr 880, 1091 (godrnanskap avseende sörja för person)
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 P ROTO KOLL 4(5)
Länsstyrelsen
Skåne 2017.02.01 Dnr 203-35669-2016

Förmynderskap: Akt nr 1889, 1680

Generella synpunkter
Ordningen i akterna är godtagbar. Varje akt är försedd med aktbeteckning.

Handlingarna är sorterade i kronologisk ordning eller på annat lämpligt sätt, de är i

förekommande fall försedda med ankomstdatum, försedda med aktbilage- Och

aktbeteckning samt diarieförda på dagboksblad. Ankomst av ärsrälming, granskning

av densamma och beslut om arvode behandlas som tre separata händelser.

Anmärkningar
Akt  nr 14-4-9. Felaktig diarietext 2016-06-29 där det står att godmanskap innefattar

bevaka rätt och sörja för person - medan det av beslut av Tingsrätt framgår att det

ska vara bevaka rätt och förvalta egendom. Skrivfel ska rättas och aktuellt

registerutdrag läggas i akt.

Kritik
Akt nr  1680.  Dom om att särskilt förordnad vårdnadshavare anordnats den  17

september 2015 inkom till nämnden den 23 september 2015. Brev med anrnodan

att inkomma med förteckning skickades 'dll ställföreträdaren samma dag.

Förteckning inkom först den 2 februari  2016.  Såvitt framgår av akten har

påminnelse att inkomma med förteckning inte skickats till ställföreträdaren. Av

förteckningen framgår att barnet inte har nägra tillgångar. Förordnade förmyndare,

gode män och förvaltare ska inom tvä månader efter förordnandet lämna en

förteckning till Överförmyndaren över den egendom som de förvaltar (se 14- kap 1  §

föräldrabalken). Den särskilt förordnade vårdnadshavaren, som även är förmyndare,

har inte fullgjort sin skyldighet att inom två månader från förordnandet lämna en

förteckning till Överförmyndarnämnden, en handling som nämnden dessutom begärt

att få in. Överförmyndarnämnden borde ha bevakat ingivandet av förteckning och

följt upp sin begäran. Iärende med akt 164-3 har förteckning begärts in men aldrig

inkommit till Överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden borde ha bevakat

ingivandet av förteckning och följt upp sin begäran, Överförmyndaren får kritik för

att ha brusüti sin tillsyni detta hänseende i de båda ärendena. Länsstyrelsen

rekommenderar att rutinerna för bevakning av att förteckning ges in i tid ses

över.

Av akt 164-3 framgår vidare inte om ny god man fått del av tidigare god mans

sluträkning. Sedan Överförmyndaren har granskat gode mannens sluträkning, ska

räkningen samt de förteckningar och årsräkningar som förvaras hos

Överförmyndaren lämnas över till den som är behörig att ta emot redovisning för

förvaltningen (se 16 kap 8 § föräldrabalken). Med tanke på syftet med lagregeln, att

tidigare ställföreträdares förvaltning ska granskas och att fristen för att väcka

skadeståndstaian mot tidigare ställföreträdare startar vid övcriálmnanden kan

Överförmyndarnämnden inte undgå kritik även för denna brist i handläggningen

av ärendet.
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Länsstyrelsen
Skåne 2017-02-01 Dnr 203-35669-2016 

Akt 14-69. God man har efter ansökan förordnats enligt 11 kap 2  §  föräldrabalken,

för mottagande av gåva (fast egendom) till minderärigt barn från förälder.  AV

handlingarna i ärendet framgår att handlingar som styrker att barnet skrivits in som

lagfaren ägare inkommit till Överförmyndarnämnden den 1 september 2015.

Överförmyndarnämnden har efter god mans framställan beslutat om arvode. Om en

god man inte längre behövs, ska godmanslcapet upphöra (11 kap 19 §
föräldrabalken). Gode mannen borde ha endedigats efter slutfört uppdrag och

ärendet avslutats, att så inte skett tyder på bristande rutiner hos

Överförmyndarnämnden. Av ärendet framgår att barnets tillgångar efter gåvan

kommit att överstiga  8  prisbasbelopp. Vid det uppföljande samtalet diskuterades om

nytt ärende öppnats avseende förmynderskapet. Överförmyndarnämnden har efter

kontroll meddelat Länsstyrelsen att så inte skett. Länsstyrelsen anser att

Överförmyndarnämnden mot bakgrund av de uppgifter som inkommit till

myndigheten borde ha initierat ett ärende om redovisningsskyldigt förmynderskap

(jfr 13 kap 3 § föräldrabalken). Överförmyndarnämnden får kritik för sin bristande

handläggning.

Akmä. Handläggningstiden för förordnande av god man har uppgått till 7,5

veckor räknat från den dag Överförmyndarnämnden fick ansökan om att barnet

behövde god man från migraüonsverket. God man för ensamkommande barn ska

förordnas så snart det är möjligt (3  §  lag [2005  :4-29] om god man för

ensamkommande barn). Aven om det situationen vid tidpunkten för barnets

ankomst till Karlshamn var exceptionell, är en handläggningstiden för förordnande

av god man för barnet oacceptabelt lång. Överförmyndarnämnden får kritik för

den bristande handläggningen av ärendet.

Akt 894-, Aktbilaga 35 är ett arvodesbeslut där det framgår att huvudmannen betalar

arvode. Av handlingen eller akten framgår inte om huvudmannen är underrättad.

Enligt 21 §förvalmingslagen (1986: 223) ska en part underrättas om innehålleti ett

beslut. Detta har inte sketti detta fall och Länsstyrelsen riktar därför kritik mot

Överförmyndarnämnden för bristande handläggning.

Page  5  of  6

287



 PROTOKOLL 5(5)
Länsstyrelsen
Skåne* 2017.02.01 Dnr 203-35669-2016

Avslutande synpunkter
Trots den kritik som framförts ovan har Länsstyrelsen vid sin granskning

sammanfattningsvis fått intrycket att Överförmyndarnämndens handläggning i regel

sker på ett rättssäkert och lämpligt sätti enlighet med reglerna i föräldrabalken och

förmynderskapsförordningen. Länsstyrelsen gör bedömningen att flertalet av

framkomna brister kan elimineras genom tydligare rutiner. Länsstyrelsen ser därför

posiüvt på att Erik Bååth har fått särskilt ansvar att ta fram handläggningsrutiner.

Protokollet har belazriyqtats digitalt.

Vid protokollet

Fredrik Östensson

justeras

Anna-Britt  D.  Adell

Bilaga:

Frågor inför inspektionsbesök 2017

Kopia till;

Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun

Kommunfullmäktige 1' Karlshamns kommun

Kommunens revisor i Karlshamns kommun

Page  6  0f6

i

l4

i

288



 Länsstyrelsen
Skåne

Överförmyndarverksamhet

Frågor inför inspektionsbesök  2017

Det är viktigt att frågorna besvaras med tydliga och utförliga svar

eftersom de utgör underlag för det inledande samtalet vid

inspektionsbesöket. Rutorna ”växel” efter hand som de fylls i.

Ange kommun:

Karlshamns kommun

1.  Myndighetens organisation

1(9)

Dnr 203-35669-2016

1.1 Nämnd: Om det skett förändringar i nämndens sammansättning sedan

Länsstyrelsens inspektion  2016, ange  g  ledamöters/ suppleanters namn.

Om Valet har anmälts till Länsstyrelsen ska kopia av fullmäktiges beslut

bifggas. (19 kap 5  § 5  st föräldrabalken.)

Imad Omairat (s), Ida Lindgren (m)

Har börjat uppdrag

Emanuel Norén (m), Charlotta Westerlund (s)

Har slutat sitt uppdrag

1.2 Ange hur ofta nämnden sammanträder:

1 gång i månaden med undantag för juli månad

Samt vi ev. extrainsatta sammanträden

Besöksadress Telefon Telefax

010-22410 OO vx 010-224111 OO

Bankgiro E-pust

102-2912  skane@lansstyre\sen.se

Postadress

205 15 Malmö

291 86  Krlstlanstad

Kungsgatan  13

O  Boulevarden 62  A

WWW

www,lansslyrelsense/skane

\

l

v

J
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Skåne Dnr203-35669›2016

1.3 Överförmyndare: Om  g  Överförmyndare/ ersättare valts sedan

Länsstyrelsens inspektion 2016, ange namn på EE Överförmyndaren/ ersättaren.

Om valet il har anmälts till Länsstyrelsen ska kopia av fullmäktiges beslut bifogas.

(19 kap 5  §  5  st föräldrabalken.)

1.4- Ange överförmyndarens tjänstgöringsgrad:
1

1.5 Tjänstemän: Ange namn, tjiänstgöringsgrad och huvudsakliga arbetsuppgifter

avseende samtliga tjänstemän inom överförmyndarverksamheten. ,

Om ny handläggare har börjat efter Länsstyrelsens inspektion  2016  ange även i

dennes u1:bildninu/ bakgrund/ erfarenhet och anställningsdatum.

Erik Bååth, 100 °/o och har en samordnings- och handläggartjänst, ansvarar för att

ekonomiska rapporter blir inlämnade, rutinbeslcrivningar blir skrivna, generellt

kvalitetsarbete samt all övrig handläggning

Elisabeth Adolfsson, 100 %, all handläggning

Anna Persson, 100 %, handläggare på administrativa enheten, all handläggning

Utbildning: filkand. företagsekonomi, kurser inom statsvetenskap

Bakgrund: Forskat inom entreprenörskap, alkoholhandlägggare/ -inspektör, Vik.

Assistent ÖF, Projektledare digital utveckling inom kommuledningsförvalmingen

1.6 Ange det totala antalet årsarbetskrafter:

3  .0

1.7 Extra personal: Om ytterligare personal anlitats under tex. arbetstoppar

sedan Länsstyrelsens inspektion  2016, ange namn, tjänstgöringsperiod,

tjänstgöringsgrad och huvudsakliga arbetsuppgifter:

1.8 Vem sköter verksamheten vid ledighet/ sjukdom etc. för ordinarie

Överförmyndare/ tj änsteman?
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Med tre handläggare löser vi ofta detta internt i gruppen. Om ingen finns på

kontoret brukar personal på kansliet vara. behjälpliga. Det finns personer med

erfarenhet från överförmyndarverksamheten.

1.9 Samorganisation: Förekommer samorganisation med andra kommuner, i så

fall vilka?

Nej

1.10 Nätverk: Förekommer nätverk med andra kommuner, i så fall vilka?

Vi har ett nätverk med Karlskrona, Ronneby, Olofström, Sölvesborg och Bromölla. -l

Vi Träffas 2 gånger om året (länsträff) och har under ett par år haft en återkommande

kommungemensam Z-dagarsutbildning för gode män till ensamkommande barn

(EKB). På länsu-äffen pratar vi om gemensamma frågor som kan vara av intresse att

lyfta i gruppen.

J

2. Överförmyndarens ut- och fortbildning

2.  l Redogör för Vilka utbildningar/ fortbildningar som nämndsledamöterna/

Överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen har deltagit i sedan Länsstyrelsens

inspektion 2016:

Wämndsledamöter:

Ingvar Gustavsson, Göran Svensson, Cecilia Holmberg —  FSÖzs studiedagar i

Malmö,

lmad Ornairat  i  SKLzs grundutbildning "kom rätt” i Stockholm

Tjänstemän: r

Erik Bååth, Anna Persson, Elisabeth Adolfsson FSÖ :s studiedagar i Malmö

Anna Persson  -  SKL:s grundutbildning ”kom rätt” i Stockholm

2.2 Redogör för vilka utbildningar/ fortbildningar som planeras framöver för

nämndsledamöterna/ Överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen:

Nämndsledamöter:

Ida Lindgren -SKL:s grundutbildning "kom rätt"i Stockholm ht-17

Ingvar Gustavsson, Göran Svensson, Cecilia Holmberg — FSO:s studiedagar 2017 i

Örebro

Tjänstemän:

Erik Bååth, Elisabeth Adolfsson -FSÖ:s studiedagar 2017i Örebro J
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Länsstyrelsen
Skåne Dnr 203-35669-2016

3. Rutiner på överförmyndarexpeditionen

3.1  Ange överförmyndarens/ »nämndens mottagningstider  under  2017.

Uppgift om mottagningsüden ska lämnas  på  lämplig plats  i anslutning till den lokal

där Överförmyndaren har sin mottagning samt anslås på kommunens anslagstavla.

Länsstyrelsen ska före den 1 januari varje är underrättas om mottagningstjden

(8 § förmynderskapsförordningen).

Handläggare är tillgängliga större delen av arbetsdagen och besökare kan därför

träffa oss även vid spontanbesök.

3.2 Ange myndighetens expeditionstider under  2017.  En myndighet ska ha

öppet under minst två timmar varje helgfri måndag till fredag för att kunna ta emot

och registrera allmänna handlingar och för att kunna ta emot framställningar om att

fä ta del av allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten (5 § 3 st f6rVaItnings—

lagen).

Myndigheten har telefontid mellan kl. 10.00-12.00 varje helgfri måndag till fredag

Handläggare är tillgängliga större delen av arbetsdagen och besökare kan därför

träffa oss även vid spontanbesök.

3.3  Hur  dokumenteras överförmyndarens/ -nämndens ställningstagande av den

årliga särskilda granskningen av förvaltarskap? (Se 5  §  2  st förmynderskaps-

förordningen.)

Förvaltarna får årligen svara på om de anser att uppdraget bör avslutas eller bestå

som ett förvaltarskap. De får också utförligt motivera sitt svar. Där uppdraget ska

kvarstå tar nämnden ett nämndbeslut att de ska kvarstå. Som underlag har nämnden

förvaltarnas motivering.

3 .4- Beskriv hur Överförmyndaren/ -nämnden fullgör överlämnandet av handlingar

till ny ställföreträdare vid byte av ställföreträdare enligt 16 kap 8 § föräldrabalken.

Ange särskilt vilka handlingar som lämnas över, hur överlänmandet dokumenteras

och hur Överförmyndaren säkerställer att ev. originalhandlingar äterställs.

Kopia av förteckning, ärsräkningar och sluträlcning skickas med mottagningsbevis.

Utskicket samt mottagningskvitto diarieförs.

l
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4. Verksamhetens omfattning

4-. 1 Ange antalet kommuninvånare:

31  990  st. (september  2016)

4.2 Hur många godmanskap är aktuella i dagsläget?

Ensamkommande barn:

88  st

Övriga godmanskap (11 kap 1-4- §§ föräldrabalken):

3 1 1 st

4-. 3 Hur många förvaltarskap är aktuella idagsläget?

37 st

4.4 Hur många förmynderskap är aktuella idagsläât?

Totalt antal:

78 st

-Varav redovisningsskyldiga:

26 st

4-.5 HBT många ärenden har påbörjats och avslutats under  2016:

Antal nya ärenden:

107  st

Antal avslutade ärenden:

200 st

5. Granskning

5.1 I hur många ärenden ska/ skulle årsrälcning avseende år  2016  ges in?

4-03 st

5.2 Hur stor del av årsräkningarna kommer inte in inom lagstadgad tid?

l hur stor andel av dessa ärenden begärdes anstånd?

5(9)

Dnr 203-35669»2016
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100 st

0  st anstånd gällande årsräkningar

5  .3 Hur många ställföreträdare blev under 2016 föremål för vitesföreläggande pä

grund av att de inte inkommit med årsräkning i rätt tid?

15 st

5  .4 Vilken granskningsmetod används? Hur sker urval till ev. djupgranskning? i

Slumpvis utvalda

5 ,S  När under året är granskningen av årsräkningar helt avslutad?

Vi blir oftast fardigi slutet pä äret runt november eller december. Kvar till sist är de

som inte inkommit med en korrekt räkning eller där det fattas verifikat som behövs

för granskningen.

5.6 Hur lång tid tar det i genomsnitt att granska ingivna sluträkningar?

mr redovisningen är komplett och inte kräver kompletteringar brukar granskningen

vara klar inom ca en månad.

6. Ärenden avseende ensamkommande bam

6.1 Bedöms antalet gode män för ensamkommande barn vara tillräckligt stort? Finns

det en ”buffertW

ja det finns det. 1

6.2 Vilken Litbildning erbjuds en ny god man för ensamkommande barn? Ange

särskilti vems regi utbildningen ges och om den anordnas i samarbete med andra

kommuner .
.

Utbildning/ genomgång av handläggare innan man får sitt första uppdrag, en g

länsgemensam Z-dagarsutbildning, alla får en handbok när man börjar sitt första i

uppdrag. '
l
l

6  ,3 Hur lång tid tar det i genomsnitt för Överförmyndaren att förordna god man för

ensamkommande barn räknat från det överförm daren får kännedom om behovetv Yn
ansökan inkommer eller ärendet initieras å annat sätt till dess beslut föreli er?P gg  
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bom det är idag så tar det 2-4- dagar J

6  .4 Hur ofta lämnar ställföreträdarna redovisning över uppdraget?

Hur ofta betalas arvode ut?

l: gång i kvartalet

6.5 Anmäler Överförmyndaren/ -nämnden regelmässigt behov av särskilt förordnad

vårdnadshavare till socialtjänsten när ett ensamkommande barn beviljats

uppehållstillstånd? Hur sker anmälan i så fall?

Det sker med en skrivelse till socialtjänsten alternativt meddelande till god man att

de måsta kontakta socialtjänsten och anmäla behov.

7. ställföreträdare

7. l Bedöms antalet ställföreträdare i kommunen vara tillräckligt stort? Finns det en

"buffert”?

Det finns generellt tillräckligt med ställföreträdare utom i vissa specifika fall där det

finns våldsamma huvudmän eller svära psykiska besvär.

7,2 Hur rekryteras ställföreüädare?

Vi har använt oss av kommunikaüonsavdelningen i kommunen för att marknadsföra

godmanskapet i sociala medier. Handläggare blir också ibland inbjuden av informera

på olika sammankomster vilket också bidrar üll att hitta nya ställföreträdare. Sedan

kontaktar intresserade personer oss genom att fylla i en intresseanmälan på vår

hemsida. J

7.3 Vilken kontroll av en ny ställföreträdares lämplighet genomförs?

(11 kap 12 §  2 st föräldrabalken)

Alla ställföreträdare kontrollers i socialregister, kronofogdens register och

belasmingsregister.

7.4 Görs återkommande kontroller av om ställföreträdare är lämpliga för

uppdragen? Hur genomförs kontrollen i så fall? JO har ibeslut den 14- december

2009  (Dnr 2195-2008) påtalat att återkommande registerkoniroll bör genomföras,

även av ställföreträdare som inte får ett nytt uppdra  .

Ega regelbundna återkommande kontroller görs.
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7.5 Hur många personer har uppdrag som god man eller förvaltare i kommunen?

Hur många ställföreträdare har uppdrag som god man för ensamkommande barn?

Godmanskap enligt 11 kap 1-4-  §§ föräldrabalken och förvaltarskap: 190 st

Ensarnkommande barn: 52 st

7.6 Hur många uppdrag sorn god man eller förvaltare har den ställföreträdare som

har flest uppdrag i kommunen?

8  st

Dessa uppdrag fick god man innan nämnden införde sina riktlinjer på  5  st

7.7 Anlitas personer som är kopplade till företag/ organisation som tillhandahåller

ställföreträdare som god man eller förvaltare? I hur många ärenden i så fall?

Nej

7.8 Vilken utbildning erbjuds en ny ställföreträdare? Ange särskilti vems regi

Lltbildningen ges och om den anordnas i samarbete med andra kommuner.

Utbildning/ genomgång av handläggare innan man får sitt första uppdrag

Genomgång sker också i samband med "matchning" då ny god man träffar

huvudmannen

Vi har också börjat ett samarbete med socialtjänsten i Karlshamn då vi bjuder in

varandra till utbildningar som kan vara av intresse. Under året har vi varit på en

utbildning gällande ”bemötande av EKB med posttraumatisk stress”

Vi har under året blivit inbjuden av annan kommun för att delta på en utbildning

med Röda Korset.

Nämnden har under året erbjudit utbildningar som är tänkt att återkomma varje år.

Information frän Försäkringskassan och Skatteverket

Information om "Hur årsräkningarna fylls i"

Nämnden har sagt att vi ska erbjuda minst 4- st. utbildningstillfallen under ett år

vilket vi har hållit.

7.9 Vilken fortbildning erbjuds ställföreuädarna? Ange särskilt i vems regi

utbildningen ges och om den anordnas i samarbete med andra. kommuner.

N ämndeni Karlshamn erbjuder ett par stående utbildningar som kommer varje är.

Information från Försäkringskassan och Skatteverket

l
i

 

l
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Information om ”Hur årsräkningarna fylls i"

Nämnden har tillsammans med Olofström, Sölvesborg, Bromölla och Ronneby

anordnat en Z-dagarsutbildning för god man till ensamkommande barn.

7.10 Har något entledigande skett av ställföreüädare med anledning av att denne

inte skött sitt uppdrag -  sedan Senaste inspektionen? Uppge i såfall grund:

En person har självmant begärt sitt entledigande då denne erkänt stöld och visste att

nämnden annars hade tagit beslut om entledigande.

8. Övrigt

8.1 Ange om det är några specifika frågor ni vill ta upp med Länsstyrelsen i samband

med inspektionen.

J

8.2 Har det sedan förra inspeküonstillFillet skett något i övrigt som Länsstyrelsen

som tillsynsmyndiâet bör känna till?

Namn, telefonnummer och epostadress till den som fyllt i Lippgifterna:

Erik Bååth, 04-54--81 1 4-0, e1‘1'k.baath@kar1shamn.se

I
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2017-03-07 Dnr: 2017/804 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2017-03-20  
Kommunfullmäktige 2017-03-20  
 
 
Val av ledamot och ersättare i familjerättsnämnd under Curas direktion 
 
Förslag till beslut 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse följande ledamot och ersättare i FAMILJERÄTTSNÄMNDEN under Curas direktion 
för åren 2017-2018: 
 
1 ledamot   1 ersättare 
 
NN ()   NN ()  
 
Sammanfattning 
 
I enlighet med beslut dels i Curas direktion, dels i Ronnebys, Karlshamns och Sölvesborgs 
kommuners kommunfullmäktige kommer Cura att ansvara för kommunernas familjerätt. 
För detta krävs att en familjerättsnämnd inrättas under Curas direktion. 
 
Respektive kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare att representera den 
egna kommunen i familjerättsnämnden. 
 
Enligt kommunallagen 4 kap 23a § väljs ledamöter i kommunalförbunds förbundsstyrelse 
och andra nämnder samt revisorer bland dem som har rösträtt vid val till någon av 
förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Det är bara till den beslutande församlingen 
(förbundsfullmäktige eller direktionen) som endast ledamöter eller ersättare i 
förbundsmedlemmarnas fullmäktige som kan bli invalda. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Envar vald 
Matrikeln 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
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Christina Gustafsson 

299



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2017-03-09 Dnr: 2015/113 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-03-20  
 
 
Fyllnadsval som ledamot och ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola - 
Sofi Wennerberg (MP) och Veronica Blåder (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Rasmus Åkessons (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i nämnden för 
barn, ungdom och skola 
 
att till ny ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola efter Rasmus Åkesson (MP) utse 
Sofi Wennerberg (MP) för åren 2017-2018 
 
att till ny ersättare i nämnden för barn, ungdom och skola efter Sofi Wennerberg (MP) utse 
Veronica Blåder (MP) för åren 2017-2018. 
 
Sammanfattning 
 
I mail daterat 2017-03-09 begär Rasmus Åkesson (MP) att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola. 
 
Till ny ledamot i nämnden för barn, ungdom och skola nomineras Sofi Wennerberg (MP) 
och till ny ersättare efter henne nomineras Veronica Blåder (MP). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Mail från Rasmus Åkesson (MP) daterat 2017-03-09 
 Meddelande om nominering från gruppledaren 2017-03-09. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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kommun 2017-03-09 Dnr: 2015/116 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-03-20  
 
 
Fyllnadsval som ersättare i gymnasienämnden - Ted Olander (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Veronica Blåders (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
gymnasienämnden 
 
att till ny ersättare i gymnasienämnden efter Veronica Blåder (MP) utse Ted Olander (MP) 
för åren 2017-2018. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2017-03-08 begär Veronica Blåder (MP) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i gymnasienämnden. 
 
Till ny ersättare i gymnasienämnden nomineras Ted Olander (MP). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Veronica Blåder (MP) daterad 2017-03-08 
 Meddelande om nominering från gruppledaren 2017-03-09. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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kommun 2017-03-08 Dnr: 2015/118 
 

 
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 

Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 
Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2017-03-20  
 
 
Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden - Emanuel Norén 
(M) 
 
Förslag till beslut 
 
att bifalla Emanuel Noréns (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I e-postmeddelande daterat 2017-03-07 begär Emanuel Norén (M) att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Emanuel Norén (M) daterad 2017-03-07. 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Lönechefen 
Cecilia Thomasson 
Christina Gustafsson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Bilagor 
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 2017-03-08 Dnr: 2015/118 
 

Beslutet skickas till 
 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Wäppling Aili Martinsson 
Kommundirektör Assistent 
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