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Kommunfullmäktige
Datum:
Tid:
Plats:

2018-03-19
17:00
Rådhuset, Rådhussalen

Marie Sällström
Kommunfullmäktiges ordförande
Om du har förhinder att närvara vid mötet vänligen meddela sekreterare.
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Kommunfullmäktige

Dagordning
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ärende
Val av justerare
Godkännande av dagordning
Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
oförutsedda utgifter
Information från turistchef Lena Axelsson
Information från Karlshamnsbostäder AB - ordförande Ola Persson
och VD Stefan Nilsson
Hantering av förorenad mark på Stärnö Marina
Detaljplan för del av Matvik 1:54 m.fl. (Matviks hamn)
Kyrkoavgift och maxtaxa 2018 inom äldreomsorgen
Revidering av barnomsorgstaxa 2018
Revidering av regler för kommunalt partistöd
Motion om anläggande av hundrastgård av Claes-Göran Mårlind
(M)
Motion om avloppsrening av Anders Englesson (MP) med flera
Motion om sysselsättning som slutmål av Elin Petersson (M)
Motion om att utreda förutsättningarna för att införa
utmaningsrätt av Elin Petersson (M)
Motion om kurs i dataprogrammering på högstadiet av Tommy
Strannemalm (SD)
Motion om rökfria utomhusmiljöer av Magnus Sandgren (M) och
Emanuel Norén (M)
Interpellation om hemlöshet i Karlshamn
Inkomna motioner mars 2018
Handlingar för kännedom mars 2018
Granskningsrapporter mars 2018
Information från Karlshamnsfastigheter AB - ordförande Rune
Andersson och VD Marie Wahlström
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Val av justerare /

Godkännande av dagordning /

Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda
utgifter /

Information från turistchef Lena Axelsson /

Information från Karlshamnsbostäder AB - ordförande Ola Persson och
VD Stefan Nilsson /
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att ge startbesked för att under 2018 riva byggnaden på täktområdet
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att 3 miljoner kronor förs vidare från 2017 års budget till 2018 års budget för att
finansiera rivningen av byggnaden
Sammanfattning
NCC kommer att lämna täktområdet under 2018. Byggnaden som använts i samband med
täktverksamheten ingår inte i kommande detaljplan och planeras då att rivas. Enligt avtalet
mellan Karlshamns kommun och NCC står Karlshamns kommun för rivningen av
byggnader inom området som varit upplåtet till NCC med tomträtt.
Under 2017 har kompletterande provtagning av marken genomförts på anmodan av
Länsstyrelsen i Blekinge. Dessa prover har visat att ett större område är förorenat än vad
som tidigare var känt.
Beslutsunderlag
Projektledare Christer Martinssons tjänsteskrivelse, 2018-02-13
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Per-Ola Mattssons bifallsyrkande och Magnus
Gärdebrings avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Projektledare Christer Martinsson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Kommundirektör Daniel Wäppling
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att ge startbesked för att under 2018 riva byggnaden på täktområdet
att godkänna att 3 miljoner kronor förs vidare från 2017 års budget till 2018 års budget för
att finansiera rivningen av byggnaden
Sammanfattning
NCC kommer att lämna täktområdet under 2018. Byggnaden som använts i samband med
täktverksamheten ingår inte i kommande detaljplan och planeras då att rivas. Enligt avtalet
mellan Karlshamns kommun och NCC står Karlshamns kommun för rivningen av
byggnader inom området som varit upplåtet till NCC med tomträtt.
Under 2017 har kompletterande provtagning av marken genomförts på anmodan av
Länsstyrelsen i Blekinge. Dessa prover har visat att ett större område är förorenat än vad
som tidigare var känt.
Beslutsunderlag
Projektledare Christer Martinssons tjänsteskrivelse, 2018-02-13
Beslutet skickas till
Projektledare Christer Martinsson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Kommundirektör Daniel Wäppling
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2018-02-13

Dnr: 2016/4522

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-02-20
2018-03-06
2018-03-19

§
62
42

Hantering av förorenad mark på Stärnö Marina
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge startbesked för att under 2018 riva byggnaden på täktområdet
att godkänna att 3 miljoner kronor förs vidare från 2017 års budget till 2018 års
budget för att finansiera rivningen av byggnaden
Sammanfattning
NCC kommer att lämna täktområdet under 2018. Byggnaden som använts i
samband med täktverksamheten ingår inte i kommande detaljplan och planeras då
att rivas. Enligt avtalet mellan Karlshamns kommun och NCC står Karlshamns
kommun för rivningen av byggnader inom området som varit upplåtet till NCC med
tomträtt.
Under 2017 har kompletterande provtagning av marken genomförts på anmodan av
Länsstyrelsen i Blekinge. Dessa prover har visat att ett större område är förorenat
än vad som tidigare var känt.
Beslutsunderlag
Projektledare Christer Martinssons tjänsteskrivelse, 2018-02-13
Presentation
Beslutet skickas till
Projektledare Christer Martinsson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Kommundirektör Daniel Wäppling

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Christer Martinsson
Projektledare
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STÄRNÖ MARINA – NCC avslut
• NCC bedömer att de säger upp sin tillgång till området före sommaren.
Med tre månaders uppsägning innebär det att de är borta från området
i aug-sept.

• Byggnaden försäkras from årsskiftet av Karlshamns Kommun.
NCC har ansvarsförsäkring.
• Svensk Sjöentreprenad och Rederi Passad som utnyttjar kajer är informerade.
Förfrågningar från nya intresserade har vänligen avvisats.
• Förslag att byggnaden rivs efter det att NCC lämnat området.
Dvs under andra halvåret 2018.
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STÄRNÖ MARINA – WSP åtgärdsförslag för Marina
• Område 1 - Förorenade massor avlägsnas det finns
tre alternativ med olika omfattning.
Sanering av grundvatten.
• Område 2 - Sanering av ytliga jordmassor.
• Område 3 - Förorenade massor avlägsnas.
• Område 4 - Inget åtgärdsbehov.
• Område 5 - Förorenade massor avlägsnas det finns
två alternativ med olika omfattning.
I ett alternativ görs åtgärder i samband med kommande markarbeten.
Övre uppskattad kostnadsgräns 41 MSEK.
Bedömd total kostnad i intervallet 15-41 MSEK.
9

STÄRNÖ MARINA – Hur komma vidare med
genomförandet på plats
• Göra färdigt den interna kanalen genom att lägga upp massorna i en
tillfällig hög. Målsättning att återanvända massorna inom området för
anläggningsändamål. Tillkommande kostnad eftersom massorna
behöver hanteras en extra gång.
• I ett första steg enbart begära tillstånd för vattenverksamhet
omfattande att öppna upp mot havet. Dvs ej för hela omfattningen
med Marina. Eventuellt kulvert i båda positionerna.
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Dnr: 2017/1429

Detaljplan för del av Matvik 1:54 m.fl. (Matviks hamn)
Beslut
att upphäva kommunstyrelsens beslut § 58 av den 6 mars 2018
att föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra byggnadsnämnden att omarbeta
detaljplanen, så
att antalet parkeringsplatser ökar för att tillgodose dagens behov men även det behov
som uppstår när antalet båtplatser ökar
att byggrätterna i området anpassas utifrån behovet av parkeringsplatser
att i planen tillgodose möjligheten att bygga en modern servicebyggnad för sortering av
hushållsavfall
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-06 att återremittera rubricerat ärende till
byggnadsnämnden för att belysa hur en möjlighet att öka antalet båtplatser påverkar
behovet av ytterligare parkeringsplatser samt en översyn av byggrätterna i området.
Det har dock visat sig att beslutet behöver fattas i kommunfullmäktige och det är
angeläget att frågan kan behandlas på sammanträdet den 19 mars, därav detta
ordförandebeslut.
2017-05-30 ställde sig byggnadsnämnden positiv till att upprätta en ny detaljplan för del
av Matvik 1:54 m.fl. Matviks hamn. Området är sedan tidigare planlagt genom detaljplan
D 22, som antogs av kommunfullmäktige 2013-03-04 och vann laga kraft 2013-08-23. I
samband med ansökan om bygglov våren 2017 upptäcktes att bestämmelser saknas för
en yta i den norra delen av plankartan. Vid kontakt med grannarna till området i
samband med behandlingen av bygglovsansökan framkom även att den plankarta som
skickats ut till sakägarna i granskningsskedet innehöll flera felaktigheter, då stora delar
av planområdet genom ett rittekniskt fel hade belagts med prickad mark och lokalgatan
var markerad som kvartersmark. Dessa felaktigheter fanns inte på de handlingar som
var uppsatta på utställningsplatserna och upptäcktes därför inte. Den utskickade
granskningsversionen skiljer sig därmed väsentligt från den plankarta som antogs och
vann laga kraft. Då det inte får förekomma väsentliga ändringar i plankartan mellan
granskning och antagande måste planen göras om.
Kommunstyrelsen har vid beredningen av ärendet funnit att ytterligare justeringar av
detaljplanen behöver göras och föreslår därför kommunfullmäktige besluta uppdra
byggnadsnämnden att omarbeta detaljplanen så att antalet parkeringsplatser ökar för att
tillgodose dagens behov men även det behov som uppstår när antalet båtplatser ökar,
att byggrätterna i området anpassas utifrån behovet av parkeringsplatser, att i planen
tillgodose möjligheten att bygga en modern servicebyggnad för sortering av
hushållsavfall.
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ORDFÖRANDEBESLUT
Kommunstyrelsen
2018-03-09

Karlshamns
kommun

Sida 2(3)
Dnr: 2017/1429

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 58/2018 Detaljplan för del av Matvik 1:54 m.fl.
Plankarta del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Planbeskrivning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Illustration del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Granskningsutlåtande del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Samrådsredogörelse del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Fastighetsförteckning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Behovsbedömning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Naturvärdesbedömning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Bottenundersökning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Miljöteknisk markundersökning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Genom kommunstyrelsens beslut den 6 mars 2018 – under § 48 – har styrelsen
delegerat sin beslutanderätt.
Ärendegrupp

Sammanfattande benämning

A4 – Allmänt Beslut som är så brådskande att det inte går att avvakta
kommunstyrelsens avgörande. 6 kap. 39 § KL.
På kommunstyrelsens vägnar

Per-Ola Mattsson
Ordförande
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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ORDFÖRANDEBESLUT
Kommunstyrelsen
2018-03-09

Sida 3(3)
Dnr: 2017/1429

______________________________________________________________________
Anslagsbevis
Beslutsinstans:

Ordförandebeslut, kommunstyrelsen

Beslutsdatum:

2018-03-09

Anslaget sätts upp:

2018-03-09

Anslaget tas ner:

2018-04-03

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
______________________________________________________________________
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-03-06

Karlshamns
kommun

sid 1 av 4

Plats och tid

Rådhuset, Asarumssalen, klockan 13:30–16:35, ajournering kl 14:40–
15:00 samt 15:30–15:40

Beslutande:

Per-Ola Mattsson
Elin Petersson
Annika Westerlund
Gertrud Ivarsson
Magnus Gärdebring
Tommy Strannemalm
Marie Sällström
Magnus Sandgren
Jan Bremberg
Anders Englesson, jäv §§ 62–63
Tor Billing
Paul Hedlund
Ted Olander

Tjänstgörande
ersättare:

Närvarande
ersättare:

Övriga:

Andreas Saleskog (S)
Lena Sandgren (S)
Bärthil Ottosson (M) §§ 62–63

(S)
(M)
(S)
(C)
(M)
(SD)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(SD)
(L)
(MP)

ersätter
Sara Sakhnini (S)
Leif Håkansson (S)
Anders Englesson (MP)

Bärthil Ottosson (M), Jan-Åke Berg (S), Anna Arlid (M), Vivianne
Andersson (S), Tobias Folkesson (S), Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), Göran
Svensson (S), Ulf Lind (SD), Kenneth Svanberg (L)
Daniel Wäppling, kommundirektör
Erik Bergman, nämndsekreterare
Annette Sandberg, kommunikationschef
Jesper Bergman, miljöstrateg § 41
Christer Martinsson, projektledare, § 42
Jeanette Conradsson, planarkitekt § 42
Sandra Belic, controller/ekonom § 43
Anna Dahlqvist, alkoholhandläggare §§ 61–64

Utses att justera: Gertrud Ivarsson
Paragrafer:

Ordförande
Ledamot
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

§§ 37–73

Justeringsdatum: 2018-03-07
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-03-06

Karlshamns
kommun

Sekreterare

……………………………………………………
Erik Bergman

Ordförande

……………………………………………………
Per-Ola Mattsson

Justerande

……………………………………………………
Gertrud Ivarsson

sid 2 av 4

Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Kommunstyrelsen
2018-03-06
2018-03-07
Datum då anslaget
tas ner:
Rådhuset

2018-03-28

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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Kommunstyrelsen
2018-03-06

sid 3 av 4

§ 58 KS Detaljplan för del av Matvik 1:54 m.fl. (Matviks hamn) - beslut om antagande
2017/1429
Kommunstyrelsens beslut
att återremittera ärendet till byggnadsnämnden
Sammanfattning
2017-05-30 ställde sig byggnadsnämnden positiv till att upprätta en ny detaljplan för del
av Matvik 1:54 m.fl. Matviks hamn. Området är sedan tidigare planlagt genom detaljplan
D 22, som antogs av kommunfullmäktige 2013-03-04 och vann laga kraft 2013-08-23. I
samband med ansökan om bygglov våren 2017 upptäcktes att bestämmelser saknas för en
yta i den norra delen av plankartan. Vid kontakt med grannarna till området i samband
med behandlingen av bygglovsansökan framkom även att den plankarta som skickats ut till
sakägarna i granskningsskedet innehöll flera felaktigheter, då stora delar av planområdet
genom ett rittekniskt fel hade belagts med prickad mark och lokalgatan var markerad som
kvartersmark. Dessa felaktigheter fanns inte på de handlingar som var uppsatta på
utställningsplatserna och upptäcktes därför inte. Den utskickade granskningsversionen
skiljer sig därmed väsentligt från den plankarta som antogs och vann laga kraft. Då det inte
får förekomma väsentliga ändringar i plankartan mellan granskning och antagande måste
därför planen göras om.
Syftet med detaljplanen är att Matviks hamns potential som centralpunkt eller bashamn för
skärgårdsområdet ska tas tillvara och utvecklas som resurs för såväl boende som friluftsliv
och turism. Planområdet omfattar större delen av den kommunägda fastigheten Matvik
1:54 samt flera privatägda fastigheter, totalt ca 12,5 ha mark- och vattenområde.
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 med länsstyrelsen hölls under maj månad och de
instämmer i kommunens ställningstagande.
Byggnadsnämnden beslutade den 8 november 2017, § 202, att granskning skulle
genomföras. Detaljplanen var föremål för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap. 10 §
(2010:900) under perioden 20 november – 15 december 2017. Totalt inkom 28 yttranden
varav ett är undertecknat av 16 personer. Yttranden finns återgivna och kommenterade i
granskningsutlåtandet daterat 2017-12-29.
Utifrån de inkomna synpunkterna under granskningen gör stadsbyggnadsavdelningen
bedömningen att vissa mindre justeringar av planhandlingarna bör göras. Detta handlar
bland annat om att tillmötesgå inkomna synpunkter gällande fasadmaterial för ny
bebyggelse och möjliggöra en mindre byggrätt i anslutning till sjösättningsrampen. Även
vissa redaktionella ändringar har gjorts. Ändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig
ändring av planförslaget och detaljplanen är därmed färdig för antagande.
Byggnadsnämnden beslutade 2018-01-31 § 7 att anhålla om att kommunfullmäktige skulle
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Kommunstyrelsen
2018-03-06

sid 4 av 4

anta detaljplanen.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-02-06
Plankarta del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Planbeskrivning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Illustration del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Granskningsutlåtande del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Samrådsredogörelse del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Fastighetsförteckning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Behovsbedömning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Naturvärdesbedömning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Bottenundersökning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Miljöteknisk markundersökning del av Matvik 1:54 (Matviks hamn)
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar återremiss till byggnadsnämnden för att belysa hur
en möjlighet att öka antalet båtplatser påverkar behovet av ytterligare parkeringsplatser
samt en översyn av byggrätterna i området.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner kommunstyrelsen besluta
återremittera ärendet.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Byggnadsnämnden
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2017‐12‐29
Dnr: 2017/1429
Antagandehandling

Detaljplan för del av fastigheten Matvik 1:54 m.fl. (Matviks
hamn), Hällaryd, Karlshamns kommun, Blekinge län

PLANBESKRIVNING

Antagandehandling • Utökat förfarande
Samrådsbeslut
Granskningsbeslut
Godkänd för antagande
Antagandebeslut
Laga kraft

BN
BN
BN
KF

2017‐06‐21
2017‐11‐08
2018‐01‐31
20XX‐XX‐XX
20XX‐XX‐XX

Kommunens handläggare: Anna Terning, landskapsarkitekt

Stadsmiljöavdelningen • Samhällsbyggnadsförvaltningen
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2017‐12‐29

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

Innehållsförteckning
Inledning

3

Planprocessen
Tidplan

3
3

Handlingar
Detaljplanen omfattar följande handlingar:

3
3

Planens syfte och huvuddrag
Bakgrund
Tidigare planarbete
Syfte

4
4
4
4

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken

4

Plandata
Läge och avgränsning
Markägoförhållanden och areal

5
5
5

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Program för planområdet
Miljöbedömning
Övriga kommunala beslut och utredningar

5
5
5
6
6
6

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Riksintressen och övriga regleringar/intressen
Strandskydd
Miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsnormer
Störningar, miljö‐ och riskfaktorer
Mark‐ och vattenområden
Bebyggelseområden
Vägar och trafik
Teknisk försörjning

7
7
9
10
11
11
14
19
23
24

Administrativa frågor
Genomförandetid
Upphävande av strandskydd

26
26
26

Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Avtal

26
26
26

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Servitut

26
26
30

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning

30
30
30

Resurshushållning

30

Medverkande tjänstemän

30

2

P l a n b e s k r i v n i n g – D e ta l j p l a n fö r d e l av fa s t i g h e te n M a t v i k 1 : 5 4 m .f l . , H ä l l a r yd
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Antagandehandling

2017‐12‐29

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
Planarbetet genomförs med ett utökat planförfarande då planförslaget får anses vara av
allmänt intresse eftersom planområdet utgörs av småbåtshamnen i Matvik.
Planprocessen är en demokratisk process med lagstadgade krav på allmänhetens insyn och
medverkan. Under planarbetets gång kommer handlingarna att ställas ut för samråd och
granskning med möjligheter för alla att lämna synpunkter. Handlingarna ställs ut på
stadsmiljöavdelningen på Rådhuset och hålls även tillgängliga på stadsbiblioteket i Karlshamn.
Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på kommunens hemsida.

Tidplan
En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer:











Upprätta samrådshandlingar
Samråd om behov av MKB
Beslut om samråd (BN)
Samråd
Upprätta granskningshandlingar
Beslut om granskning (BN)
Granskning
Upprätta antagandehandlingar
Godkänna och överlämna för antagande (BN)
Beslut om antagande (KF)

maj‐jun 2017
maj 2017
jun 2017
jul‐aug 2017
sep‐okt 2017
nov 2017
nov‐dec 2018
dec 2018
jan 2018
mar 2018

MKB, miljökonsekvensbeskrivning, BN, byggnadsnämnd, KF, kommunfullmäktige
Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade
protokollet från byggnadsnämndens/kommunfullmäktiges sammanträde anslagits på
kommunens anslagstavla. Detta gäller om beslutet inte överklagas, eller då länsstyrelsen
beslutat att inte överpröva planbeslutet, om detta sker senare.

Handlingar
Detaljplanen omfattar följande handlingar:






Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, daterad 2017‐12‐29
Planbeskrivning, daterad 2017‐12‐29
Illustrationskarta, skala 1:1000, daterad 2017‐12‐29
Samrådsredogörelse, daterad 2017‐10‐23
Granskningsutlåtande, daterat 2017‐12‐29
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 Grundkarta, skala 1:1000, upprättad 2011, kompletterad och reviderad 2017,
fastighetsredovisningen avser förhållandena 2017‐06‐21, kontrollerad 2017‐11‐07
 Fastighetsförteckning, daterad 2017‐06‐21, kontrollerad 2017‐11‐07
 Behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB, daterat 2017‐05‐11
 Naturvärdesbedömning, daterad 2011‐12‐02
 Bottenundersökning, daterad 2012‐05‐14
 Miljöteknisk markundersökning i Matviks hamn, daterad 2012‐10‐09

Planens syfte och huvuddrag
Bakgrund
Planområdet ligger vid havet i Matvik och omfattar bland annat Matviks hamn, vilken är
kommunens största småbåtshamn. Från Matvik går skärgårdsbåt till många öar i skärgården.
Skärgården i Karlshamns kommun är unik och en stor tillgång för boende, besökare, turism och
rörligt friluftsliv. Karlshamns kommun arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling utifrån
ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella aspekter. Det övergripande målet är en attraktiv
kommun där människor vill och har förutsättningar att bo, verka och må bra. I visionen för
Karlshamn har den goda livsmiljön lyfts fram som en viktig faktor för en positiv befolknings‐ och
näringslivsutveckling. Skärgårdsområdet är därvid en stor tillgång och av riksintresse. Det ingår
också i ett biosfärområde, Blekinge Arkipelag, i Blekinges skärgårds‐ och kustlandskap.

Tidigare planarbete
Under åren 2011‐2013 togs en detaljplan fram för Matviks hamn. Planen vann laga kraft 2013‐
08‐23. I samband med inkommen ansökan om bygglov i mars 2017 upptäcktes att bestämmelser
saknas för en yta i den norra delen av plankartan. Vid kontakt med grannarna till området i
samband med behandlingen av bygglovsansökan framkom även att den plankarta som skickats
ut till sakägarna i granskningsskedet innehöll flera felaktigheter, då stora delar av planområdet
genom ett rittekniskt fel hade belagts med prickad mark och lokalgatan var gråfärgad. Dessa
felaktigheter finns inte på de handlingar som var uppsatta på utställningsplatserna och
upptäcktes därför inte. Den utskickade granskningsversionen skiljer sig därmed väsentligt från
den plankarta som antogs och vann laga kraft. Då det inte får förekomma väsentliga ändringar i
plankartan mellan granskning och antagande måste därför planen göras om.

Syfte
Syftet med aktuell planläggning är att Matviks hamns potential som centralpunkt eller bashamn
för skärgårdsområdet ska tas tillvara och utvecklas som resurs för såväl boende som friluftsliv
och turism.

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”.

4
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Plandata
Läge och avgränsning
Planområdet är beläget i Matvik, ca en
mil öster om Karlshamns tätort och 3 km
söder om Tränsum. Området omfattar
småbåtshamnens område på land såväl
som i vattnet samt den bebyggelse öster
och söder om Matvikshamnsvägen som
inte är planlagd i detaljplan D 15, se
nedan.
Området nås från gamla riksvägen
mellan Karlshamn och Bräkne Hoby via
Matvikshamnsvägen i norr. Man kan
också nå området från väster via
Matviksvägen.

Bild 1. Planområdets läge markerat med röd ring.

Markägoförhållanden och areal
Planområdet omfattar större delen av
den kommunägda fastigheten Matvik
1:54 samt flera privatägda fastigheter,
totalt ca 12,5 ha mark‐ och vattenområde.
Planområdet är anpassat till intilliggande
plangränser och befintliga
fastighetsgränser.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Planområdet ingår i delområde G.
Vettekulla – Matvik i kommunens
Bild 2. Planområdets läge och avgränsning rödmarkerat.
översiktsplan ”Karlshamn 2030” som
antogs 2015‐05‐04. Visionen för området är att en ny väg ska byggas mellan Karlshamn och
Matviks hamn för att Karlshamn på så sätt ska kunna växa österut. Matvik med dess hamn ska
ses som Karlshamns port mot skärgården och utvecklas till en attraktiv bostads‐ och tätort med
service året runt.
En huvudfråga i översiktsplanen är strävan efter en hållbar utveckling
där en social, ekologisk och ekonomisk dimension beaktas. Därför har
åtta ledord 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. Planläggningen av Matviks
hamn bedöms ge förutsättningar för förtätning, funktionsblandning,
närhet till natur och god infrastruktur, vilket innebär att fyra av de
åtta ledorden uppfylls.

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
I gräns med/inom det aktuella planområdet finns tre
detaljplaner/områdesbestämmelser:

De åtta ledorden i
översiktsplanen.

D 15: Detaljplanen medger bostadsbebyggelse och vann laga kraft den 25 mars 1998. Den östra
delen av planen ersattes i den tidigare detaljplanen för Matviks hamn.
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D 17: Detaljplanen medger
bostadsbebyggelse och vann laga kraft den
27 december 2008.

D 17

D 22: Planen vann laga kraft 2013‐11‐30.
Syftet med planen är dels att ersätta
områdesbestämmelser för Matvik, antagna
1995 och en mindre detaljplan från 1971,
samt möjliggöra ny bostadsbebyggelse.
Planen bekräftar befintlig
bostadsbebyggelse samtidigt som den
möjliggör för ca 50 nya tomter i området.

D 15

Program för planområdet

D 22

Det tidigare planarbetet för Matviks hamn Bild 3. Gällande planer i området gulmarkerade.
startades med ett planprogram. Något nytt
program har inte bedömts behövas, då nu aktuellt planarbete till största delen följer
bestämmelserna i den tidigare planen.

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”. Samråd med länsstyrelsen har skett och de instämmer i kommunens ställningstagande.

Övriga kommunala beslut och utredningar
Byggnadsnämnden beslutade 2017‐05‐03 att ställa sig positiv till detaljplaneläggning av del av
fastigheten Matvik 1:54 m.fl. (Matviks hamn) samt att uppdra till stadsmiljöavdelningen att
upprätta detaljplan.
Kommunstyrelsen gav byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta områdesbestämmelser för
område tillhörande Matviks hamn redan i januari 2004. I maj 2006 antog kommunfullmäktige
ett kommunalt handlingsprogram för skärgården. Detta program är en av pusselbitarna i
kommunens vision om att kommunen ska erbjuda goda möjligheter till boende, arbete och
försörjning, trygghet och säkerhet, kultur‐ och fritidsverksamheter, allt i en god livsmiljö. För att
öka förutsättningarna att nå visionen inriktas handlingsprogrammet på fem strategiska
områden som ska stå i fokus för kommunens insatser under de närmaste åren. Dessa är boende
och kommunikationer, näringsliv och service, friluftsliv och turism, Matviks hamn samt vatten
och avlopp. I det av kommunfullmäktige, i november 2007, antagna förslaget till fortsatt arbete
enligt skärgårdsprogrammet avseende åren 2008‐2010 anges att byggnadsnämnden ska lägga
fram förslag till områdesbestämmelser för Matviks hamnområde för antagande i
kommunfullmäktige under 2008. Byggnadsnämnden hade dock under ett antal år inte möjlighet
att prioritera arbetet med planläggning i Matviks hamn, då andra planarbeten givits högre
prioritet. I maj 2009 beslutade byggnadsnämnden om att istället för områdesbestämmelser
upprätta en detaljplan för Matviks hamn, då detta ansågs lämpligare. En beställning om
upprättande av detaljplan inkom till byggnadsnämnden i april 2011. Byggnadsnämnden
6
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uppdrog till stadsmiljöavdelningen att i maj 2011 starta arbetet med upprättande av detaljplan
för Matviks hamn. Planarbetet startades upp med ett planprogram vilket sedan låg till grund för
planarbetet. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2013‐08‐23.
Nu aktuellt planarbete är ett omtag av den laga kraftvunna detaljplanen, då flera felaktigheter
upptäckts i de planhandlingar som skickades ut till sakägarna i granskningsskedet. Dessa
felaktigheter innebar att det fanns väsentliga ändringar mellan granskningshandlingarna och
antagandehandlingarna, vilket juridiskt sett inte är korrekt och planarbetet måste göras om.
Unesco har utsett Blekinge Arkipelag till biosfärområde. Området omfattar kust och skärgård i
Karlshamn, Karlskrona och Ronneby kommuner. Biosfärområden är modellområden för en
hållbar utveckling där det gäller att stödja, bevara och utveckla området så att dess särart
bevaras samtidigt som den ekonomiska utvecklingen och möjligheterna till fortlevnad utvecklas.
Biosfärområdet Blekinge Arkipelag, har mycket höga natur‐ och kulturarvsvärden, med få, om
ens några motsvarigheter på andra håll i världen. I Blekinge Arkipelag är det i första hand natur,
kultur och entreprenörskap som skall vara ledord i utvecklingsarbetet för att stimulera
områdets utveckling.

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Riksintressen och övriga regleringar/intressen
Friluftsliv
Delar av hamnplanen samt vattenområdet ligger
inom område som är utpekat som riksintresse för
friluftslivet. Enligt miljöbalken ska områden som
är av riksintresse för friluftslivet skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt skada natur‐ eller
kulturmiljön.
Riksintresseområdet som berörs är ett av två
utpekade riksintressen för friluftslivet i
Karlshamns kommun. I översiktsplanen
”Karlshamn 2030” benämns det aktuella området
som FK4 – Hällaryds skärgård‐Eriksberg‐Tjärö‐
Järnavik.

Den östra delen av planområdet ligger inom
riksintresseområdet för friluftsliv.

Förslag och konsekvenser
Detaljplanens syfte är att tillvarata och utveckla Matviks hamn för bland annat friluftsliv och
turism. Ett genomförande av avsedd detaljplan
bedöms inte påverka riksintresset negativt.

Högexploaterad kust
Större delen av planområdet ingår i det
kustområde som är av riksintresse. Kustzonen
spelar en särskilt viktig roll, både för natur‐ och
kulturmiljövård och för det rörliga friluftslivet.
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön
får komma till stånd endast om det inte möter
hinder enligt miljöbalken 4 kap 2‐8 §§ och det kan
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar
områdenas natur‐ och kulturvärden. I zonen får
Planområdet ligger till stor del inom
fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av
riksintresseområdet för kustzonen.
kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det
finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som
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tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora
tätortsregionerna. I översiktsplanen anges att prövning ska ske genom detaljplan eller
områdesbestämmelser med syfte att reglera bygglovsplikten. Befintliga områden med samlad
fritidsbebyggelse ska regleras med detaljplan eller områdesbestämmelser.
Förslag och konsekvenser
Inom aktuellt planområde finns befintlig bebyggelse i den västra delen. Planen föreslår endast
att ny mark tas i anspråk för bebyggelse av servicebyggnader samhöriga med småbåtshamnen.
Ett genomförande av avsedd detaljplan bedöms inte påverka riksintresset negativt.

Ekologiskt känsliga områden
Miljöbalken anger att mark‐ och vattenområden
som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
skada naturmiljön.
I Karlshamns kommun har ett femtontal mark‐ och
vattenområden pekats ut som ekologiskt känsliga,
bland annat Hällaryds skärgård inom vilket
planområdet ligger. I kustlandskapet rör det sig
främst om områden särskilt känsliga för utsläpp
eller olika former av vattenföretag som t.ex.
muddring, utfyllnader och fiskodlingar.

Vattenområdet inom planområdet är
utpekat som ett ekologiskt känsligt område

Förändringar och konsekvenser
Planen föreslår att några befintliga bryggor förlängs och att en ny brygga anläggs i den norra
delen av planområdet. Planen föreslår även att servicebyggnader får uppföras. Vid allt
anläggningsarbete ska hänsyn tas till naturmiljön.

Brukningsvärd jordbruksmark
Den norra delen av planområdet är klassad som
brukningsvärd jordbruksmark enligt MB 3 kap 4 §.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det
behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan
tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk. Om sådan mark ska tas i anspråk bör
ingreppen utformas på ett sätt som medför minsta
möjliga inverkan på jordbruket.

De gula områdena visar brukningsvärd
jordbruksmark.

Aktuell del inom planområdet utgörs till viss del av
bebyggd mark och resterande del utgörs av grönområde och uppläggningsområde för båtar
tillhörande hamnen. Marken brukas således inte.
Förslag och konsekvenser
Marken utpekad som brukningsvärd jordbruksmark inom planområdet föreslås planläggas för
bostads‐, natur‐ och småbåtshamnsändamål. Några negativa konsekvenser av planens
genomförande är inte att förvänta.

8
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Landskapsbildskydd
I Karlshamns kommun har områden i skärgården
landskapsbildskydd, bland annat Hällaryds skärgård
som beskrivs som ett stort, särpräglat
skärgårdsområde med tilltalande landskapsbild.
Landskapsbildskyddets i Hällaryds skärgård ligger i
gräns med avsett planområde.
Förslag och konsekvenser
Planförslaget innebär ingen större förändring av
landskapsbilden i området. Platsen är redan
ianspråktagen på det sätt som planen avser lägga
fast. Vissa kompletteringar kommer dock att kunna
ske. Dessa ska placeras och utformas med hänsyn till landskapsbild, natur‐ och kulturvärden
samt miljö‐ och klimataspekter. Avsikten är att främja en ändamålsenlig struktur och en
estetiskt tilltalande miljö. Området som omfattas av landskapsbildsskydd bedöms inte påverkas
negativt av ett genomförande av avsedd detaljplan

Riksintressen och övriga regleringar/intressen inom och i gräns med planområdet.

Strandskydd
Delar av planområdet omfattas av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13‐18 §§. Syftet med
strandskyddet är att bevara naturvärden längs stränderna och att hålla stränderna tillgängliga
för allmänheten. Strandskyddet omfattar land‐ och vattenområdet intill 100 meter från
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).
För stora delar av planområdet gäller idag strandskydd, dock består ingen av dessa delar av
orörd natur. I den södra och norra delen av planområdet finns vassbevuxen naturmark med
bryggor ut i vattnet. Den största delen av planområdet består av småbåtshamn med hamnplan
och bryggor. Här är strandkanten belagd med sprängsten, se bilder sidan 16. Även delar av
bostadsområdet berörs av strandskydd.
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Att upphäva strandskyddet genom en bestämmelse i en detaljplan förutsätter att det finns
särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken. Vid prövning av frågan får man som särskilda skäl
bara beakta om det område som upphävandet avser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
kan inte tillgodoses utanför området,
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte
genomföras utanför området,
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
behöver tas i anspråk för ett annat mycket angeläget intresse

Föreslagen förändring och konsekvenser
I samband med upprättandet av detaljplanen avser kommunen genom en planbestämmelse
upphäva strandskyddet inom delar av planområdet. De särskilda skäl som åberopas är skälen 1,
3 och 4. Marken och vattnet för småbåtshamnen och därtill hörande funktioner är områden som
redan är ianspråktagna och planerad utvidgning gäller pågående verksamhet. Funktionen hamn
är även sådan att anläggningen måste ligga vid och i vattnet. De åtgärder som föreslås i planen
avser att säkra och utveckla allmänhetens och det rörliga friluftslivets tillgänglighet till kust, hav
och skärgård och därmed medverka till att syftet med strandskyddet värnas. Resterande
naturmark i söder samt den i norr planeras som allmän plats, natur, och därigenom säkerställs
möjlighet till passage genom området. Även planerad parkmark säkerställer att befintliga gröna
värden i området bibehålls. Inom område för natur och park upphävs inte strandskyddet.
Anmälan om vattenverksamhet
Vattenverksamhet regleras i 11 kap. MB och i den tillhörande förordningen
(1998:1388) om vattenverksamhet m.m., samt dessutom angående rådighet över vatten i
lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Vad som är en
vattenverksamhet framgår av 11 kap. 2 § MB. Typiska vattenverksamheter är t.ex. byggande
eller utrivning av dammar, markavvattning, byggnad i vatten, eller grävning, sprängning och
rensning i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Föreslagen
placering av flytande handel (H1) kan kräva ett större vattendjup än dagens nivå och botten
måste då muddras. Prövning av vattenverksamhet kommer att ske som separat ärende då
exploatering blir aktuellt.

Miljökvalitetsmål
De sexton miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås.
Preciseringar av miljökvalitetsmålen förtydligar dem och används i uppföljningen av målen.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra
till en hållbar utveckling. Genom planförslaget ges möjlighet till att utveckla och utöka en
levande småbåtshamn med de servicefunktioner som efterfrågas av båtägare fler båtplatser och
utökad byggrätt för småbåtshamnsändamål. Sjömack, båtbottentvätt, spolplatta, latrintömning
mm är samtliga servicefunktioner som skulle innebära en bättre miljö i såväl hamnen som i
skärgården. Hamnen ger också människor möjlighet att utöva sina friluftsintressen och uppleva
den vackra naturen i skärgården. Detaljplanen bedöms därför ha en positiv inverkan på följande
miljökvalitetsmål: giftfri miljö, hav i balans samt levande kust och skärgård och god bebyggd
miljö. Ett ökat antal båtar kan dock ha en negativ inverkan på kvalitetsmålen; begränsad
klimatpåverkan och bara naturlig försurning, beroende på båtmotorer och drivmedel.
10
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Miljökvalitetsnormer
Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm
är att den tar sikte på tillståndet i miljön
och vad människan och naturen bedöms
kunna utsättas för utan att ta alltför stor
skada. Miljökvalitetsnormer reglerar den
kvalitet på miljön som ska uppnås till en
viss tidpunkt och de ska följas när
kommuner och myndigheter planerar och
planlägger. Miljökvalitetsnormer infördes
med miljöbalken år 1999. Det finns idag
miljökvalitetsnormer för luft, buller och
vattenkvalitet. För buller och luft se nedan.

Vattenförekomsten Matviksfjärden blåmarkerad.

Den ekologiska statusen för ytvattenförekomsten Matviksfjärden är klassificerad som måttlig
med målet god ekologisk status 2027. Att målet inte uppfylls till 2021 beror på att över 60 % av
den totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön. Den kemiska ytvattenstatusen är
god, förutom för bromerad difenyleter och kvicksilver.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Vattenområdet är utpekat som ekologiskt känsligt (miljöbalken 3 kap 3 §), vilket måste beaktas
vid framtida åtgärder i vattenområdet. Det är också viktigt att poängtera att området är känsligt
för utsläpp, vilket bör beaktas vid hanterande av dagvatten (läs mer om dagvatten på sidan 24).
Genomförandet av planen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen för Matviksfjärden. Inte
heller berörs förordningen om fisk‐ och musselvatten (SFS 2001:554).

Störningar, miljö‐ och riskfaktorer
Buller och luft
Planområdet är beläget relativt nära bostadsbebyggelse och omfattar även bostadsändamål,
vilket ställer krav på att de verksamheter som planförslaget medger inte är störande för boende
i närområdet.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Detaljplanen medger inga nya bostäder utan verksamheter knutna till marina aktiviteter. Någon
bullerberäkning har därför inte gjorts utan verksamheternas omgivningspåverkan regleras
genom planbestämmelse (m1) om att: Verksamheter får inte vara störande för omgivningen,
innebärande att vedertagna riktvärden och gällande gränsvärden beträffande buller, utsläpp till
luft eller annat liknande som omfattas av miljöbalken inte får överskridas vid fastighetsgräns.
Den föreslagna detaljplanen bedöms inte
medföra att gällande miljökvalitetsnormer för
omgivningsbuller (SFS 2004:675) eller
utomhusluft (SFS 2001:527) överskrids.

Förorenad mark
Inom planområdet finns två platser som av
länsstyrelsen markerats som potentiellt
förorenade områden. Båda avser identifierade
verksamheter; den norra stjärnan avser ett
mindre avloppsreningsverk, den södra stjärnan
sjötrafik och hamn.
Reningsverket anlades i samband med att
tomterna vid Kalvösundsvägen bebyggdes i slutet

Potentiellt förorenade områden är
markerade med stjärnor.
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av 1990‐talet. Det är inte längre i drift då området sedan år 2011 är anslutet till kommunala
avloppsledningar.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Planförslaget innebär att området där reningsverket är beläget planläggs för handel och kontor.
Då inga anmälningar om driftstörningar som skulle kunna innebära utsläpp till mark är kända
bedöms detta inte behöva utredas ytterligare i det fortsatta planarbetet.
Samlingsprov av marken har tagits i sex punkter i hamnområdet. Metaller och PAH förekommer
i halter under riktvärden för mindre känslig mark och det bedöms inte kräva några åtgärder
inom området för hamn och båtuppställningsplats då det planläggs för ändamålet småbåtshamn.
Vid schaktarbeten bedöms det dock att ytterligare undersökningar och provtagning av massor
bör utföras för att utreda hur massor ska hanteras.

Hantering av brandfarliga vätskor
Det finns önskemål om en marin drivmedelsstation i hamnen, då närmaste sjömack i kommunen
ligger i Väggaviken och endast tillhandahåller diesel. Räddningstjänsten ställer krav på att
försäljningsställen för bensin ska vara bemannade, vilket har medfört att det inte finns bensin
att tillgå i Väggaviken. Efterfrågan på en sjömack, och framförallt bensinförsäljning, är stor
eftersom många båtmotorer drivs på bensin och den närmaste sjömacken med bensinförsäljning
finns i Karlskrona. Idag sker påfyllnad av bensinmotorer i hamnen via egna dunkar som
transporteras med bil. Detta medför extra bilkörning till och från området med brandfarliga
vätskor och påfyllning från dunk, vilket medför stor risk för spill.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Ändamålet småbåtshamn (V1) innefattar all den verksamhet som hör till småbåtshamnen men
befinner sig på land, exempelvis sjömack. En sjömack kan också placeras i vattnet vilket tillåts
inom användningsändamålet småbåtshamn (W1). Vid hantering av brandfarliga vätskor måste
särskilda avstånd beaktas. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, (tidigare
Räddningsverket) anger att mellan mätarskåp och båtplatser där övernattning ombord kan
tänkas ske ska avståndet vara 25 meter. Minsta avstånd från mätarskåp till övriga båtplatser, det
vill säga där övernattning inte förekommer, är 12 meter. Minsta avstånd mellan lossningsplats
för tankfordon eller tankfartyg med bensin och bostäder eller båtplatser där övernattning kan
tänkas ske är 25 meter.

Radon
1997 gjordes en radonutredning för planområdet vid Kalvösundsvägen. Marken klassades som
normalradonmark. På markradonöversikt (SGU:s karta i skala 1:50 000) ligger planområdet
inom område där risken för höga markradonhalter bedöms som förhöjd på grund av risk för
höga uranhalter i marken (uran > 8 ppm). För de norra delarna av planområdet visar
geostrålningskarta (SGU:s karta i skala 1:50 000) granithalter >30 uR/h.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Då radonfrågan regleras i Boverkets byggregler (avsnitt 6:23) bevakas frågan i bygglovsskedet.
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
Den globala uppvärmningen leder till ett varmare men även till ett generellt blötare klimat,
vilket påverkar hela samhället. Konsekvenserna av klimatförändringar förväntas skapa ökade
risker för extrema väderhändelser och naturolyckor. Ökad nederbörd i intensivare perioder och
höjd havsnivå medför ökad risk för översvämningar, vilket kan resultera i ras, skred och erosion
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(se nedan). Vattentillgång och vattenkvalitet
kommer att påverkas av förändrade
nederbördsmönster och ökad spridning av
föroreningar med mera. Det varmare klimatet ger
också risk för mer långvariga värmeböljor med
högre temperaturer, vilket ger upphov till större
behov av svalka och därmed högre förbrukning av
energi. Samtidigt kan luftföroreningar komma att
öka och bli mer långlivade då spridningen
förändas.
Enligt SMHI:s analyser under hösten 2014
beräknas korttidsnederbördens intensitet öka med
Ytor som översvämmas vid 100‐årsflöde.
upp emot 50 procent fram till år 2100. Mot
bakgrund av SMHI:s analyser av extrema vattenstånd i Blekinge med hänsyn till
klimatförändringar (publicerat 2014) har Länsstyrelsen utarbetat riktlinjer för byggande i
låglänta områden. Med år 2100 som planeringshorisont anges 3,0 m över nollnivå (RH2000) för
nybyggnad av bostäder och för handel, kontor och icke miljöfarlig verksamhet rekommenderas
+2,5 meter över nollnivå (RH2000). Marken inom planområdet ligger på nivåer mellan cirka +1
och +8 meter över havet, vilket innebär att delar av den befintliga bebyggelsen i Matviks hamn
kan drabbas av direkta översvämningsrisker vid högvattensituationer redan idag. På sikt, när
medelvattennivån stiger, kommer risken för översvämning att öka. Således kan behovet och
kostnaden för anpassning eller skadeförebyggande åtgärder komma att bli mycket omfattande.
Om havsytenivån generellt hamnar på en högre nivå medför detta även att grundvattennivån
närmast kusten stiger i motsvarande utsträckning.

Säkerhetsnivåer för höjd havsnivå vid planeringshorizonten år 2100. Den tunna streckade linjen utgör
dagens kustlinje. Den vitblå färgen visar område som översvämmas om havsytenivån stiger med 1 m, ljusblå
färg 2 m och mörkblå färg 3 m.
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Föreslagen förändring och konsekvenser
Åtgärder mot översvämning i befintlig bebyggelsemiljö som exempelvis höjd grundläggnings‐
nivå är svårt att åstadkomma på ett bra sätt på grund av tillgänglighetskrav och omgivande
marknivåer. I de fall omgivande mark kan höjas till denna nivå kan det ge en stadsbild som inte
är önskvärd där den nya bebyggelsen höjer sig över den gamla och därmed inte smälter in i
befintlig miljö. I Matviks hamn bör därför en teknisk lösning för konstruktionen användas för
nytillkommande bebyggelse. Angiven nockhöjd har dock angivits från medelmarknivå för att
möjliggöra att marknivån höjs. Med tanke på översvämningsrisken ska bärande
byggnadskonstruktioner dimensioneras för en framtida nivå på högsta högvatten upp till en
höjd av +3,0 meter över nollplanet (RH00), vilket innebär att grundkonstruktionen inte ska lida
skada om den vattennivån skulle uppkomma vid något tillfälle. Detta regleras genom
planbestämmelse: ”Ny bebyggelse ska utformas så att grundkonstruktionen inte skadas vid
översvämning upp till nivån 3,0 m över grundkartans nollnivå”.

Ras och skred
Inom planområdet finns ett område utpekat som aktsamhetsområde med risk för skred i
finkorniga jordar. Området ligger centralt i planområdet och är delvis sedan tidigare planlagt för
bostadsändamål och bebyggt med fyra enbostadshus. Den övriga delen utgörs av klippt
gräsmatta, med buskage.
Stråket längs med kusten som utgör
aktsamhetsområde på grund av strandnära läge är
till största delen hårdgjord genom utfyllnad till
kajer och som förstärkning för befintliga bryggor.
Det är endast den nordligaste delen som utgörs av
vassbevuxen naturmark.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Den del av aktsamhetsområdet med risk för skred
som ligger centralt i planområdet avses planläggas
för ändamålet allmän plats park. Denna del avses
därmed inte bebyggas.

Den orange markeringen mitt i
planområdet visar på aktsamhetsområde
med risk för skred i finkorniga jordar.
Skrafferade ytor visar aktsamhetsområde
på grund av strandnära läge.

I området närmast havet, det vill säga på den östra
sidan av gatan, där det idag finns sjöbodar medges
även framöver ny bebyggelse i mindre volymer i
form av enklare komplementbyggnader. Dessa är
relativt lätta att flytta och har inget högre värde,
jämfört med bostadsbebyggelse, om de skulle översvämmas. Närmast korsningen med
Matvikshamnsvägen i norr medges en något större byggrätt upp till 100 kvm. Det område
närmast havet längst i norr, som idag utgörs av vassbevuxen naturmark, planläggs som allmän
plats, natur.

Mark‐ och vattenområden
Landskapsbild, mark, vatten och vegetation
Planområdet är komplext på så sätt att det inom planområdet möts fyra olika typer av
landskapskaraktärer, se bild till höger. I en landskapsbildsanalys för kommunen från 2006
beskrivs de olika karaktärerna. Dessa fanns även med i översiktsplanen från 2007.
Den södra delen av planområdet har klassats som ”Kustzon med bebyggelse, kuperad” (KbK) och
beskrivs på följande sätt: ”Lövskogsdominerad kust, omväxlande halvöppen till sluten, mer eller
mindre flikig och med utpräglad kupering. Inslag av hällmarker förekommer. Landskapet ger
storslagna vyer och perspektiv. Det förekommer ett tämligen stort inslag av bostadsbebyggelse,
främst av fritidskaraktär.” De rekommendationer som ges för denna landskapskaraktär är
14

P l a n b e s k r i v n i n g – D e ta l j p l a n fö r d e l av fa s t i g h e te n M a t v i k 1 : 5 4 m .f l . , H ä l l a r yd

32

Antagandehandling

2017‐12‐29

följande: ”Den yttersta kustzonen har höga landskapsbildsvärden och är generellt sett känslig för
exploatering av alla slag. Detta på grund av att alla tillägg blir starkt exponerade och att den
smala kustzonen är starkt utnyttjat av det rörliga friluftslivet såväl till lands som till sjöss. De
tillägg som kan komma i fråga bör förläggas något indraget från kustlinjen och ansluta till eller
helst förläggas inne i skogsklädda höjdpartier. Öppna partier mellan dungar och höjder bör
undantas från bebyggelse.”.
Den norra delen av planområdet, från
vändplanen på Kalvösundsvägen och
norrut, är klassad som ”Mosaikartad
odlingsbygd” (M) och beskrivs på följande
sätt: ”Landskap med omväxlande flack eller
svagt kuperad öppen mark, främst i form av
åker‐ och betesmark samt kuperad eller
dramatiskt kuperad skogsmark, främst löv.
Sprickdalarna är ofta tydliga genom att
smala öppna flacka fält skär igenom
skogklädda bergspartier. Inslaget av vägar,
åar, enskilda hus, gårdar och byar är ibland
stort, men karaktären domineras av spelet
mellan slätt och åkerholmar/omgivande
skog. Landskapet ger vyer och perspektiv.”
De rekommendationer som ges för denna
Bild 13. Landskapskaraktärernas avgränsning.
typ av landskapskaraktär är följande:
”Karaktären har stora landskapsbildmässiga
värden. Den visuella känsligheten är främst relaterad till de öppna ytorna, särskilt när dessa utgörs
av smala dalgångar och stråk. Däremot kan de uppstickande höjderna tåla en hel del
kompletterande byggda inslag, t ex bostadsbebyggelse, om dessa placeras i sluttningszoner, på
högplatåer eller i anslutning till befintliga samhällen. Ytkrävande industriella anläggningar kan
vara mycket svåra att få att smälta in i landskapsbilden och de öppna ytorna bör definitivt
undvikas härvidlag. Karaktären är ganska känslig för påverkan från vindkraftverk, då dessa med
sin stora skala kan förta dramatiken hos landskapet. Känsligheten är också stor när det gäller
infrastrukturella element. Det är viktigt att eventuella nya vägar placeras i gränsen mellan öppen
mark och skogklädd höjd. Karaktären är mycket känslig för skogsplanteringar.”.
Del av vattenområdet i norr är klassat som ”Åar i flackt öppet landskap” (ÅF) och beskrivs på
följande sätt: ”Åar i flackt öppet landskap, ofta med meandrande form. Åbrinken är ofta
trädbevuxen, främst med al. I det flacka landskapet åtföljs ån ibland av våtmarker och fuktiga
ängar.”. För denna landskapskaraktär rekommenderas följande: ”Denna landskapstyp är relativt
ovanlig i kommunen och zonen närmast åarna bör skyddas från exploateringar av alla slag. Ån ska
ge intryck att vara fri i sitt meandrande lopp.”.
Del av det södra vattenområdet är klassat som ”Skärgård, öppen” (SgÖ) och beskrivs på följande
sätt: ”Skärgård med kupering där öarna främst består av hällmarker, men inslag av enstaka träd
och dungar förekommer. Denna typ av skärgård har en påtaglig visuell kontakt med havet.
Landskapet ger storslagna vyer och perspektiv. Enstaka fritidshus förekommer.”. För denna
landskapskaraktär rekommenderas följande: ”Den öppna skärgården har höga
landskapsbildsvärden och är generellt sett mycket känslig för exploatering av alla slag. Detta på
grund av att alla tillägg blir extremt exponerade och att skärgården är starkt utnyttjat av det
rörliga friluftslivet såväl till lands som till sjöss. Tillägg i bebyggelsen bör komma i fråga endast i
undantagsfall och då i anslutning till befintlig bebyggelse. Friluftslivets intressen ska särskilts
beaktas.”
På hamnplanen genom området löper en asfalterad väg från Matvikshamnsvägen. I övrigt finns
få hårdgjorda ytor inom planområdet. Hamnplanen, uppläggningsområdena samt parkerings‐
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platserna består huvudsakligen av olika typer av grus/stenmaterial. Bostadsbebyggelsen i
området ligger i de flesta fall på en högre nivå än hamnplanen. Nivåskillnaden består av gröna
ytor med gräs, lövträd och buskvegetation, eller så är tomterna kuperade med huset högt
placerat. Strax nordost om planområdet finns tre markeringar (länsstyrelsen) avseende hotade
arter.
Föreslagen förändring och konsekvenser
I aktuell planläggning sker inga stora förändringar beträffande mark‐ och vattenanvändningen.
Avsikten med planläggningen är att tillvarata och utveckla den potential som småbåtshamn som
Matviks hamn har. Största delen av planområdet är redan idag ianspråktaget för bostads‐ och
småbåtshamnsändamål. Resterande del består av grön‐ och vattenområden. Mötet mellan de
olika landskapskaraktärerna sker ute i vattenområdet och på en yta ianspråktagen för
hamnverksamhet, vilket innebär att karaktärerna inte är utpräglade i detta läge.
I den norra delen av planområdet finns möjlighet att förlänga en av de befintliga bryggorna. I
övrigt föreslås inga förändringar utan marken längst i norr planläggs som natur för att värna den
befintliga grönytan. Planen bedöms inte påverka de hotade arter som länsstyrelsen pekat ut.

Asfalterad väg, uppläggningsområden där underlaget Nivåskillnad mellan hamnområdet och intilliggande
består av två olika stenmaterial.
bostadsområde.

Grusade ytor för båtuppläggning och
parkeringsplats samt gräsyta mot bostäderna.

Planområdets norra del med Kalvö i bakgrunden.

Strandkanten med sprängsten.

Trädäck och mastkran.

16

P l a n b e s k r i v n i n g – D e ta l j p l a n fö r d e l av fa s t i g h e te n M a t v i k 1 : 5 4 m .f l . , H ä l l a r yd

34

Antagandehandling

2017‐12‐29

Friytor
Utanför Matvik ligger Hällaryds skärgård, Blekinges västligaste skärgård, bestående av ett 50‐tal
öar och lika många holmar. Matvik är en idealisk utgångspunkt för båtturer till öarna i denna
vackra del av kustskärgården. Badvikar med sand finns bland annat på Östra Bokö, Bockö och
Tärnö.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Planens syfte är att utveckla hamnen för bland annat turism och friluftsliv och ett genomförande
av planen ses därmed som positivt.

Geotekniska förhållanden
1997 gjordes en geoteknisk utredning för planområdet vid Kalvösundsvägen. Inom nuvarande
planområde har ingen utredning gjorts. På berggrundskarta (SGU:s karta i skala 1:50 000)
framgår att berggrunden består av gnejs. På jordartskartan (SGU:s karta i skala 1:50 000)
framgår att stora delar av hamnplanen är utfylld mark. Sluttningen mellan den högt belägna
bebyggelsen vid Kalvösundsvägen och hamnplanen består av silt, lera och sand men även berg i
dagen. De högre partierna består av morän.
Föreslagen förändring och konsekvenser
För de områden där planen medger bebyggelse kommer geotekniska undersökningar utföras vid
exploateringsskedet.

Fornlämningar
I vattenområdet mellan den fjärde och femte
bryggan norrifrån finns en fartygs‐/båtlämning
registrerad. En fartygs‐/båtlämning innebär en
farkost som förolyckats, övergivits eller sänkts för
mer än 100 år sedan. Vid en bottenundersökning,
gjord 2012‐05‐14, undersöktes stora delar av
planområdet med ekolod/sonar. På den utmärkta
platsen för fartygs‐/båtlämningen gjordes
bottenundersökning med video och dykare. Inga
fartygslämningar eller övriga fornlämningar
påträffades.
Fornlämningen på del av fastigheten Matvik 1:32
Inringad del av Matvik 1:32 i väster utgör en
kulturhistorisk lämning. Stjärnan markerar
benämns som en gårdstomt, ca 65 x 55 m av
var fartygs‐/båtlämningen är registrerad.
Riksantikvarieämbetet. Matviks tomt enligt
utsträckning på karta år 1763 och laga skifteskarta
år 1838. På 1763 års karta är två byggnader markerade medan flera byggnader har tillkommit
på 1838 års karta. Tomten är fortfarande bebyggd och bedöms som välbevarad.
Såväl kända som okända fornlämningar är skyddade genom kulturmiljölagen. Eventuella fynd i
samband med anläggningsarbeten ska omgående anmälas till länsstyrelsen enligt
bestämmelserna i kulturmiljölagen.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Genomförd bottenundersökning konstaterar att det inte finns någon fornlämning inom
vattenområdet. Om bearbetade träkonstruktioner ändå påträffas ska detta anmälas till
Länsstyrelsen. Del av Matvik 1:32 ligger inom planområdet. Denna fastighet planläggs för
bostadsändamål med en byggrätt som överensstämmer med befintlig bebyggelse.
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Kulturmiljö/historik
Matvik var en gång ett viktigt centrum för stenindustrin i Blekinge. Stora stenbrott låg alldeles i
närheten. Under 1920‐talet arbetade uppåt 300 man inom stenindustrin. Här fanns en lastplats
och en 4 km lång järnväg från de närbelägna stenbrotten. Stora mängder sten exporterades
härifrån ut i Europa. En lång bank av skrotsten längs Matvikshamnsvägen minner än i dag om
verksamheten. En annan viktig näringsgren var fisket. Här har också funnits en lotsstation.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Det vore positivt och värdefullt för besökare om upplysningar om platsens historik kan ges
genom informationstavlor. Det är dock inget som styrs i planläggningen. Planens genomförande
bedöms inte påverka kulturmiljön enligt ovan.

Båtuppställningsplats
Den norra delen av
planområdet utgörs idag av
en stor grusad yta med
funktionen
båtuppställningsplats under
den tid då båtarna inte ligger
i vattnet. Ytan delas i en
västlig och en östlig del av
vägen som leder ner till
hamnplanen från
Matvikshamnsvägen. På ytan
finns vintertid båttält
uppställda som skydd för
båtarna.
Föreslagen förändring och
Orienteringstavla uppsatt i Matviks hamn.
konsekvenser
Området planläggs med användningen småbåtshamn (V1). Ytorna ska användas för
båtuppläggning och parkering, vilket regleras genom bestämmelsen n2 ”Parkering för
allmänheten ska vara möjlig under sommarhalvåret”. Bestämmelsen medför att ytan ska vara
tillgänglig för parkerande bilar under sommarhalvåret och att båtuppställningsanordningar så
som båtvaggor då måste vara undanplockade. Även husbilar och husvagnar kan parkera inom
detta område och särskilda platser, så kallade ställplatser, får anordnas. Tiderna för vinter‐ och
sommarhalvår ska följa uppsatta regler för hamnen (idag är brytdatum 31 maj och 1
september). Vad som gäller för båttält beskrivs på sidan 21.
På den nordvästra delen medges uppförande av en större byggnad, exempelvis båthall. Detta
medför att ytan inte kan användas för parkering. På den nordöstra delen av båtuppläggnings‐
platsen medges en mindre byggrätt på 100 kvm och med en totalhöjd på 3 meter. Läs mer under
rubriken Hamnen och dess bebyggelse, verksamheter och anläggningar på sidan 19‐21.

Vattenområdet
Inom planområdet finns kommunens största småbåtshamn med 600 båtplatser vid 10 bryggor
(stolp‐ och Y‐bomsförtöjning). Vattendjupet är mellan 0,5 och 3 meter. Vattenområde står
närmare omskrivet under rubriken Landskapsbild, mark, vatten och vegetation på sidorna 14‐15.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Det centrala vattenområdet i Matviks hamn planläggs för ändamålet småbåtshamn (W1), vilket
bekräftar dagens användning av området. I användningen ingår verksamheter som hör till
småbåtshamnen men befinner sig i vatten, ex bryggor, båtbottentvätt och sjömack.
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Det bedöms att 150‐200 nya båtplatser kan anordnas genom en ny brygga i norr eller genom
förlängning av befintliga bryggor i söder. Dessa förändringar bedöms inte medföra några
betydande konsekvenser för omgivningarna men ska mötas upp med nödvändigt antal
parkeringsplatser.
Ett mindre vattenområde centralt i hamnen planläggs för flytande handel (H1) för att här
möjliggöra för kiosk/café, se vidare under rubriken Hamnen och dess bebyggelse, verksamheter
och anläggningar på sidan 19‐21. Vattenområdet i sydväst och längst i norr planläggs som
vattenområde med bryggor (W1).
Inom vattenområde för småbåtshamn samt flytande handel upphävs strandskyddet genom
planbestämmelse på plankartan, läs mer på sidorna 8‐9. Inom övrigt vattenområde måste
upphävande av strandskyddet sökas separat om åtgärder som kräver strandskyddsdispens ska
göras.

Bebyggelseområden
Bostäder
Inom planområdet finns ett 10‐tal fastigheter med permanentbostäder alternativt fritidshus. I
dagsläget ligger fastigheterna inom sammanhållen bebyggelse (bebyggelse på tomter som
gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark).
Föreslagen förändring och konsekvenser
Anpassning av befintlig och tillkommande bostads‐ och fritidsbebyggelse sker till de
bestämmelser som finns för bebyggelsen längs Kalvösundsvägen och för kustbebyggelsen i
övrigt i Matvik enligt gällande detaljplaner. Byggnadsarean för bostadsbebyggelse begränsas till
200 m2 (e3). För två fastigheter överstiger befintlig bebyggelse denna gräns och där begränsas
byggnadsarean istället till 15 % av fastighetsarean (e2).
För alla bostadsfastigheter begränsas totalhöjden till 7,5 meter, skorsten är inte inräknad, vilket
möjliggör bebyggelse med karaktär av 1‐1,5 plan. Detta gör att bakomliggande bebyggelse, från
havet sett, inte kommer att störas av bebyggelsen på samma sätt som om den tillåtits gå upp i
två hela våningar. För att bebyggelsens utseende ska få ett samstämmigt utseende med övrig
bebyggelse i området regleras fasadmaterialet till att ny bebyggelse ska uppföras med
huvudsakligen träfasader. Bestämmelsen gäller generellt för hela planområdet där inget annat
anges.
På fastigheten Matvik 1:30 föreslås ett bebyggelsefritt område i söder för att hålla området
närmast havet fritt från bebyggelse. På så sätt minimeras bebyggelsens påverkan på
riksintresset för kustområdet, strandskyddet och den befintliga naturmarken.

Hamnen och dess bebyggelse, verksamheter och anläggningar
På land inom planområdet finns ca 150 uppläggningsplatser, servicebyggnader såsom mastskjul,
toaletter, kiosk/butik samt miljöstationer och runt 50 sjöbodar. Inom planområdet finns också
sjösättningsramp och mastkran. Det finns idag bland annat efterfrågan på fler båtplatser vid
bryggorna, fler sjöbodar, klubblokal till båtklubben, en bättre anordning för miljöstationen i norr
m.m.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Planläggningen syftar till att Matviks hamns potential som centralpunkt eller bashamn för
skärgårdsområdet ska tas tillvara och utvecklas som resurs för såväl boende som friluftsliv och
turism. Upprättande av detaljplanen ger förutsättningar för en utveckling av Matviks hamn med
fler båtplatser och därmed samhörig service på mark som är synnerligen lämpad för ändamålet
med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Planen ska främja en god livsmiljö som är
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tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper och som ger en långsiktigt god hushållning
med mark och vatten och goda miljöförhållanden i övrigt.
Ändamålet småbåtshamn (V1) innefattar all den verksamhet som hör till småbåtshamnen men
befinner sig på land, exempelvis kajer, sjömack, spolplatta, magasin, transportanordningar, varv,
lotsbyggnader, olika typer av servicebyggnader och uppläggningsområden för vinterförvaring av
båtar. Ändamålet inrymmer också handel, kontor och service som hör till småbåtshamnens
behov. Om en båttvätt uppförs i området ska tvättvattnet tas omhand och renas innan utsläpp
sker i havet.
Diskussioner om en ny placering av kiosk/ butiksbyggnad har förekommit då det inte är
lämpligt att bekräfta befintlig byggnad på dess nuvarande plats med hänsyn till risk för
översvämning, framtida höjd havsnivå och de grundläggande bestämmelserna i 2 kap. 5 § plan‐
och bygglagen, PBL. Bland annat har en plats strax söder om där Matvikshamnsvägen möter
hamnplanen studerats. Platsen består i norr av berg och i söder av våtmark och utpekades i
programmet som en tänkbar placering av framtida kiosk/butik utifrån riktlinjen om lägsta
grundläggningsnivå. Platsen är dock svårbebyggd avseende landskapsinverkan, utsiktsinverkan,
grundläggning, tillgänglighet mm. I aktuell planläggning föreslås att på sikt möjliggöra
utveckling av service, kiosk/butik, restaurang på fastigheterna Matvik 1:39 och del av 1:32 och
1:54 och på så sätt få en stor sammanhållen yta som möjliggör en god utveckling för hamnen.
Fastigheterna är strategiskt belägna med utsikt över hamnen och med närhet till både parkering
och hamnplanen. Det finns även goda möjligheter att anordna ramper från parkeringsplatsen i
norr via parkmarken för att skapa god tillgänglighet för alla. Möjlighet finns också att anordna
klubblokal på dessa fastigheter, med möjlighet till samverkan mellan klubblokal och
kiosk/butik/restaurang. Fastigheterna planläggs för användningen detaljhandel (H) och kontor
(K). Fastigheten Matvik 1:39 är idag bebyggd och planlagd för bostadsändamål genom
detaljplanen D15 och planläggs därför även för bostadsändamål (B). Byggrätten begränsas till
15 % byggnadsarea (e2) och totalhöjden regleras till 7,5 m, skorsten inte inräknad. Totalhöjden
för aktuell del av Matvik 1:32 begränsas dock till högst 5 m för att på så sätt minimera påverkan
på utsikten från fastigheterna i väster men med hänsyn till att föreslagen byggnation fortfarande
ska kunna fungera som en offentlig byggnad. Endast en begränsad del av utsikten från väster om
liggande fastigheter kommer att påverkas vid genomförandet av planen.

Fotomontage som visar en framtida bild av Matviks hamn med en flytande byggnad för handel och
uteservering mitt i bilden och fler sjöbodar och en restaurang till höger i bilden.

Möjlighet för kiosk/butik finns även inom vattenområdet med bestämmelsen H1 ‐ Flytande
handel. Här kan man tänka sig att handel sker från en båt eller att en byggnad uppförs på
pontoner. I det senare fallet begränsas byggrätten i byggnadsarea till 100 kvm (e1). Byggnaden
begränsas även i höjd till en totalhöjd på 5 m. Användningen kombineras med användningen
bryggor (V2) i syfte att hålla vattenområdet tillgängligt för båtar om handelsverksamheten läggs
ner. Båda användningarna innebär att utfyllnad inte är möjlig. Marken vid flytande handel
planläggs för småbåtshamn och handel i syfte att kunna anordna servering i anslutning till den
20

P l a n b e s k r i v n i n g – D e ta l j p l a n fö r d e l av fa s t i g h e te n M a t v i k 1 : 5 4 m .f l . , H ä l l a r yd

38

Antagandehandling

2017‐12‐29

flytande handeln. Byggnad får dock inte uppföras vilket regleras genom förbud att förse marken
med byggnad (prickad mark).
Fastigheterna Matvik 1:29 och 1:126 planläggs för bostäder (B), handel (H) och kontor (K) på
grund av det strategiska läget centralt i hamnen. De får då samma användningsändamål som
fastigheten Matvik 1:39. Byggrätten begränsas till 200 kvm per fastighet (e3) med högsta
totalhöjd på 7,5 m.
De befintliga servicebyggnaderna innehållande bland annat mastskjul och toalett med mera,
planläggs för småbåthamn (V1) men även för tekniska anläggningar (E), då det i den östra
servicebyggnaden finns en tryckstegringsstation, se även under rubriken Teknisk försörjning på
sidan 24. Byggrätten begränsas till 200 kvm (e3) och högsta totalhöjd på 7,5 m.
Enklare, oisolerade komplementbyggnader för marin
verksamhet eller byggnader som genom särskild
grundläggningsteknik inte riskeras skadas av vatten kan
uppföras i det lågt liggande hamnområdet inom område
markerat som korsmark. Exempel på denna typ av
byggnad är de befintliga sjöbodarna. Dessa är relativt lätta
att flytta och har inget högre värde, jämfört med
bostadsbebyggelse, om de skulle översvämmas. Det är
viktigt att det även fortsättningsvis finns vissa luckor i den
befintliga sjöbodsraden för att behålla kontakten med
vattnet och detta säkerställs genom att befintliga luckor
inte får bebyggas (prickad mark). De befintliga
Sjöbodar inom planområdet.
sjöbodarna varierar i storlek, allt från 12 till 40 m2.
Storleken på nya sjöbodar regleras till 25 kvm (e4). Då området i söder utgör en viktig del av
hamnens entré när man kommer från havet är det av stor vikt att byggnader och anläggningar
här ges en enhetlig och prydlig karaktär. Byggnaderna ska därför placeras med gaveln mot havet
(p1), fasaderna ska vara i trä och målade i röd kulör (f2) och taken ska utformas som sadeltak
(f1). Högsta totalhöjd regleras till 3,0 meter.
På den norra delen av båtuppläggningsområdet, väster om gatan, medger planförslaget en större
byggrätt med totalhöjd på 7,5 meter. Avsikten är att möjliggöra för exempelvis en båthall.
Byggrätten har placerats i ett läge där byggnaden har stöd i höjden i väster och har så liten
påverkan som möjligt på landskapsbilden och på utsikten från befintliga bostäder. Placeringen
regleras i norr och söder genom byggnadsfritt område (prickad mark) för att minimera
inverkan på utsikten från fastigheten Matvik 1:61 i väster. En bebyggelsefri zon (prickad mark)
på 5 meter bevaras utmed fastighetsgränsen mot denna fastighet, vilket ger ett avstånd på drygt
30 meter till befintligt bostadshus, som dessutom ligger minst 5 meter högre än markhöjden på
båtuppläggningsområdet. För att föreslagen byggnad till så stor del som möjligt ska smälta in i
bakgrunden ska färgskalan hållas till dova färger med stor del svärta, (f3).
Mindre byggrätter på högst 100 kvm (e1) medges på det nordöstra båtuppläggningsområdet,
norr om befintligt mastskjul och på hamnplanen. Syftet med dessa byggrätter är att möjliggöra
sådan bebyggelse som krävs för verksamheten i hamnen, exempelvis väderskydd till hållplats,
sophantering eller för anläggning tillhörande spolplatta/sjömack. Dessa mindre byggnader bör
placeras på sådant sätt att de har så liten inverkan på parkeringsmöjligheter, vändplaner med
mera.
Där inget annat anges gäller en generell bestämmelse att ny bebyggelse ska uppföras med
huvudsakligen träfasader. Detta gäller exempelvis inte sjöbodarna, vars fasader ska utgöras helt
i trä, se ovan.
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Många båtar förvaras under tält den tid de är uppställda på marken. Tält räknas enligt PBL som
byggnad och kräver därmed bygglov. För att inte alla ska behöva söka bygglov för en sådan
tillfällig uppställning ändras lovplikten angående detta genom planbestämmelse ‐ Bygglov krävs
inte för båttält och tälthall. Bestämmelsen gäller under vinterhalvåret. Är avsikten att tältet ska
stå på platsen permanent måste bygglov sökas. Önskvärt vore om tälten kunde hålla en dov
enhetlig färgskala för att inte bli så framträdande, men det är inget som regleras i plan.

Service
Offentlig och kommersiell service finns till viss del i Hällaryd ca 5 km norr om planområdet,
annars i Karlshamns tätort, ca 1 mil från planområdet.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Inom området ges möjligheter för viss service som närbutik, kiosk och restaurang. Vid
utveckling av denna service kan trafiken till och från området komma att öka men påverkan på
omgivningen bedöms som ringa. Planbestämmelse om störningsskydd reglerar att
verksamheter inte får vara störande för omgivningen, se rubriken Buller och luft på sidan 11.

Folkhälsa
Det övergripande nationella målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Utifrån ett planeringsperspektiv handlar målen
främst om; delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar, barn
och ungas uppväxtvillkor, miljöer och produkter och ökad fysisk aktivitet. Regelbunden fysisk
aktivitet främjar hälsa och välbefinnande samt har en sjukdomsförebyggande effekt.
Stadsplanering kan skapa förutsättningar för ett mer aktivt liv och därigenom en bättre
folkhälsa. Den byggda miljöns struktur och utformning påverkar och styr människors vardagsliv
och levnadsvanor. Den fysiska miljön bör utformas så att den stöder hälsosamma val.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Genom aktuell detaljplan ges Matviks hamn potential till att utvecklas som bashamn i
kommunen. Båtinnehav och båtintresse innebär till stor del utomhusaktivitet och rekreation
genom vistelse i vacker kustmiljö. Rekreation genom fritidsintressen minskar stress och främjar
människors hälsa och välmående på lång sikt. Genom att i den fysiska planeringen verka för
trygga och tillgängliga offentliga platser främjas social interaktion och möten.

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.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Det område som föreslås för handel och kontor ligger högre beläget än själva hamnplanen.
Angöring till detta område ska utformas med tanke på tillgänglighet. Det finns goda möjligheter
att från parkeringen i norr, via parkmarken, anordna anpassad entré till fastigheten Matvik 1:32.

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.
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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.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Situationell brottsprevention kan varar att inte tillåta in/utfart från hamnområdet i norr under
vinterhalvåret. All trafik tvingas angöra hamnen från söder och därmed passera fler
bostadsfastigheter.

Vägar och trafik
Vägnät, gång‐ och cykelvägar, kollektivtrafik
Planområdet gränsar i väster till allmän väg 630, Matvikshamnsvägen, som i söder viker in i
planområdet. Trafikverket är idag väghållare med ansvar för driften av Matvikshamnsvägen.
2016 gjordes en trafikräkning strax norr om planområdet på Matvikshamnsvägen. Denna visade
på 850 fordon/årsmedeldygn, varav 5 % var tung trafik.
Från hamnplanen finns en asfalterad gata i nord‐sydlig riktning från vilken man når
parkeringsytor, serviceanläggningar, båtuppläggningsområden, sjöbodar etc. inom området.
Denna gata ansluter i norr till Matvikshamnsvägen. Öster om parkområdet finns en
gemensamhetsanläggning, Matvik GA:2, för lokalgata och gångväg. Syftet med denna är att ge
bostadsområdet vid Kalvösundsvägen tillgång till hamnområdet. Det finns idag inte någon
gångväg inom detta område. Någon övrig gång‐ och cykelväg finns inte utbyggd i anslutning till
eller inom området.
Från och med sommaren 2011 bedriver Blekingetrafiken skärgårdstrafik med Matvik som hamn.
Viss skärgårdstrafik kommer också att bedrivas under hösten och våren av bolaget. Ingen
kollektivtrafik trafikerar området idag.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Matvikshamnsvägen och gatan i nord‐sydlig riktning genom båtuppläggningsområdet planläggs
som allmän plats, (GATA), med kommunen som huvudman. Vägområdet för
Matvikshamnsvägen breddas något söderut för att i framtiden möjliggöra för eventuell gång‐
och cykelväg och/eller hållplats. Trafikverket föreslås fortsätta ansvara för driften av
Matvikshamnsvägen.
Gemensamhetsanläggningen, Matvik GA:2, planläggs som gångväg med enskilt
huvudmannaskap. Detta för att säkerställa att bostadsområdet vid Kalvösundsvägen har tillgång
till hamnområdet.
Med en eventuell utökad service och fler båtplatser inom området kommer trafiken till, från och
inom området att öka något. Denna ökning bedöms dock inte vara av den grad att den medför
betydande påverkan på omgivningen. Genom att leda trafiken till hamnområdet via den norra
anslutningen kan dock trafikmängden förbi befintliga bostadshus längs med Matvikshamns‐
vägen minskas. Detta medför ökad trafiksäkerhet, trygghet och framkomlighet. Sträckan till
hamnen blir kortare och rent plantekniskt mer logisk och gen. En informationstavla vid entrén
kan upplysa om att de flesta parkeringsplatserna är lokaliserade i norr och på så sätt kan onödig
trafik på hamnplanen och förbi serviceanläggningarna minskas, vilket även det skulle leda till
ökad trafiksäkerhet. Vägens konstruktion kan behöva förstärkas om huvudentrén flyttas till den
norra anslutningen. Under vinterperioden finns det möjlighet att stänga den norra anslutningen
till Matvikshamnsvägen. På så vis tvingas all trafik förbi bostäderna i söder, vilket kan minska
antalet stölder på båtuppläggningsplatsen.
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Då området utvecklas kan det finnas potential för att även utveckla kollektivtrafiken, vilket
skulle ses som en stor fördel och förbättring för området. På den södra delen av hamnplanen
föreslås ett väderskydd för skärgårdstrafiken placeras.

Angöring och parkering
Det finns idag ca 35 parkeringsplatser söder om Matvikshamnsvägen, ca 20 platser längs med
vägen vid hamnplanen och ca 150 platser på den centrala parkeringsplatsen söder om
båtuppläggningsområdet. Dessa parkeringar är allmänna, vilket innebär att de får nyttjas av alla.
Genom att strukturera upp båtuppläggningsområdena och tillgängliggöra dessa för bilparkering
sommartid finns det plats för ca 200 bilar inom dessa områden vilket ger 400 fordon totalt.
Detta är dock beroende av att alla båtar och uppläggningsmaterial tas bort inom
båtuppläggningsområdena.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Ovan nämnda allmänna parkeringsplatser planeras som allmän platsmark (P‐PLATS), det vill
säga att de även fortsättningsvis ska vara tillgängliga för allmänheten. Användningen P‐PLATS
innefattar alla fordonsslag även cykel.
De allmänna parkeringsplatserna utökas i söder, längs med vägen och vid hamnplanen med ca
40 platser. Söder om Matvikshamnsvägen innebär utvidgningen att ett mindre stråk med
naturmark tas i anspråk och hårdgörs. Parkering får även ske inom båtuppläggningsområdet
under sommarperioden se rubriken ”Båtuppställningsplats” på sidan 18. Planförslaget medger
byggnation på det nordvästra båtuppläggningsområdet, vilket tar i anspråk ca 55 möjliga
parkeringsplatser sommartid. Tidigare detaljplan medgav en större byggrätt på det nordöstra
båtuppläggningsområdet, där det finns möjlighet att ordna drygt 65 parkeringsplatser
sommartid. I nuvarande plan har denna byggrätt minskats till högst 100 kvm, läs mer om
hamnens bebyggelse på sidorna 19‐21.
Marken mellan sjöbodarna regleras med parkeringsförbud (n1) på plankartan. Detta för att
sjöbodar och bryggor inte ska blockeras av bilar och för att det ska finnas fri sikt mot havet.
Angöringsplats för leveranser till verksamheter inom planområdet ska lösas på kvartersmark
och redovisas i samband med bygglovsansökan.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp finns utbyggt i området men inte något dagvattensystem.
Centralt placerad i planområdet finns en pumpstation som försörjer stora delar av skärgården
med vatten och avlopp. Slammet från kommunens avloppsreningsverk är REVAQ‐certifierat och
kan därmed spridas på åkermark. Eventuella föroreningar i spillvattnet riskerar att äventyra
kvaliteten på slammet och därigenom spridas vidare i miljön eller påverka miljötillståndet för
driften av verket.
En tryckstegringsstation för försörjning av skärgården planeras att byggas i det östra
servicehuset norr om pumpstationen.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Befintlig pumpstation, området runt denna samt befintliga servicebyggnader (mastskjul,
toalettbyggnad med mera) planläggs med ändamålen tekniska anläggningar (E) och
småbåtshamn (V1). Anledningen till att ett större område än bara själva pumphuset planläggs
för tekniska anläggningar är för att detaljplanen ska möjliggöra att förbättrande åtgärder av
pumpstationen utförs och för att hålla ett skyddsområde till pumphuset. Det finns även en
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tryckstegringsstation inne i den östra servicebyggnaden och flertalet interna ledningar går i
nordsydlig riktning mellan servicebyggnaderna till stationen.
Befintliga ledningar i mark och området tre meter från dessa skyddas genom planbestämmelse
(u1) – Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
VA‐ledningar inom området måste utföras så att de klarar att ligga under vatten. Havsvatten
som tar sig in i en byggnad ska inte kunna nå spillvattennätet eller komma i kontakt med
dricksvattnet. I praktiken innebär de att golvbrunnar inte kan förekomma och att varken
vattenuttag eller ex toaletter får förekomma under nivån +2,5 m.

Dagvatten
Med ett förändrat klimat beräknas extremnederbörden öka framöver och korttidsnederbördens
intensitet beräknas öka med upp emot 50 % fram till år 2100, jämfört med dagens
nederbördsmängd. Det finns inget kommunalt ledningssystem för dagvattenhantering.
Omhändertagande görs inom respektive fastighet. I stort sett hela hamnområdet är idag
hårdgjort. På grund av den låga marknivån översvämmas hamnområdet vid höga havsnivåer.
Föreslagen förändring och konsekvenser
För bostadsfastigheter förutsätts dagvattnet tas omhand lokalt på egen fastighet.
Matviksfjärden är utpekat som ekologiskt känsligt område och risken för föroreningar
medföljande dagvatten bör beaktas. Dagvattenhanteringen i hamnområdet kan kräva en
anmälan till tillsynsmyndigheten.
Tillkommande bebyggelse inom hamnområdet bedöms inte utgöra någon större förändring
utifrån dagens situation då de delar som planläggs för småbåtshamn redan är hårdgjorda. De
redan ianspråktagna och hårdgjorda ytorna, det bristfälliga utrymmet och det faktum att
topografin är sådan att det sluttar mot havet gör fördröjning inom hamnområdet svårt att lösa.
Det parkområde där en fördröjningsdamm skulle kunna anläggas ligger högre beläget än
intilliggande parkering och uppställningsområde och mister därmed sin funktion. Det skulle
dock vara fördelaktigt om vattnet från parkeringsytor och båtuppläggningsområdena genom
upphöjda kanter eller nedgrävda dagvattenrännor kan ledas genom ett dagvattenfilter för
rening innan det går ut i havet. Ett eventuellt dagvattennät kommer att kortslutas då havsnivån
stiger över kajkanten vilket resulterar i att ledningsnätet vattenfylls helt och inte längre kommer
att ha en bortledande funktion.

Avfall
I Karlshamns kommun ska allt hushållsavfall lämnas till den kommunala renhållaren VMAB.
VMAB har sopskåp i området för insamling av hushållsavfall från skärgårdens befolkning, men
det finns i dagsläget ingen möjlighet för båtägare att lämna sitt hushållsavfall i Matviks hamn.
Inom området finns en återvinningsstation som är öppen för alla privatpersoner.
Föreslagen förändring och konsekvenser
Inom planområdet ges möjlighet att utveckla nu befintlig återvinningsstation genom tillbyggnad
av befintlig serviceanläggning om behov skulle uppstå. Det ges också möjlighet i planen att flytta
stationen inom planområdet, då den för sin funktion inte måste ligga centralt placerad. Det finns
mindre byggrätter angivna inom småbåtshamnsområdet som skulle kunna utnyttjas till
avfallsinsamling så länge det rör sig om avfall tillhörande de som nyttjar hamnen.

Värme, el och tele
Uppvärmningssätt regleras inte i detaljplan. Fjärrvärme finns inte inom eller i närheten av
planområdet. Energiförsörjningen sker med fördel på ett miljövänligt sätt och Karlshamns
kommun ställer sig positiv till förnybar energi, som solenergi. E.ON är huvudman för allmänna
elledningar i området.
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Telia Sonera AB är huvudman för teleanläggningar. Inom planområdet förekommer ett flertal
vitala telekommunikationsstråk
Föreslagen förändring och konsekvenser
Eventuell framtida bebyggelse förutsätts kunna kopplas på det befintliga nätet i området. I de
fall ledningar måste flyttas för att dess funktion ska säkerställas till följd av exploatering ska
exploatören stå för kostnaden, se rubriken Ansvarsfördelning och huvudmannaskap nästa sida.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås till 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Upphävande av strandskydd
Strandskyddet upphävs inom planområdet genom bestämmelse a1 på plankartan.

Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen.
Kommunen är huvudman för allmänna platser för gata, parkering, natur och park inom
planområdet. Staten är väghållare för Matvikshamnsvägen. För allmän plats med användningen
gångväg gäller enskilt huvudmannaskap. Skälet till detta är att det sedan tidigare finns en
gemensamhetsanläggning inom detta område som möjliggör för boende längs med
Kalvösundsvägen att nå hamnen. Kommunen är huvudman för allmänna vatten‐ och
avloppsledningar och svarar för drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt.
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. Markägaren ansvarar också för och bekostar eventuella ändringar av
ledningsdragning inom den egna fastigheten. Eventuella kostnader för ombyggnation eller
flyttning av befintliga anläggningar till följd av exploatering bekostas av den som så begär. E.ON
är huvudman för allmänna elledningar. Telia Sonera AB är huvudman för teleanläggningar.

Avtal
Exploateringsavtal ska tecknas med VA‐enheten och exploatören ska stå för eventuella
kostnader för utredningar.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Påverkan på fastigheter inom planområdet
Matvik 1:54 – ägs av Karlshamns kommun
I stort sett hela fastigheten ingår i planområdet och är ianspråktagen för småbåtshamn.
Planförslaget bekräftar befintlig verksamhet och ger hamnen möjlighet att utvecklas för utökad
service och verksamhet inom småbåtshamnsändamål samt handel och kontor.
Ca 205 kvm av Matvik 1:54 avses tillföras fastigheten Matvik 1:61 för att lösa tillfart till denna.
Ca 230 kvm av Matvik 1:21 och ca 146 kvm av Matvik 1:32, skifte 2, bör regleras till fastigheten
Matvik 1:54 då de planläggs som allmän plats, gata, i syfte att bygga gång‐ och cykelväg och
kommunen är huvudman för allmän platsmark.
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Matvik 1:32 – privat fastighetsägare
Fastigheten är uppdelad i flera olika skiften varav skifte 1 till stor del ligger inom planområdet.
Den västra delen av skifte 1 är sedan tidigare bebyggd med bostadsbebyggelse och
komplementbyggnader. Planförslaget bekräftar befintlig användning och byggrätt.
Den norra delen av skifte 1 är sedan tidigare bebyggd med avloppsanläggning som inte längre är
i drift. Användningarna handel och kontor möjliggör för utveckling av fastigheten. I den västra
delen av fastigheten finns ett servitut och i öst‐västlig riktning finns en
gemensamhetsanläggning till vilka hänsyn måste tas om fastigheten exploateras. Om hamnen
utvecklas kan trafiken komma att öka. Strandskyddet upphävs.
Skifte 2 är obebyggt och huvuddelen ligger utanför planområdet. Ca146 kvm i norr ligger inom
planområdet och planläggs som allmän plats, gata, i syfte att kunna bygga en gång‐ och cykelväg.
Denna del bör överföras till kommunens fastighet Matvik 1:54 och ersättning för denna mark
kommer då att utgå.
Matvik 1:47, 1:59 och 1:97 – privata fastighetsägare
Fastigheterna är bebyggda med enbostadshus och komplementbyggnader. Planförslaget
bekräftar befintlig användning och ger en något utökad byggrätt. Om hamnen utvecklas kan
trafiken komma att öka. Strandskyddet upphävs. Planbestämmelse för markreservat för
allmänna underjordiska ledningar belastar fastigheterna Matvik 1:47 och 1:97
Matvik 1:21 – privat fastighetsägare
En mindre del av fastigheten går ut i Matvikshamnsvägen och planläggs därmed som allmän
plats, gata. Det kan bli aktuellt med justering av fastigheten så att den del av fastigheten som
utgörs av vägområde och planläggs som allmän plats läggs till kommunens fastighet Matvik 1:54.
Berörd del är ca 230 kvm stor och ersättning för denna mark kommer då att utgå. Övrig del av
fastigheten är obebyggd och ligger utanför planområdet och bedöms inte påverkas av planens
genomförande.
Matvik 1:30 – privat fastighetsägare
Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus och komplementbyggnader. Planförslaget
bekräftar befintlig användning och byggrätt. På den södra delen av fastigheten föreslås ett
bebyggelsefritt område mot havet. Om hamnen utvecklas kan trafiken komma att öka.
Strandskyddet upphävs.
Matvik 1:29 och 1:126 – privata fastighetsägare
Fastigheterna är bebyggda med enbostadshus och komplementbyggnader. Planförslaget
bekräftar befintlig användning och byggrätt. Fastigheterna ges även möjlighet till utveckling
genom användningarna handel och kontor. Om hamnen utvecklas kan trafiken komma att öka.
Strandskyddet upphävs.
Matvik 1:22 – privat fastighetsägare
Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus och komplementbyggnader. Planförslaget
bekräftar befintlig användning och ger en något utökad byggrätt. Norr om fastigheten ges
byggrätt för handels‐ och kontorsändamål i 200 kvm med totalhöjd 7,5 m. Denna bebyggelse
bedöms inte medföra någon väsentlig ändring för fastigheten Matvik 1:22.
Matvik 1:39 – privat fastighetsägare
Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus och komplementbyggnader. Planförslaget
bekräftar befintlig användning och ger en något utökad byggrätt. Fastigheterna ges även
möjlighet till utveckling genom användningarna handel och kontor. Strandskyddet upphävs.
Matvik 1:70 – privat fastighetsägare
Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus. Planförslaget bekräftar befintlig användning och
ger en något utökad byggrätt. Planbestämmelse för markreservat för allmänna underjordiska
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ledningar belastar den södra delen av fastigheten. Om hamnen utvecklas kan trafiken komma att
öka. Strandskyddet upphävs.
Matvik 1:31 – privat fastighetsägare
Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus och komplementbyggnader. Planförslaget
bekräftar befintlig användning och ger en något utökad byggrätt. Planbestämmelse om
markreservat för allmänna underjordiska ledningar belastar den västra delen av fastigheten. Om
hamnen utvecklas kan trafiken komma att öka. Strandskyddet upphävs.
Matvik 1:61 – privat fastighetsägare
Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus och komplementbyggnader. Planförslaget
bekräftar befintlig användning och ger en något utökad byggrätt. Planbestämmelse om
markreservat för allmänna underjordiska ledningar belastar den östra delen av fastigheten.
Norr om fastigheten möjliggör planen för ny större bebyggelse med totalhöjd på 7,5 m. Denna
byggrätt har placerats på sådant sätt att påverkan på utsikten från befintlig huvudbyggnad ska
bli så liten som möjligt, se bild nedan. Boningshuset på Matvik 1:61 ligger dessutom minst fem
meter högre än marknivån på båtuppläggningsområdet, se sektion nedan. Då
genomförandetiden på den tidigare detaljplanen inte har gått ut kan fastighetsägaren vara
berättigad till ersättning om ekonomiska skador uppkommer genom den ökade byggrätten.
Diskussion om att ändra infarten till fastigheten för att underlätta för exploateringen i norr förs
med fastighetsägaren. Om detta sker överförs ca 205 kvm av fastigheten Matvik 1:54 till Matvik
1:61.

Sektion över fastigheten Matvik 1:61 och planerad byggrätt på båtuppläggningsområdet i öster.

Bostadshuset på Matvik 1:61 har
markerats med en brun
rektangel och de yttre gränserna
för byggrätten har förlängts upp
till bostaden med röda linjer för
att illustrera hur siktlinjerna
påverkas av planerad
bebyggelse.

Matvik S:1 ‐ marksamfällighet
Samfälligheten utgörs av Matvikshamnsvägen i söder och anslutning mellan
Matvikshamnsvägen och fastigheten Matvik 1:61 i norr. Anslutningen till Matvik 1:61 kan
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komma att ändras, se ovan. I samband med andra lantmäteriförrättningar inom området kan det
vara lämpligt att se över dess funktion.
Matvik GA:2 – Gemensamhetsanläggning för lokalgata och gångväg, Kalvösundsvägens
samfällighetsförening
Del av gemensamhetsanläggningen ligger inom planområdet. Detta föreslås planläggas som
allmän plats, gång, med enskilt huvudmannaskap i enlighet med gemensamhetsanläggningens
syfte.
Matvik GA:3 – Gemensamhetsanläggning för vatten och avloppsledningar,
Kalvösundsvägens samfällighetsförening
Del av gemensamhetsanläggningen ligger inom planområdet. Fastigheterna längs med
Kalvösundsvägen är sedan några år tillbaka anslutna till det kommunala VA‐ledningsnätet. VA‐
ledningar korsar del av fastigheten Matvik 1:32 norr om Matvik 1:39. Den föreslagna byggrätten
på denna fastighet kan endast genomföras under förutsättning att dessa ledningar flyttas.
Kostnaden för en sådan flytt ska bekostas av exploatören.

Påverkan på fastigheter utanför planområdet
Matvik 1:113, 1:114, 1:115, 1:117 och 1:118 ‐ privata fastighetsägare
Planförslaget bekräftar befintliga förhållanden i de delar som gränsar till ovan nämnda
fastigheter. Fastigheterna bedöms inte påverkas av planens genomförande.
Matvik 1:116 och 1:119 – privat fastighetsägare
Planförslaget bekräftar befintlig användning, småbåtshamn, och möjliggör för denna att
utvecklas. Bland annat föreslås flera olika användningar för fastigheterna Matvik 1:32, 1:39 och
1:54 och utökad byggrätt medges. Detta kan påverka utsikten västerut från Matvik 1:116 och
1:119. Totalhöjden på aktuell del av Matvik 1:54 begränsas till högst 5 m för att påverkan ska bli
så liten som möjligt på fastigheten Matvik 1:116.
Matvik 1:2 – privat fastighetsägare
Fastigheten Matvik 1:2 är belägen väster och norr om planområdet och bedöms inte påverkas av
planens genomförande. Trafiken på Matvikshamnsvägen kan komma att öka.
Matvik 1:12 – ägs av kommunen
Fastigheten ligger söder om planområdet och gränsar till befintlig bro. Bro samt väganslutning
till Matvikshamnsvägen planläggs som småbåtshamn och bekräftas därmed. Fastigheten bedöms
inte påverkas av planens genomförande.
Boddestorp 1:13 – privat fastighetsägare
Fastigheten är obebyggd och ligger väster om Matvikshamnsvägen norr om planområdet.
Fastigheten bedöms inte påverkas av planens genomförande.
Boddestorp 1:22 och 1:23 – privata fastighetsägare
Planförslaget bekräftar befintlig användning, småbåtshamn, och möjliggör för denna att
utvecklas. Fastigheterna Boddestorp 1:22 och 1:23 ligger betydligt högre än hamnområdet, med
utsikt över detta. Planerad bebyggelse på båtuppställningsplatserna kommer att synas från
Boddestorp 1:22 och 1:23 men bedöms inte medföra väsentlig påverkan på utsikten då
byggnaden placeras i den nordvästra delen av båtuppläggningsområdet i anslutning till befintlig
bebyggelse. Trafiken på Matvikshamnsvägen kan komma att öka.
Matvik 1:11 – privat fastighetsägare
Fastigheten utgörs av en mindre markyta i korsningen mellan Matvikshamnsvägen och
Gatstensbacken. Fastigheten bedöms inte påverkas av planens genomförande.
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A n ta ga n d e h a n d l i n g

Servitut
Rätten till underjordiska ledningar inom området behöver säkras genom ledningsrätt/servitut.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av kommunen

Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning
Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar bekostas av
exploatören. Eventuell flytt av ledningar med hänsyn till åtgärd (byggnation etc.) initierad av
exploatören bekostas av densamme. Eventuella kostnader föranledda av speciella
grundläggningsförhållanden, förekomst av markföroreningar eller höga radonhalter kommer att
belasta exploatören.
Ansökan om och kostnaden för den lantmäteriförrättning som krävs för att bilda en ny fastighet
hanteras i kommande exploateringsavtal. Fastighetsbildning som innebär att ytterligare
fastigheter bildas föranleder anslutningskostnader för el och VA. För dessa kostnader ansvarar
exploatören.

Resurshushållning
Genom att möjliggöra för utveckling av en befintlig småbåtshamn kan befintliga resurser som
infrastruktur och service utnyttjas effektivare. Detta är positivt ur flera synvinklar, inte minst ur
ett hållbarhetsperspektiv.

Medverkande tjänstemän
Planbeskrivningen har upprättats av Anna Terning, stadsbyggnadsavdelningen, i samråd med
övriga berörda kommunala tjänstemän.
Karlshamn den 29 december, 2017

Anna Terning
Landskapsarkitekt
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Emina Kovacic
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt
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Sida 1
Dnr:2017/1429
2017‐12‐29
Antagandehandling

Detaljplan för del av Matvik 1:54 m.fl. (Matviks hamn),
Hällaryd, Karlshamns kommun, Blekinge län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Granskningsförfarandet
Detaljplaneförslaget har varit föremål för granskning under tiden 20 november – 15 de‐
cember 2017. Granskningshandlingarna fanns tillgängliga på Stadsmiljöavdelningen,
Rådhuset i Karlshamn samt på biblioteket i Hällaryd. Delar av granskningsmaterialet
har även funnits på Karlshamns kommuns hemsida, under adressen: www.karls‐
hamn.se/planer.
Underrättelse om granskning anslogs på kommunens anslagstavla fredagen den 17 no‐
vember 2017. Kopia på underrättelsen om granskningen, och granskningshandlingar
sändes fredagen den 17 december 2017 till Länsstyrelsen i Blekinge län, kända sakägare
enligt fastighetsförteckning daterad den 7 november 2017 samt övriga berörda enligt
upprättad sändlista.

Synpunkter före granskningen
Yttranden inkomna i samband med samrådet finns refererade och kommenterade i av
byggnadsnämnden godkänd samrådsredogörelse, daterad den 23 oktober 2017.

Inkomna yttranden under granskningstiden
I samband med granskningen inkom totalt 28 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Länsstyrelsen i Blekinge län
Sjöfartsverket
Räddningstjänsten
Omsorgsnämnden
VMAB
Trafikverket
Lantmäterimyndigheten

2017‐11‐22
2017‐11‐17
2017‐11‐20
2017‐11‐20
2017‐11‐22
2017‐11‐27
2017‐11‐29
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8. Bus‐nämnden
9. Kommunstyrelsens arbetsutskott
10. Försvarsmakten
11. Miljöförbundet Blekinge Väst
12. Tekniska nämnden
13. Polismyndigheten
14. Fritidsnämnden
15. AV‐nämnden
16. E‐ON
17. Tärnö stugförening
18. Matviks bryggförening
19. Kalvösundsvägens samfällighetsförening
genom ordf. Jonas Albinsson

2017‐12‐04
2017‐12‐07
2017‐12‐11
2017‐12‐11
2017‐12‐13
2017‐12‐14
2017‐12‐07
2017‐12‐14
2017‐12‐18
2017‐12‐04
2017‐12‐12
2017‐12‐14

Enskilda
20. Eva Jonasson, Boddestorp 2:7
21. Anders Berntorp, Joggesö
22. Ola och Malin Söderdahl, Boddestorp 1:23
23. Liselott och Lennart Arvidsson
24. Gemensamt yttrande från boende i Matvik
25. Martin Svensson och
Cecilia Håkansson‐Svensson, Matvik 1:126
26. Martin Svensson och
Cecilia Håkansson‐Svensson, Matvik 1:126
27. Håkan och Pia Löfgren Matvik 1:61
28. Lars Rodman Bokö 1:5

2017‐11‐21
2017‐11‐27
2017‐11‐30
2017‐12‐12
2017‐12‐13
2017‐12‐14
2017‐12‐15
2017‐12‐13
2017‐12‐06

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar och
företag
1. Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen har tidigare i planprocessen lämnat synpunkter på förslaget. Planhand‐
lingarna redogör på ett bra och överskådligt sätt kommunens visioner över området och
har behandlat de frågor som länsstyrelsen genom processen haft synpunkter på.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu
kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet eller riksintresse/strand‐
skydd/miljökvalitetsnormer/mellankommunala frågor inte kommer att påverkas nega‐
tivt. Ett antagande av detaljplanen enligt förslaget kommer inte att prövas av länsstyrel‐
sen.
Kommentarer: Noteras.

2. Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har fortsatt inga synpunkter kring nu föreslagen detaljplan.
Kommentarer: Noteras.

2
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3. Räddningstjänsten Västra Blekinge
Inget att erinra.
Kommentarer: Noteras.

4. Omsorgsnämnden
Inga synpunkter i ärendet.
Kommentarer: Noteras.

5. VMAB
Allt hushållsavfall som bildas skall enligt Miljöbalken lämnas till kommunen för omhän‐
dertagande. I Matviks hamn finns nu ingen möjlighet för båtägare att lämna sitt hus‐
hållsavfall. Planen anger inte hur hushållsavfallet från båtägare skall samlas in. Planen
behöver kompletteras med platser lämpliga för insamling av hushållsavfall från båtar.
Under rubriken ”Hamnen och dess bebyggelse, verksamheter och anläggningar” besk‐
rivs möjligheten för flytande kioskverksamhet. Denna typ av verksamhet behöver ytor
för avfallshantering på land med god tillgänglighet för renhållningsfordon.
Under rubriken ”Avfall” står följande:
”Inom planområdet ges möjlighet att utveckla nu befintlig återvinningsstation i norr ge‐
nom tillbyggnad av befintlig serviceanläggning. Det ges också möjlighet i planen att
flytta stationen inom planområdet, då den för sin funktion inte måste ligga centralt pla‐
cerad.”
Den enda återvinningsstationen som finns i området ligger centralt placerad mellan fas‐
tigheten Matvik 1:39 och havet. Denna anläggning drivs av Förpacknings‐ och tidnings‐
insamlingen AB (FTI AB). Vid våra kontakter med FTI AB har de inte nämnt några planer
för att flytta eller utveckla denna. Kan det vara så att texten syftar på de servicefunkt‐
ioner som hamnen tillhandahåller för båtägare?
Kommentarer: I planen har det inte pekats ut någon särskild plats för hantering av
hushållsavfall. Så länge det rör sig om avfall tillhörande de som nyttjar hamnen, det
vill säga båtgäster m.fl., bör denna hantering kunna inrymmas inom användningen
småbåtshamn (V1). Planförslaget möjliggör för flera mindre byggrätter inom områ‐
dena utpekade för småbåtshamnsändamål. Som ett alternativ har nämnts att ut‐
veckla befintlig återvinningsstation, vilket planen möjliggör. Detta skulle exempelvis
kunna ske genom att den befintliga stationen byggs ut eller genom att en ny anlägg‐
ning placeras i anslutning till denna för hantering av hushållsavfall. Därmed skulle
all hantering avfall och återvinningsmaterial vara samlat på en plats. Det ges också
möjlighet för en placering, till exempel vid den norra in‐ och utfarten.

6. Trafikverket
Inga synpunkter i granskningsskedet.
Kommentarer: Noteras
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7. Lantmäterimyndigheten
Inom fastigheten Matvik 1:54 finns ett område planlagt som HK (mellan 1:22 och 1:39).
Hur är tanken att tillfart till detta område ska ske vid en avstyckning?
Kommentarer: Syftet med att planlägga denna del av fastigheten Matvik 1:54 för
handel och kontor är att möjliggöra en utveckling av klubblokal, service, kiosk/butik
eller restaurang på denna del tillsammans med fastigheten Matvik 1:39 och del av
Matvik 1:32 och på så sätt få en stor sammanhållen yta som möjliggör en god ut‐
veckling för hamnen. På detta sätt kan tillfart ske via Matvik 1:32. Detta står beskri‐
vet på sidan 20 i planbeskrivningen.

8. Bus‐nämnden
Inga synpunkter
Kommentarer: Noteras.

9. Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget.
Yttrande
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på förslaget då det ger möjlighet att tillva‐
rata och utveckla Matviks hamn till en centralpunkt i kommunens skärgårdsområde.
Förslaget ligger i linje med översiktsplanens intentioner. Kommunledningsförvaltningen
har inget att erinra mot förslaget.
Kommentarer: Noteras.

10. Försvarsmakten
Inget att erinra.
Kommentarer: Noteras.

11. Miljöförbundet Blekinge Väst
Miljöförbundets tidigare synpunkt har i huvudsak inarbetats i granskningsversionen.
Miljöförbundet noterar att även Naturskyddsföreningens synpunkter, som miljöförbun‐
det delar, har inarbetats. Miljöförbundet har därför bara några smärre synpunkter.
Under rubriken ”Dagvatten” på sid 25 står det om de markprover som tagits och som
även korrekt beskrivs under rubriken ”Förorenad mark” på sid 11‐12. Det bör tas bort
under rubriken ”Dagvatten” så att man inte uppfattar det som prover på dagvattnets in‐
nehåll.
Kommentarer: Noteras, planbeskrivningen uppdateras enligt ovan.
Miljöförbundet instämmer i att en miljömässigt bättre dagvattenhantering i området (än
i dag) kan vara tekniskt utmanande. I och med detta planärende aktualiseras ändå dag‐
vattenfrågan i hamnområdet. Miljöförbundet bedömer, utifrån granskningshandling‐
arna, att dagvattenhanteringen i hamnområdet (ej tomtmark i planområdet) kan kräva
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en anmälan till tillsynsmyndigheten (i nuläget Miljöförbundet Blekinge Väst). Det är
önskvärt att huvudmannen för dagvattenhanteringen kontaktar tillsynsmyndigheten för
att utreda om en anmälan krävs eller ej och eventuella detaljfrågor. Antingen innan pla‐
nen antas eller efteråt. Om frågan är utredd innan planen antas kan planhandlingen
kompletteras med resultatet från dialogen mellan huvudmannen och myndigheten.
Kommentarer: Ovanstående synpunkter om dagvattenhanteringen skickas vidare till
ansvarig inom kommunen. Om något resultat från kontakt med Miljöförbundet fram‐
kommer innan detaljplanen lyfts för antagande införs detta i planbeskrivningen.

12. Tekniska nämnden
Tekniska nämnden antar nedanstående synpunkter som nämndens egna.
Synpunkter
Gatu‐ och trafikenheten
Det är viktigt att det inte bli färre parkeringsplatser i området. Det bör tydligt finnas en
bättre förklaring på Gata och P‐plats där det framgår vem som kommer att ha ansvaret
för dessa ytor.
Kommentarer: Områden för gata och p‐plats utgör allmänna platser, för vilka kom‐
munen ska vara huvudman. Kommunen kommer därmed att ansvara för dessa.
VA‐enheten
Avtal, standarder etc
VA‐ledningar inom området måste utföras så att de klarar att ligga under vatten.
Föroreningar och spillvatten
Inga kemikalier får tillföras spillvattnet(avloppet inomhus) förutom de som normalt
används i ett hushåll, tex handdiskmedel och hårschampo. Tillförs förorenat vatten till spill‐
vattenledningarna så transporteras dessa föroreningar till avloppsreningsverket och sprids
därifrån vidare i miljön, eftersom Avloppsreningsverket enbart är byggt för att avlägsna
kväve och fosfor. Idag är slammet Revaq‐certifierat och tillskottet av föroreningar skulle
kunna äventyra kvaliteten på slammet eller påverka miljötillståndet för driften av verket.
Föroreningar som inte hör hemma i ett spillvatten från ett normalt hushåll kan dessutom
påverka reningsprocesserna i verket negativt. I granskningshandlingen nämns att båttvätt
kan komma att anläggas och att detta tvättvatten efter rening, släpps till havet. VA‐enheten
har därför inga synpunkter gällande båttvätten.
Befintliga ledningar
VA‐enheten har följande påpekanden, se illustration.
1. Planerad byggnad kommer fortfarande i konflikt med befintlig VA. Byggnaden är
placerad rakt över befintlig spillvattenservis för fastighet Matvik 1:39. Denna ledning tillhör
en samfällighet.
2. Vegetation bör placeras minst 3 meter från VA, ingen förändring har skett enligt VA‐en‐
hetens påpekanden om detta i samrådshandlingen. Växtlighet riskerar att påverka befintliga
VA‐anläggningar.
Dag‐ och dräneringsvatten
Dag‐ och dränvatten får inte vara kopplat till spillvattennätet. VA‐enheten har ingen
Kännedom om eventuella dagvattenledningars förläggning inom berörd fastighet bortom
servisavsättningen. Då havsnivån höjs och stiger över kajkanten kommer dagvattennätet att

Granskningsutlåtande • Detaljplan för del av Matvik 1:54 m.fl. (Matviks hamn), Hällaryd

54

5

2017‐12‐29

Antagandehandling

kortslutas, dvs det kommer att vattenfyllas helt och inte längre ha en bortledande funktion
med konsekvensen att byggnader står ’till havs’. Detta påverkar fastigheter nedströms samt
uppströms och leda till översvämning på egen och andras egendom.
Havsnivå, skyfall och höga flöden
Byggnader ska utformas så att de klarar en framtida höjning av havsyta, vilket inkluderar
att havsvatten som tar sig in i en byggnad (tex via en dörr i markplan) inte kan nå spillvat‐
tennätet eller komma i kontakt med dricksvattnet. I praktiken innebär detta att inga golv‐
brunnar kan förekomma och att varken vattenuttag eller tex toaletter får förekomma under
nivån +2,5m
Övriga upplysningar
Fastigheterna kommer att vara anslutna till ett REVAQ‐certifierat avloppsreningsverk. Detta
innebär att slammet kan spridas på åkermark och det är därför viktigt att inte tillföra spill‐
vattnet annat än normalt hushållsspillvatten.
Fastighetsägaren är välkommen att kontakta VA‐avdelningen om det finns frågor eller
oklarheter i vattenrelaterade frågor.
Kommentarer: Texten under rubrikerna ”Avtal, standarder etc”,”Föroreningar och
spillvatten”, ”Dag‐ och dräneringsvatten”, ”Havsnivå, skyfall och höga flöden” och ”Öv‐
riga upplysningar” står omnämnt på sidorna 24‐25 i granskningsversionen av planbe‐
skrivningen.
Bedömning har gjorts att de ledningar som korsar den aktuella delen av fastigheten
Matvik 1:54 norr om Matvik 1:39 kan flyttas vid en eventuell exploatering. Exempelvis
skulle dessa kunna förläggas i det område som planläggs som gång i nordväst. Det an‐
givna u‐området i granskningshandlingarna tas därför bort. Exploatören ska stå för
kostnaden för att flytta ledningarna.
Illustrationen är bara en bild över hur området skulle kunna utvecklas och har ingen
juridisk verkan. Parkområdet utgörs av ett befintligt grönområde och inritad vegetat‐
ion är bara symboler för att visa att detta är ett grönområde. Det finns i dagsläget
inga planer på utökad plantering i detta område.

13. Polismyndigheten
Polismyndigheten, lokalpolisområde Karlshamn, har ej några ytterligare synpunkter över
förslaget än vad som tidigare anförts
Kommentarer: Noteras.

14. Nämnden för arbete och välfärd
Inget att erinra mot planförslaget.
Kommentarer: Noteras.

15. Fritidsnämnden
Syftet med aktuell planläggning är att Matviks hamns potential som centralpunkt eller‐
bashamn för skärgårdsområdet ska tas tillvara och utvecklas som resurs för såväl boende
som friluftsliv och turism.
Parkenheten anser att de fått svar på sina synpunkter och har inget mer att erinra.
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Fritidsenheten anser att tillskapandet av ytterligare parkeringsplatser fortfarande inte till‐
godoser ett framtida behov. Detta då utbyggnad av nya båtplatser, satsningar i skärgården,
ökat året runt boende och en levande skärgård gör att attraktionen till skärgården ökar och
Matviks hamn kommer bli ett nav, vilket således kräver mer parkeringsytor. Om det inte går
att inrymma mer parkeringsytor inom detaljplaneområdet för Matvik 1:54, borde framtida
parkeringsområden tillskapas i direkt anslutning till detaljplaneområdet inom en snar fram‐
tid.
Kommentarer: Noteras. Ianspråktagande av ytor utanför detaljplanen behandlas som
eget ärende. Se kommentar om förändringen av antalet parkeringsplatser till Tärnö stug‐
förening, punkt 17.

16. E.ON
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har studerat inkomna handlingar i ovan angivet ärende
och noterar att våra synpunkter blivit uppmärksammade. E.ON har inget mer att erinra i
ärendet.
Kommentarer: Noteras.

17. Tärnö stugförening
I granskningshandlingen har byggnadsnämnden bland annat gett oss följande
kommentar:
”Jämfört med tidigare plan ges nu möjlighet för fler allmänna parkeringsplatser på den östra
sidan om vägen i nära anslutning till båtbryggorna. Bland annat föreslås parkering mitt emot
mastskjulet samt på den yta där den gamla kioskbyggnaden ligger. I detta område medgav ti‐
digare detaljplan 14 parkeringsplatser medan nuvarande förslag möjliggör för 37 platser. Till
granskningsskedet föreslås parkeringen öster om gatan utökas något.”
Vi undrar vad detta svar innebär i praktiken. Blir det en nettoökning, ‐minskning eller oför‐
ändrat antal parkeringsplatser i hela hamnområdet? I samma dokument konstaterar ni
samtidigt följande under rubriken ”Ej tillgodosedda synpunkter”:
”Tärnö stugförening – negativ till fler bodar och uppförande av industribyggnad om det innebär
färre antal parkeringsplatser.”
Innebär detta att ni räknar med en nettominskning av antalet parkeringsplatser totalt sett? I
så fall hur många färre platser blir det? Vi motsätter oss att antalet
parkeringsplatser skulle bli färre eftersom det redan i dagsläget är ont om lediga platser,
speciellt under högsäsong.
Vi konstaterar också att det bland de 37 myndigheter, föreningar och privatpersoner som
lämnat synpunkter på detaljplanen råder stor samstämmighet kring denna fråga. Vi förut‐
sätter därför att byggnadsnämnden även väger in detta faktum i beslutsprocessen.
Kommentarer: Så som hamnområdet ser ut idag skulle andelen parkeringsplatser kunna
öka genom en bättre struktur i båtuppläggningsområdena sommartid. Både nu aktuellt
planförslag och den tidigare laga kraftvunna detaljplanen medger bebyggelse på del av
båtuppläggningsområdena i norr, men på olika sidor av vägen. Detta är byggrätter som
inte är bebyggda, men som påverkar dagens möjliga parkeringssituation den dag de tas i
anspråk.
Enligt det nu aktuella planförslaget får den nordligaste delen av båtuppläggningsområ‐
det sydväst om vägen ianspråktas för bebyggelse. Enligt utformningen på illustrationen
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från den tidigare detaljplanen kan här inrymmas ca 55 parkerade bilar. I den tidigare de‐
taljplanen fanns det en till ytan obegränsad byggrätt på det norra båtuppläggningsområ‐
det nordost om vägen, vilket innebär att hela detta område skulle kunna tas i anspråk för
bebyggelse. Här ryms drygt 65 parkeringsplatser om det struktureras enligt illustrat‐
ionen. I det aktuella planförslaget ges således möjlighet till drygt 10 fler parkeringsplat‐
ser på båtuppläggningsområdena än i den tidigare detaljplanen. Jämfört med dagens si‐
tuation, då parkering är möjlig på båda dessa uppläggningsytor, minskar parkeringsan‐
talet med ca 55 platser då uppläggningsområdet bebyggs enligt plan. Detta under förut‐
sättning att ytorna används optimalt för parkering.
Som angavs i samrådsredogörelsen möjliggör det nya planförslaget fler allmänna parke‐
ringsplatser, främst i söder och längs med vägen, jämfört med tidigare detaljplan. Från
samrådsförslaget har ytterligare tre allmänna parkeringsplatser tillskapats, vilket ger en
total ökning på drygt 30 allmänna parkeringsplatser jämfört med tidigare detaljplan och
ca 40 allmänna parkeringsplatser jämfört med dagens situation.
Vid en sammanställning av parkeringsmöjligheterna inom hela området minskar antalet
parkeringsplatser med ca 15 platser jämfört med dagens situation då del av båtupplägg‐
ningsområdet bebyggs. Jämfört med tidigare detaljplan har möjligheten att anordna par‐
keringsplatser dock ökat med ca 40 platser.

18. Matviks Bryggförening
Kommentarer till det omarbetade planförslaget för Matviks hamn.
Utöver de tidigare kommentarerna kommer här kompletterande kommentarer för de delar
som är förändrade i planförslaget.
Sammanfattning av kommentarer
1. Försök har gjorts att öka antalet parkeringsplatser genom bättre disciplin med båtvagnar,
vaggor och pallningsmaterial vilket kan ge ett antal platser. Dock inget som behöver tas upp
i planförslaget.
Utökning av båtplatserna ska också ske i paritet med antalet nya parkeringar vilket också
kan fungera. Men det behöver tas fram en strategi för parkering i framtiden! Vem äger
denna fråga? Antalet parkeringsplatser FÅR INTE minskas utan det måste öka.
Det finns också en del övrigt att önska gällande tidsgränser för olika parkeringar men den
diskussionen bör inte heller hanteras i planförslaget.
Kommentarer: Se kommentarer till Fritidsenheten, punkt 15, och Tärnö stugförening,
punkt 17 angående parkering.
2. I det omarbetade förslaget på sidan 21 står:
Mindre byggrätter på högst 100 kvm (e1) medges på det nordöstra båtuppläggningsområdet,
norr om befintligt mastskjul och på hamnplanen. Syftet med dessa byggrätter är att möjlig‐
göra sådan bebyggelse som krävs för verksamheten i hamnen, exempelvis väderskydd till håll‐
plats, sophantering eller för anläggning tillhörande spolplatta/sjömack.
Jag har sökt rekommenderad handläggare på stadsbyggnadsavdelningen för några frågor
men får tyvärr inte någon kontakt då vederbörande inte är tillgänglig.
Följande frågor finns:
En spolplatta bör användas dels av båtägare som inte botten målar sina båtar med giftig
växtskyddsfärg utan drar upp sin båt tre gånger per säsong och tvättar den. Det sker idag på
hårdgjord yta i samband med sjösättningsrampen.
Men spolplattan bör också användas av alla när det är dags att dra upp sin båt för vintern.
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Denna tvättning sker idag på samma hårdgjorda yta i samband med sjösättningsrampen.
I planförslaget pekar man på nordöstra båtuppläggningsområdet, det är inget bra ställe för
en spolplatta, det är för långt ifrån sjösättningsrampen. Den kommer sannolikt inte använ‐
das mer än av entreprenör som arrenderar båtuppläggningsområdet och som kommer ha
nära till spolplattan.
De flesta båtplatsinnehavarna vinterförvarar sina båtar på andra platser än på
båtuppläggningsområdet.
Det behöver planeras för en spolplatta i anslutning till sjösättningsrampen där båtar tvättas
efter upptagning. Detta är miljömässigt ett grundläggande krav för en modern småbåts‐
hamn. Det ska inte som idag, tvättas och spolas på en hårdgjord yta där vattnet sedan rinner
ut i havet! Som det ser ut nu i planen är det ”prickad mark” omkring upptagningsrampen,
därefter parkering (där gamla kiosken ligger). Någonstans på detta område är det mest na‐
turligt att lägga en spolplatta. Närmaste yta märkt ”V1” är lastkajen och där kan man knapp‐
ast anlägga en spolplatta.
Fundera en gång till på det prickade området eller där kiosken idag ligger!
Menar kommunen allvar med en spolplatta PLANERA IN den i sjösättningsrampens närhet!
Det ligger i allas intresse!
3. Det utpekade området i nordost är heller inget bra ställe för en sjömack eftersom det inte
går att köra båt dit, det finns helt enkelt inget vatten där båtar kan köra! Planera hellre in en
framtida sjömack på södra området märkt ”V1” i samband med mastkran och vakuumsug
för båt toaletter.
Kommentarer: Som nämns i yttrandet finns mindre byggrätter för hamnändamål inpla‐
nerade på tre platser i planområdet, det nordöstra båtuppläggningsområdet, norr om be‐
fintligt mastskjul och på hamnplanen söder om Matvikshamnsvägen. I planbeskrivningen
ges exempel på vad dessa byggrätter kan utnyttjas till för typ av byggnader. Det är en
missuppfattning att planen pekar ut att sjömack och spolplatta ska placeras på det norra
båtuppläggningsområdet. Dessa funktioner ska givetvis placeras där de är som mest
lämpliga för verksamheten. (Planhandläggaren har tagit kontakt med Matviks bryggföre‐
ning för att reda ut detta missförstånd, dock efter det att synpunkterna lämnats.) Prickad
mark innebär att marken inte får förses med byggnader. Detta innebär inte något hinder
mot exempelvis en spolplatta. Möjligheten att uppföra en mindre servicebyggnad tillhö‐
rande exempelvis en spolplatta eller sjömack i anslutning till sjösättningsrampen införs.

19. Kalvösundsvägens samfällighetsförening genom ordf. Jonas
Albinsson
Kalvösundsvägens samfällighetsförening, som representerar fastigheterna Matvik 1:113,
1:114, 1:115, 1:116; 1:117, 1:118, 1:119, 1:32, 1:22 och 1:39 vill härmed lämna följande
synpunkter på planförslag för Matvik 1:54 m.fl. efter att ha tagit del av samrådsredogörelse.
1. Vi noterar att kommunen har lämnat ett flertal synpunkter ej tillgodosedda. Synpunkter
som har lämnats av privatpersoner, företag och föreningar som verkar och eller bor perma‐
nent i Matviksområdet tas ej i beaktande trots att man i samma plan säger sig vilja värna
områdets attraktivitet även för boende.
2. Vi noterar att kommunen väljer att tolka vårt inlägg, (punkt25), om parkeringen på södra
hamnplan som en fråga om tidsgränser när vi i själva verket pekar på att hela ytan är
olämplig som permanent parkering.
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3. Vi läser i samrådsdokumentationen att merparten av de synpunkter som lämnats i sam‐
band med planförslaget rör parkeringsfrågor. Placering av parkeringar, antal parkerings‐
platser och hur en eventuell nybyggnation kommer att påverka parkeringssituationen oroar
boende och sommargäster. De flesta synpunkter baserar sig på antaganden från lekmän. Vi
anser att kommunen, för att göra ett korrekt planberedningsarbete skall låta utföra en obe‐
roende parkeringsutredning för området. Ett exempel på en sådan bifogas.
Kommentarer: I arbetet med den tidigare detaljplanen studerades parkeringssituat‐
ionen noggrant, bland annat av kommunens trafikingenjör.
4. Vi anser att man missat att utreda hur man kan utöka kollektivtrafiken för att därigenom
minska biltrafiken och behovet för parkeringar i Matvik. Det borde ligga i linje med varje
kommuns miljöstrategi att minimera fossila utsläpp, bygga ut kollektivtrafiken och anlägga
cykelleder. (ref: Karlshamn 2030 – Översiktsplan för Karlshamn)
Kommentarer: Det är Blekingetrafiken genom Region Blekinge som ansvarar för kollek‐
tivtrafiken i länet. Planförslaget skickas på remiss till regionen, vilka svarade i samråds‐
skedet, se punkt 16 i samrådsredogörelsen. Blekingetrafiken ser positivt till möjligheten
att skapa en kustnära cykelled och anser att utökad byggnation av bostäder bör leda till
utökad kollektivtrafik till området. Då det inte finns bussförbindelse till Matviks hamn
idag erbjuds resealternativet ”Öppen närtrafik”. Mer information om detta finns på blek‐
ingetrafikens hemsida.
5. I kommunens översiktsplan för Karlshamn ”Karlshamn 2030” kan vi läsa att visionen är
att Matviksområdet har ”fokus på utvecklingen av friluftsliv, turism och boende” samt att man
skall
”Beakta områdets värde för rekreations‐ och friluftsliv och utveckla detta ytterligare genom
att satsa på fler och bättre motionsslingor, strövstigar, sittplatser etc. samt verka för att öka
områdets tillgänglighet, inte minst till strandområden.
I samma dokument står att läsa ”området Vettekulla/Matvik skall bli mer lättillgängligt och
att såväl Karlshamnare som besökare lättare skall komma närmre skärgården”.
Detta tycker vi rimmar dåligt med att i planen möjliggöra byggnation av fastigheter av
industrikaraktär och därigenom samtidigt riskera att den ökade trafiken man ser fram till
2030 skapar ett parkeringsproblem där lösningen riskerar att motverka närliggande detalj‐
planer som talar om att området skall vara attraktivt för boende. (Ref plan D15)
Kommentarer: I översiktsplanen Karlshamn 2030 står ”Matvik och dess hamn har vuxit
och fungerar verkligen som Karlshamns port mot skärgården. Men Matvik är inte bara en
plats för sommarens aktiviteter och båtliv med en stor och livaktig småbåtshamn, det är
också en mycket attraktiv bostads‐ och tätort mer service året runt.” Visionen i översikts‐
planen är också att en ny väg har byggts mellan Karlshamn och Matviks hamn, vilken ska
göra det lättare för Karlshamnare och besökare att komma närmare skärgården. Detta
innebär också en avlastning av Matvikshamnsvägen vad gäller trafikmängd.
För att Matviks hamn även fortsättningsvis ska utgöra en livaktig småbåtshamn som fun‐
gerar som centralpunkt i Hällaryds skärgård och uppfylla översiktsplanens vision som en
port mot skärgården måste utrymme ges för entreprenörer och småföretagare att eta‐
blera sig och utveckla hamnen.
6. Vi ser stora risker att området markerat som PARK, gränsande i norr till 4 tomter inom
samfälligheten, i framtiden kommer att tas i anspråk för att bygga parkeringar om kommu‐
nen tvingas att utöka antalet parkeringar. Vi anser att det inte är förenligt med visionen att
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skapa ett attraktivt område även för boende och vi vill att kommunen tydligt stadfäster att
detta område inte kommer att tas i anspråk för parkeringar heller i framtiden.
Kommentarer: Syftet med att planlägga det befintliga grönområdet söder om den cen‐
trala parkeringsplatsen som parkändamål är att skydda och bevara detta gröna stråk
som en viktig och karaktärsskapande avgränsning mellan bostäderna och hamnen.
7. Vi anser att byggnation på 1:32, (se karta), där tidigare minireningsverk varit lokaliserat
är olämplig. Samfällighetens vatten och avlopp går över denna tomt för att ansluta till kom‐
munens ledningar och där finns också en, för samfälligheten gemensam vattenmätare place‐
rad. Att bygga på denna tomt medför risker i det fall vi behöver göra åtgärder på vårt av‐
loppsnät i framtiden.
Byggnation på den aktuella platsen påverkar utsikten från Matvik 1:116 väsentligt. I
planbeskrivningen ”Detaljplan för Matvik 1:32 m fl Karlshamns Kommun, Blekinge län” för
område D15 står att läsa ”Syftet med planen är att skapa en attraktiv boendemiljö med de
speciella kvalitéer som läget i närheten till Matviks småbåtshamn ger” samt ”Husens placering
skall i görligaste mån tillvarata de möjligheter till utsikt över vatten som det speciella läget
ger”
I enlighet med den planbeskrivning som gäller för vårt område anser vi därför att det inte är
förenligt med byggnation på den aktuella platsen.
8. Vi anser att byggnation på 1:54 mellan 1:22 och 1:39 med en totalhöjd på 7,5 meter mot‐
säger syftet i planen. En byggnad på området kommer allvarligt att inverka på utsikten hos
fastigheterna 1:115, 1:116 och 1:119
I enlighet med den planbeskrivning som gäller för vårt område, (ref punkt 6 ovan), anser vi
heller inte att det är förenligt med byggnation på den aktuella platsen.
Kommentarer: De vatten‐ och avloppsledningar som korsar den aktuella delen av fastig‐
heten Matvik 1:32, går att flytta i det fall byggnation blir aktuellt, angivet u‐område i
granskningshandlingarna tas därför bort. Exploatören kommer att få stå för alla kostna‐
der, vilket anges i planbeskrivningen. Det förtydligas att VA‐ledningar korsar del av fas‐
tigheten Matvik 1:32.
De föreslagna byggrätterna på del av fastigheterna Matvik 1:32 och 1:54 prövades av
högre instans i det tidigare planarbetet. Nu aktuellt planförslag innebär ingen förändring
i byggrätten på del av Matvik 1:54, men innebär en något minskad byggrätt på del av
1:32 (från 150 kvm till 15 % av ytan vilket ger ca 135 kvm) och att höjden har preciserats
till fem meter från att tidigare ha varit satt till en våning.
9. Då man bortsett från i stort sett samtliga synpunkter från boende under samrådet verkar
förutsättningar för en kompromiss ytterst små, även om vi inte stänger dörren. Vi kommer
alltså att överklaga planen i denna form och även inge skadeståndsanspråk (PBL 2010:900
14 kap 9 §).
Att denna planprocess överhuvudtaget pågår kan antas inverka negativt på våra fastighet‐
ers värde så länge överklaganden pågår, vilket kan bli flera år. Den uppkomna situationen
kan inte vi fastighetsägare lastas för, tvärtom har vi föreslagit flera kompromisser, och kom‐
mer således kräva kompensation för detta.
Kommentarer: Det är den enskildes rätt att få sin sak prövad av högre instans.
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10. Den ”gamla” kiosken har blivit en följetong. Vi anser att kommunen skall redogöra för
anledningarna till att man inte agerar och plockar bort den när man bestämt sig för att den
inte skall vara kvar och varför man inte är bättre förberedd för att kunna driva igenom ett
beslut om att den skall tas bort.
Kommentarer: Det föreligger ägaren till kiosken flera engångsviten och sedan april
2017 föreligger löpande vite att ta bort kioskbyggnaden.

Yttranden från enskilda
20. Eva Jonasson, Boddestorp 2:7
Har med stort intresse tagit del av rubricerad skrivelse och gjort följande reflektioner:
Å ena sidan…
 ”Syftet med aktuell planläggning är att Matviks hamns potential som centralpunkt
eller bashamn för skärgårdsområdet ska tas tillvara och utvecklas som resurs för
såväl boende som friluftsliv och turism”. (ur följebrev till underrättelsen)
 ”Planförslaget kan bidra till att öka värdet på riksintresse för friluftsliv och kustzon
genom att underlätta tillgängligheten till skärgården”. (pkt 1, yttrande av
Länsstyrelsen)
 ”I planen ges möjlighet för 150 – 200 båtplatser till, dessa båtägare ska också kunna
hitta en parkering”. (pkt 21, yttrande av Matviks bryggförening)
 ”I kommunens översiktsplan från 2015 ses Matvik och dess hamn som Karlshamns
port mot skärgården med visionen att utvecklas till en attraktiv bostads‐ och tätort
med service året runt. För att uppnå kommunens visioner måste hamnen och dess
verksamhet ges möjlighet att utvecklas, vilket leder till fler besökande till hamnen
med ökad trafik som följd”.(pkt 34, kommentar till yttrande av Håkan och Pia
Löfgren)
Å andra sidan…
 ”Detaljplanen möjliggör för framtida gång‐ och cykelväg inom planområdet då det
finns behov för sådan. Det måste dock finnas en fortsättning vidare till Åryd eller
Vettekulla och någon sådan gång‐ och cykelväg finn ännu inte i kommunens
budget”. (pkt 1, kommentar till Länsstyrelsens yttrande)
 ”Det ges möjlighet till en gång‐ och cykelväg längs med den södra delen av
Matvikshamnsvägen. Denna kommer dock inte att komma till stånd förrän det finns
ett gång‐ och cykelvägnät att koppla på”. (pkt 14, kommentar till
Naturskyddsföreningens yttrande)
 ”I översiktsplanen öppnas för möjligheten att bygga en ny väg ut till Matvik, som går
norr om Vettekulla.”
Som åretruntboende i Matvik har jag för länge sedan kunnat konstatera att såväl
Matvikshamnsvägen som Matviksvägen/Vettekullavägen är underdimensionerade för
den trafik som råder i synnerhet vid vissa tider av dygnet. Vägarna är smala, kurviga,
kuperade och saknar vägren. Beklämmande få trafikanter iakttar rådande
hastighetsbegränsningar. Bebyggelsen av nya tomter i Yttre Matvik har ökat andelen
tung trafik rejält. Samtidigt trafikeras dessa vägar även av ett stort antal barn,
fotgängare, joggare, cyklister, hundar och hästar.
Därför undrar jag: hur kan man medvetet utveckla verksamheten i Matvik med visionen
att göra detta till en ”tätort med service året runt” och med ”underlättad tillgänglighet
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till skärgården”, utan tillstymmelse till konkret plan för hur de växande trafikvolymerna
ska hanteras? Enbart 150 – 200 båtplatser till resulterar ju i minst lika många bilar som
ska ta sig ut till hamnen – och därifrån.
Dimensionera tillfartsvägarna först, bygg ut hamnen i nästa steg!
Kommentarer: Enligt kommunens översiktsplan ska en ny väg anläggas mellan
Karlshamn och Matvik. Denna ska öka möjligheten för såväl Karlshamnare som be‐
sökare att lättare komma närmare skärgården. Likaså ska de boende i området en‐
kelt och smidigt kunna ta sig till centrum.
Matvikshamnsvägen är en statlig väg och det är därmed Trafikverket som ansvarar
för den.

21. Anders Berntorp, Joggesö
Jag har följande synpunkter på dokumentet:
Sid 15
25. Kalvösundsvägens samfällighetsförening skriver längst ner på sidan ”….de boende i
skärgården som tycker det är för långt att gå från den stora parkeringen till sina båtar.”
Att ta sig fram och åter från brygga 9 till 30‐dygnsparkeringen längst norrut tar i och för
sig en kvart men huvudproblemet är säkerheten vilket jag påpekat i mitt yttrande
”Bil måste kunna parkeras i nära anslutning till båtplats och lastkaj av säkerhetsskäl för
att genom uppsyn minska stöldrisk av värdefullt gods, olycksrisk för barn, handikap‐
pade och åldringar som lämnats på lastkaj eller i båt samt för att bibehålla obruten köld‐
kedja för kylvaror.”
Sid 18
Kommentaren längst ner på sidan.
”Uppläggningsytorna ska under sommarhalvåret vara tillgängliga för bilparkering och
inte för båttrailers och andra släpvagnar. Det finns moderna båtuppställningsanord‐
ningar som tar minimalt med plats då de inte används.”
saknar relevans till min text som säger att släpvagnar av olika slag måste tillåtas par‐
kera i Matvik utan att de är kopplade till bil och står på två parkeringsplatser i fil.
”Det finns moderna båtuppställningsanordningar som tar minimalt med plats då de inte
används.”
avser vinterförvaringsställningar etc på land till skillnad mot de som kommer med släp
av olika typ under båtsäsongen och måste få parkeras vilket de inte får försåvitt släpen
inte är kopplade till bil och alltså kräver två parkeringsrutor i fil.
Enklast är att tillåta släpparkering på bilparkeringar.
Som det är sedan 2014 så utöver att trafikstadgan inte tillåter släpparkering i parke‐
ringsrutor som inte är skyltade för släp så har alla parkeringar dessutom tilläggstavla
”Klass 1” vilken ingen utom möjligen husbilsförare vet vad det betyder och förövrigt
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struntar i vilket merparten också gör i tidsgränserna som är totalt meningslösa i en båt‐
hamn. (Tidsgränserna regleras uppenbarligen inte i detaljplanen utan tydligen av någon
annan i kommunen.)
Sid 31
Ej tillgodosedda synpunkter vilka ej noterats
Mitt efternamn är felstavat – korrekt är Berntorp
Bilar kommer även med båt på släp eller med kanot på taket. Dessa bilar och släp måste
kunna parkera i Matvik.
De som har hus på öarna utför regelbundet underhållsarbeten på husen, vilket innebär
att material måste transporteras på släpvagnar till Matvik – dessa släpvagnar behöver
uppställningsplatser.
Slutord
Parkering i Matvik har aldrig varit ett problem under det halva sekel jag parkerat där
förrän 2014 när ett nytt system för parkering infördes av Karlshamns kommun.
Det finns inget alternativ till Matvik där det går att parkera för de som nyttjar hamnen.
Boende på öarna och de med kommunal båtplats måste kunna parkera i Matvik för att
kunna bo på öarna eller kunna nyttja sin båt.
Jag som boende på Joggesö har 120 mil till Matvik från min mantalsskrivningsadress i
Umeå. Vad ska jag göra om jag inte kan parkera bilen i Matvik.
Matvik har den grundläggande uppgiften att fungera som transitställe mellan bil och båt.
•

•
•
•
•
•

Avskaffa tidsgränserna för parkering i Matvik vilket jag förstår inte styrs av detalj‐
planen. Det tar mig som öboende en timme att åka båt till och från Joggesö för att
köra bilen lite och åter parkera på samma plats där den stod.
Öppna fler parkeringsplatser mellan asfaltväg och vatten längs hela den kommu‐
nala båthamnen
Säkerställ att öboende och de med kommunal båtplats alltid kan parkera bil och i
anslutning till båtplats och lastkaj
Bygg inga hus på mark som kan användas för parkering eller uppställningsplats
för båttrailers och andra släpvagnar
Hamnen i Matvik används året runt – inte enbart under sommarsemesterperioden.
Tänk långsiktigt på båtfolk, skärgårdsturister och öboende – Matvik är, har alltid
varit och kommer alltid att förbli ett transitställe mellan bil och båt.
Kommentarer: Som nämns ovan kan inte detaljplanen styra parkeringsbestämmel‐
serna inom området. Synpunkterna skickas dock vidare till ansvarig inom kommunen.
I en detaljplan kan mark pekas ut för parkering, vilket också görs. I granskningsför‐
slaget ges möjlighet till fler parkeringar i den södra delen av planområdet, i ett försök
att tillmötesgå efterfrågan om fler parkeringsplatser. Kommunen står dock fast vid
ställningstagandet att inte ha parkering vid sjöbodarna för att bibehålla utblickarna
mot havet och inte riskera att blockera sjöbodarna. Som nämndes i kommentarerna
angående detta förslag i samrådsredogörelsen har införandet av parkeringsförbud på
den östra sidan av gatan medfört positiv respons.
För att Matviks hamn även fortsättningsvis ska utgöra en livaktig småbåtshamn som fun‐
gerar som centralpunkt i Hällaryds skärgård och uppfylla översiktsplanens vision som en
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port mot skärgården måste utrymme ges för entreprenörer och småföretagare att eta‐
blera sig och utveckla hamnen.

22. Ola och Malin Söderdahl, Boddestorp 1:23
I avsnittet ”Fastigheträttsliga frågor – Påverkan på fastigheter utanför planområdet”
finns inte vår fastighet, Boddestorp 1:23 upptagen, endast vår granne, Boddestorp 1:22.
Vi hävdar att vi berörs av den byggrätt på en eller flera 7,5 meter höga svarta byggnader
utan storleksbegränsningar som planen medger till höger om lokalgatan som löper ge‐
nom hamnen. Utsikt över en sådan industribyggnad skulle sänka värdet på vår fastighet
och förfula vår utsikt avsevärt.
Bifogar bilder för att illustrera och räknar med att detta misstag rättas till innan beslut.

Bild från uteplats i sydväst, röd pil markerar var byggrätt medges.

Bild inifrån uterum, en investering vi gjorde i tro att den lagakraftvunna planen gällde.
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Bild genom vardagsrumsfönstret.
I övrigt anser vi att det finns en gällande plan som vunnit laga kraft. Denna synpunkt
skall inte uppfattas som om att vi anser att Karlshamns kommun har rätt att, utan be‐
rörda fastighetsägares godkännande, göra en ny plan eller ändra den befintliga planen
under genomförandetiden. Vi utvecklar detta resonemang samt skadeståndsanspråk i
särskilt yttrande.
Kommentarer: Då fastigheten Boddestorp 1:23 har liknande utsikt över båtupplägg‐
ningsområdet som fastigheten Boddestorp 1:22 kompletteras planbeskrivningen un‐
der fastighetsrättsliga frågor med denna fastighet.
Det ska klargöras att det i den laga kraftvunna detaljplanen från 2013‐08‐23 finns en
till ytan obegränsad byggrätt nordost om vägen, som har en större påverkan på utsik‐
ten från fastigheten Boddestorp 1:22. Då detaljplanen gjordes om tog kommunen hän‐
syn till utsikten från bostäderna på Gatstensbacken och flyttade byggrätten till den
sydvästra sidan om vägen. Genom denna placering får den planerade byggnaden
minskad inverkan på utsikten från Gatstensbacken samtidigs som den får stöd i land‐
skapsbilden och knyts till befintlig bebyggelse.

23. Liselott och Lennart Arvidsson Matvik 1:22
Vi ser att ändringar är gjorda utifrån tidigare detaljplan. Vi har svårt att följa ändring‐
arna som är gjorda. Det hade varit bra att få det förtydligat från kommunen. En lista på
vilka ändringar som är gjorda/planerade att göra och orsak till förändring. T ex en lite
tydligare samlad bedömning där det framgår vilka ändringar som är gjorda från tidigare
beslutad detaljplan. Det är också svårt att följa om någon synpunkt har trillat bort i den
samlade bedömningen.
Kommentarer: I den samlade bedömningen i samrådsredogörelsen listas de änd‐
ringar som avses göras till granskningsskedet. Här beskrivs inte vilka förändringar
som gjorts från den tidigare detaljplanen. Plan‐ och bygglagen reglerar vilka hand‐
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lingar som måste tillhöra den detaljplan. Har man svårt att tolka och förstå vad plan‐
handlingarna innebär finns det alltid möjlighet att kontakta planhandläggaren, till
vilken kontaktuppgifter skickas ut i de handlingar som medföljer både samråds‐ och
granskningsutskicken.
Med tanke på Boverkets riktlinjer så är befintlig placering av pumphuset olämplig. Om
vi tolkar kommunens kommentar på sidan 30 korrekt så kommer pumphuset och närlig‐
gande bebyggelse att utökas. Idag finns en teknisk lösning som gör att det inte uppstår
luktproblem som närliggande fastigheter haft problem med tidigare. Om något ändras så
är det stor risk att luktproblemen kommer tillbaka vilket är en olägenhet för hela hamn‐
området.
Kommentarer: Det finns inga planer på att bygga ut pumphuset i dagsläget. Planför‐
slaget ger dock möjlighet till viss utökning av befintliga servicebyggnader om behov
skulle uppstå.
I tidigare detaljplan togs hänsyn till befintliga byggnaders höjd. Inom det gråmarkerade
småbåtshamnsområdet finns idag ingen bebyggelse som är 7,5 m hög. Vår åsikt är att
det är viktigt att värna om den grå/blåmarkerade området av detaljplanen och att höj‐
den på byggnaderna är max som befintliga byggnader idag.
Kommunen upphävde strandskyddet i arbetet med den första detaljplanen. För att
kunna upphäva strandskyddet förutsätts att det finns särskilda skäl. Kommunen åbero‐
pade särskilda skäl punkt 1,3 och 4 enligt 7 kap 18 c §. Strandskyddet syftar till att lång‐
siktigt skydda allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor
för djur‐ och växtlivet på land och i vatten. Vi vill peka på de särskilda skäl som låg till
grund för upphävning av strandskyddet i första detaljplanen och ber kommunen ta stor
hänsyn till att göra Matvik mer lättillgängligt för friluftsliv och turism.
Sophantering har i många år varit ett problem i Matviks hamn. Kommunen bör utöka
tömningar/slamsugningar under de veckor som det är mycket människor i rörelse i
hamnen.
Kommentarer: I den tidigare detaljplanen var höjden för huvuddelen av all bebyg‐
gelse satt till 7, 5 meter, vilket nu aktuellt planförslag följer. Undantaget var sjöbo‐
darna, samt de mindre byggrätterna på hamnplanen och norra båtuppläggningsom‐
rådet som begränsades till 3 meter. För den flytande handeln och bebyggelsen på del
av Matvik 1:32 angavs ingen höjd utan denna begränsades till högst en våning. För att
gynna hamnens utveckling genom småföretagande och entreprenörskap föreslås en
högre byggrätt i den norra delen av hamnområdet.
Enligt kommunens översiktsplan ska en ny väg anläggas mellan Karlshamn och
Matvik. Denna ska öka möjligheten för såväl Karlshamnare som besökare att lättare
komma närmare skärgården. Likaså ska de boende i området enkelt och smidigt
kunna ta sig till centrum.
Två områden planläggs som natur i syfte att skydda dessa för växt‐ och djurlivet.
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Se yttrande från och kommentarer till VMAB, punkt 5 vad gäller sophantering. Antalet
tömningar kan inte regleras i detaljplanen, men synpunkterna har vidarebefordrats
till berörd enhet inom kommunen.

24. Gemensamt yttrande från boende i Matvik
Detta yttrande är undertecknat av:
Emma och Hans Nilsson, Boddestorp 1:22
Malin och Ola Söderdahl, Boddestorp 1:23
Monica och Bo Hermansson, Boddestorp 1:24
Emilia och Christian Paradis, Boddestorp 1:25
Lisbeth och Mats Wennergren, Boddestorp 1:26
Cecilia Frostensson Andersen och Atle Andersen, Boddestorp 1:27
Lena och Lars‐Otten Froode, Boddestorp 1:28
Ingela och Benny Nilsson, AB Karlshälls Granitindustri, Boddestorp 1:13 och Matvik 1:11
Martin Svensson och Cecilia Håkansson‐Svensson, Matvik 1:126 har meddelat att även de
ställer sig bakom yttrandet.
Då det redan finns en detaljplan med genomförandetid för området som vunnit laga kraft
anser vi inte att denna nya detaljplan skall antas. Att planen har vunnit laga kraft konstate‐
ras såväl av Lantmäteriet i deras svar men också av Karlshamns kommun själva i svar till
Håkan och Pia Löfgren. Utifrån denna gällande plan har flera bygglov också medgivits.
1 Plan‐ och bygglagen (2010:900)4 kap 39 § kan man läsa:
“En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon fas‐
tighetsägare som berörs motsätter sig det”
Att vi motsätter oss denna detaljplan i dess nuvarande utformning har vi redovisat såväl
skriftligt som i samtal med tjänstemän vid samhällsbyggnadsförvaltningen. Förutsättning‐
arna att upphäva eller ändra i planen innan 2028 finns alltså inte utan att åtminstone kom‐
promissa. Det finns flera saker i planförslaget som är bra och som vi kunde ställa oss posi‐
tiva till om Karlshamns kommun önskar göra en ändring av befintlig plan.
I svar till Håkan och Pia Löfgren läser vi:
Den tidigare detaljplanen vann laga kraft 2013 ‐08‐23 och var på samråd och granskning un‐
der 2012 till de boende i och i direkt anslutning till planområdet. Vid köp av en fastighet har
man undersökningsplikt. Den tidigare antagna detaljplanen tillåter bebyggelse på båda sidor
om vägen i den norra delen av båtuppläggningsområdet. Den nu föreslagna byggrätten syd‐
väst om vägen är dock större och högre än vad som medges i tidigare detaljplan.
Den lagakraftvunna planen har inte undantagit ytan till vänster om vägen från strandskydd
och på båda sidor bör, som vi tolkar det, regel om max 3,0 meters bygghöjd gälla. På den
sydvästra sidan om vägen genom att det är inritat på plankartan och eftersom det saknas
markeringar på den andra sidan bör egenskapsbestämmelserna för den sydvästra gälla
(max 3,0 meter och 5 % byggyta). Det står också klart och tydligt i den lagakraftvunna pla‐
nen att “ny bebyggelse skall uppföras med huvudsakligen träfasad”. Undersökningsplikten
är alltså knappast av någon relevans då man nu fullständigt frångår såväl gransknings‐ som
antagandehandlingar.
Att förutsägbarhet i planarbetet råder är av yttersta vikt för kommunens utveckling. Den
som har köpt en fastighet sedan planen vann laga kraft eller investerat i värdehöjande åt‐
gärder i en fastighet efter att planen vann laga kraft skall kunna räkna med att man har ve‐
torätt gällande förändringar fram till 2028.
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Då man bortsett från i stort sett samtliga synpunkter från boende under samrådet verkar
förutsättningar för en kompromiss ytterst små, även om vi inte stänger dörren. Vi kommer
alltså att överklaga planen i denna form och även inge skadeståndsanspråk (PBL 2010:900
14 kap 9 §). Att denna planprocess överhuvudtaget pågår kan antas inverka negativt på våra
fastigheters värde så länge överklaganden pågår, vilket kan bli flera år. Den uppkomna situ‐
ationen kan inte vi fastighetsägare lastas för, tvärtom har vi föreslagit flera kompromisser,
och kommer således kräva kompensation för detta.
I detaljplanen som vann laga kraft så sent som 2013‐08‐23 hade Karlshamns kommun i så‐
väl samrådshandling som granskningshandling avsikten att tillåta max tre meter hög bebyg‐
gelse med i huvudsakligen träfasad på den berörda ytan. Att man råkar ta bort områdesbe‐
stämmelserna för halva ytan till antagandet förändrar inte den ursprungliga avsikten. Fyra
år senare byter man totalt ståndpunkt och ämnar tillåta sju meter högt och plåtfasad utan
att någon omgivande faktor har förändrats. Vad har föranlett denna förändrade stånd‐
punkt? Kan det ha att göra med att man anser sig vara fastlåst i ett avtal med en entreprenör
som arrenderat marken? Om så inte är fallet, på vilket sätt främjar tillåtandet av en större
plåthall “de boende, turismen eller friluftslivet”?
Kommentarer: Det är korrekt att den tidigare detaljplanen vann laga kraft 2013‐08‐
23. På denna plankarta finns en till ytan obegränsad byggrätt på den norra delen av
båttuppläggningsområdet nordost om lokalgatan. För byggrätten gäller enligt den
laga kraftvunna plankartan en högsta höjd på 7,5 m för huvudbyggnad och 4,5 m för
komplementbyggnad. Ny bebyggelse ska uppföras med huvudsakligen träfasader.
Plankartan i granskningsskedet såg likadan ut när det gäller dessa bestämmelser. I de
granskningshandlingar som skickades ut till sakägarna hade dock ett rittekniskt fel
inträffat och stora delar av planområdet var belagd med prickad mark, det vill säga
mark som inte får bebyggas. Denna felaktighet fanns på såväl kvartersmark som på
allmän platsmark, på obebyggda ytor såväl som bebyggda bostadsfastigheter.
Genom den nya planläggningen har kommunen försökt rätta till den felaktighet som
fanns i granskningshandlingen i tidigare planarbete. Under de år som gått sedan den
tidigare planen vann laga kraft har efterfrågan och utvecklingen i kommunens ham‐
nar förändrats. För att tillmötesgå utvecklingen av hamnen och önskemål från de bo‐
ende i området har vissa ändringar gjorts i planförslaget. Bland annat har hänsyn ta‐
gits till synpunkter från de boende på Gatstensbacken om att flytta byggrätten till det
västra båtuppläggningsområdet. Genom denna placering får byggnaden stöd i topo‐
grafin och en mindre inverkan på landskapsbilden och utsikten från bostäderna i norr.
Den knyts också till befintlig bebyggelse på ett naturligt sätt. Av de planbestämmelser
som gällde för byggrätten i den tidigare planen bibehölls höjden på 7,5 m medan kra‐
vet på träfasader togs bort i samråds‐ och granskningsskedet. Inför antagandet kom‐
pletteras plankartan med bestämmelse om att ny bebyggelse ska förses med huvud‐
sakligen träfasad.
Det är den enskildes rätt att få sin sak prövad av högre instans om kommunen anses gjort
felaktigheter.

25. Martin Svensson och Cecilia Håkansson‐Svensson, Matvik 1:126
Det är glädjande att se att vissa av våra lämnade synpunkter tillgodosetts i det nya plan‐
förslaget, men vi vill här sammanfatta de synpunkter vi fortfarande inte anses ha fått ge‐
hör för. Vi gör nedan några ytterligare förtydligande kopplade till dessa synpunkter,
men hänvisar i övrigt till vår tidigare skrivelse med synpunkter daterad 2017‐08‐31.
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Ny bebyggelse
I plankartans egenskapsbestämmelser för kvartersmark under rubriken ”Utformning” är
f3 skrivet två gånger. Vi anser att den ena kan strykas och att det i förklaringen ska stå
”f3 Fasader ska vara i trä och målade i svart eller röd kulör. 4 kap 16 § 1”.
Kommentarer: Det är korrekt att f3 bara ska stå omnämnt en gång. Detta ändras till
antagandehandlingen. Bestämmelse införs som reglerar fasadmaterialet till huvud‐
sakligen träfasader.
Vi står fast vid att byggnader på området för Tekniska anläggningar där servicebyggna‐
der med bl a duschar, toaletter, pumphus etc., samt området där återvinningscontainrar
finns idag, max ska få vara 4 m. Högre byggnader än så på den platsen smälter definitivt
inte in i den flacka landskapsbilden på hamnplanen och att tillåta t ex plåtbyggnader här
kommer inte att bidra till en estetiskt tilltalande miljö. Ändra därför högsta totalhöjd till
4 m och lydelsen för f3 enligt ovan.
Ändra även från f2 till f3 för området ”E1 V1” öster om servicebyggnaderna, där befint‐
liga sjöbodar redan är både svarta och röda.
Ni skriver i era kommentarer till synpunkterna nr 30 i samrådsredogörelsen gällande
byggrätten i det nordvästra uppläggningsområdet att ”… kommer en byggrätt inte att ha
någon stor påverkan på landskapsbilden sett från havet.”, men vi anser att det har desto
större påverkan när man kommer på land norrifrån. Som vi påpekade i vår förra skri‐
velse utgör detta område en stor del av ”entrén” till hamnen och det första många möts
av när man kommer norrifrån till Matvik. Utseende och storlek på eventuella byggnader
på denna platsen bör därför utformas på ett sätt som väl smälter in i omgivningen och
som det uttrycks i planbeskrivningen ”ha avsikten att främja en ändamålsenlig struktur
och en estetiskt tilltalande miljö”. Detta anser vi vara svårt att uppfylla med de nu före‐
slagna egenskapsbestämmelserna. Möjligen kan viss byggnation smälta in om det sätts
begränsningar i exploateringsyta, lägre totalhöjd och definitivt ett krav på fasader i trä
utförda i svart eller röd kulör, som övrig bebyggelse på hamnplanen.
Teknisk försörjning – pumphuset
Se tidigare inlämnad skrivelse.
Kommentarer: Den angivna höjden på 7,5 meter för servicebebyggelsen inom om‐
råde för tekniska anläggningar väster om Matvikshamnsvägen skiljer sig inte från öv‐
rig bebyggelse väster om vägen. Från havet och hamnplanen sett har servicebebyggel‐
sen stöd i topografin i fonden där marken reser sig flera meter och bebyggelsen be‐
döms få liten inverkan på landskapsbilden i stort. Den bebyggelse som föreslås ute på
hamnplanen eller öster om vägen hålls dock lägre, högst 3 meter, för att på så sätt
inte inverka menligt på landskapsbilden och utsikten från befintlig bostadsbebyggelse.
Bestämmelsen om att byggnaderna längs med vattnet ska vara i röd kulör kvarstår
för att skapa en enhetlighet ut mot havet. Detta innebär inte att befintliga svarta
byggnader måste ändras utan först då bygglov söks för en eventuell framtida åtgärd.
Byggnaderna väster om vägen hålls mer fria i sin färgsättning, men kulör med stor del
svärta anges för att dessa inte ska skina, utan smälta in i bakomliggande vegetation.
Se även kommentar till Gemensamt yttrande från boende i Matvik, punkt 24. Se även
synpunkter angående pumphuset till det tidigare yttrandet, punk 36, i samrådsredo‐
görelsen.
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26. Martin Svensson och Cecilia Håkansson‐Svensson, Matvik 1:126
Vi vill komplettera våra tidigare inskickade synpunkter enligt följande:
I era kommentarer till vår synpunkt på lägre totalhöjd (max 4 meter) för bebyggelsen
inom området för tekniska anläggningar angav ni att de följer totalhöjden i den gällande
detaljplanen (eller ”tidigare detaljplanen” som ni väljer att kalla den) och att ni därför
väljer att låta den totalhöjden stå kvar i den nya plankartan. Vi tycker detta är märkligt
eftersom ni i det nya planförslaget valt att sänka totalhöjden för området för flytande
handel till 5 m från 7,5 m och vi anser därför att ni även ska sänka totalhöjden för områ‐
det för tekniska anläggningar så det kan smälta in i den flacka landskapsbilden på
hamnplanen.
Kommentarer: Den flytande handeln var i den tidigare detaljplanen reglerad till
högst en våning. Det var således ingen exakt höjd angiven. Vanligen räknas en våning
utgöra ca 3 m varför 5 m är väl tilltagen höjd.

27. Håkan och Pia Löfgren Matvik 1:61
1. Inställning
Håkan och Pia Löfgren har följande kompletterande synpunkter avseende ny detaljplan
för Matvik 1:54
2. Grunder för bestridande av ny detaljplan kvarstår
En industribyggnad som är 30.4 meter lång och med den takhöjd på 7 meter skulle på‐
verka vår utsikt negativt. En pålbyggnad på 455,5 kvadratmeter påverkar miljön på ett
negativt sätt. Boendet och friluftslivet skulle påverkas negativt med en industribyggnad
i plåt på 455,5 kvadratmeter.
3. Omständigheter
3.1 Bakgrund
När vi för tre år sen valde att köpa sommarhus i Matvik fanns ingen detaljplan, som hade
kommit fastighetsägarna i Matvik till del, som det visade att Matvik 1:54 skulle göras om
till ett industriområde. Idag råder byggförbud på den tilltänkta platsen för industrifas‐
tigheten. Karlshamns kommun hävdar undersökningsplikt. Vi anser att vi har fullföljt
den undersökningsplikten i och med att vi har tittat på den detaljplan som kommunen
skickade ut under hösten 2012 där det råder byggnadsförbud.
3.2 Havsutsikt
En industribyggnad med en takhöjd på 7 meter och 30,4 meter lång kommer att påverka
vår utsikt på ett negativt sätt. Vår havsutsikt kommer att bytas mot en ofantligt stor
plåtvägg. Karlshamns kommun hävdar att fastigheten ligger fem meter högre än båtupp‐
läggningsplatsen. Stora delar av tomten ligger på samma höjd som båtuppläggningsplat‐
sen och även när man är i boningshuset kommer utsikten i norr att bestå av en lång plåt‐
vägg på 30,4 meter och 7 meter hög. Detta innebär att vår utsikt blir en plåtvägg.
Kommentarer: Tidigare detaljplan vann laga kraft 2013‐08‐23. I denna samt i tidi‐
gare handlingar fanns en byggrätt på den sydvästra sidan om vägen, det är således
inte byggförbud. Planen tillåter inte industriändamål, utan hamnverksamhet, precis
som tidigare detaljplan. Den nu föreslagna byggrätten är dock större och högre än
vad tidigare detaljplan medgav.
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Vid placering av byggrätten har hänsyn tagits så långt möjligt till utsikten från fastig‐
heten Matvik 1:61 för att den huvudsakliga utsikten från boningshuset mot havet inte
ska störas. Hänsyn har även tagits för utsikten norrut från bostaden, då det här finns
en veranda/uterum. Se bild nedan där bostadshuset har markerats med en brun rek‐
tangel och de yttre gränserna för byggrätten har förlängts upp till bostaden med röda
linjer för att illustrera hur siktlinjerna påverkas av planerad bebyggelse. I samrådsre‐
dogörelsen visades en sektion som tydligare visar höjdförhållandena i området. Dessa
illustrationer tillförs planbeskrivningen.

3.3 Biltrafik
Utbyggnad av företag kommer att innebära en ström av kunder och därmed en ökad tra‐
fik i området vilket kommer att störa de boendet i området.
3.4 Miljöpåverkan
Ett industriföretag i Matvikshamn kommer att påverka miljön på ett negativt sätt med
ökad trafik och buller, dessutom passar inte stilen på den tänkta fastigheten in i miljön.
Även vår fastighet kommer beröras av att dagvatten och avlopp som är planerade att
ligga på en betydligt lägre nivå än rekommenderade 2,5 meter över normal havsnivå.
När vatten stiger över kajkanten kommer dagvattnet kortslutas vilket kommer att leda
till stora delar av vår egendom, mark att drabbas av översvämning
3.5 Främjandet av boende och friluftsliv
Kommunen menar bl.a att de vill värna om de boende i området, friluftslivet och tur‐
ismen vilket är svårt att koppla ihop med en industribyggnad på 455 kvadratmeter.
Kommentarer: Matviks hamn är i översiktsplanen, Karlshamn 2030, utpekad som bas‐
hamn för Hällaryds skärgård. Visionen för Matviks hamn lyder: ”Matvik och dess hamn
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har vuxit och fungerar verkligen som Karlshamns port mot skärgården. Men Matvik är
inte bara en plats för sommarens aktiviteter och båtliv med en stor och livaktig småbåts‐
hamn, det är också en mycket attraktiv bostads‐ och tätort med service året runt.” Detta
medför att viss service och standard måste uppfyllas för att göra hamnen attraktiv så‐
väl för boende ute i skärgården som för turister och de som har båtlivet som fritidsin‐
tresse. Hamnen måste ges möjlighet till utveckling för att följa de krav och regler som
ställs i dagens samhälle, dels utifrån lagstiftning men även utifrån användarnas behov
och för att ge fler möjlighet att använda hamnen och besöka vår skärgård.
En stor och livaktig småbåtshamn medför trafik, vilket även bostäder och service året
runt gör. Visionen i översiktsplanen är därför också att en ny väg har byggts mellan Karls‐
hamn och Matviks hamn. Denna ska göra det lättare för Karlshamnare och besökare att
komma närmare skärgården samtidigt som den innebär en avlastning av Matvikshamns‐
vägen vad gäller trafikmängd.
VA‐ledningar inom området måste utföras så att de klarar att ligga under vatten och
översvämmande vatten ska inte kunna nå spillvattennätet, vilket beskrivs på sidan 25 i
planbeskrivningen. Marken där den planerade bebyggelsen föreslås placeras utgörs idag
av ett båtuppläggningsområde belagt med hårt packat grus, vilket endast infiltrerar mi‐
nimalt med vatten. En byggnad kommer således inte att medföra mer vatten i området,
då den inte påverkar nederbördsmängden. Det finns inget dagvattensystem inom områ‐
det.

28. Lars Rodman, Bokö 1:5
Vi äger fastighet Bokö 1:5 på Kalvö utanför Matvik inköpt år 2016. En av anledningarna
till att vi valde just detta läge i kommunen (öster om Karlshamn) är att detta område,
enligt Karlshamns kommun, i huvudsak skall främja boende, rekreation och fritid.
Det har nu kommit till vår kännedom att kommunen avser ge bygglov till en industrifas‐
tighet typ båthall på 400m2 med bygghöjd 7,5m ca 300m från vår bostad. Vi har följande
invändningar.
‐ Den påverkar landskapsbilden negativ. Förfular den utsikt som idag består av fritids‐
båtar, sjöbodar och bostäder. Vi anser att denna typ av byggnad inte på något sätt smäl‐
ter in i landskapsbilden (se bifogad bild).
‐ Vi är också oroade av att verksamheten som skall bedrivas i form av båtservice och för‐
säljning (buller, provkörning etc.) kommer att störa.
Med förhoppning om att beslutsfattare tar dessa punkter i beaktande.
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Kommentarer: Det nu aktuella detaljplaneförslaget skiljer sig inte väsentligt från
den tidigare detaljplanen, som vann laga kraft 2013‐08‐23. Som framförts i kommen‐
tarerna till tidigare yttranden pekar översiktsplanen Karlshamn 2030, antagen maj
2015, ut Matvikshamn som bashamn för Hällaryds skärgård och i visionen ses Matvik
som en livaktig småbåtshamn samtidigt som det utgör en attraktiv bostads‐ och tätort
med service året runt. Till en småbåtshamn hör verksamheter och besökare vilka alst‐
rar trafik och ljud. Som planbestämmelse finns därför ”Skydd mot störningar” som re‐
glerar att verksamheter inte får vara störande för omgivningen.
I detaljplanen som vann laga kraft 2013 finns en till ytan obegränsad byggrätt på det
nordöstra båtuppläggningsområdet. I aktuellt planförslag begränsas denna byggrätt i
höjd och yta och placeras på den norra delen av det sydvästra uppläggningsområdet.
Utformningen regleras genom att färgsättningen begränsas till en kulör med stor del
svärta. I bilden som bifogats innebär det att den nya bebyggelsen hamnar där pilen
visar i utsnittet nedan. Det kommer därmed att läsas samman med och utgöra en för‐
längning av bostadsbebyggelsen uppe på Gatstensbacken och med en kulör som bygg‐
naderna till höger i bild. Byggnadens totala höjd på högst 7,5 m innebär att den inte
kommer att bryta vegetationens rand mot horisonten.

Tillgodosedda synpunkter och planändringar efter granskning
För att tillmötesgå inkomna synpunkter i granskningsskedet har planhandlingarna änd‐
rats enligt nedan.
Plankartan:
 U‐område tas bort på del av fastigheten Matvik 1:32 (delen norr om fastigheten
Matvik 1:39), då befintliga ledningar kan flyttas.
 Utformningsbestämmelse om huvudsakligen träfasader införs för ny bebyggelse.
 Byggrätt för en mindre servicebyggnad i anslutning till sjösättningsrampen införs.
Planbeskrivningen:
 Avsnittet om avfall förtydligas med att det finns byggrätter på flera ställen inom
området som kan användas för hantering av avfall.
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Texten om markföroreningar tas bort från avsnittet om dagvatten.
Fastigheten Boddestorp 1:23 läggs till under rubriken fastighetsrättsliga åtgär‐
der.
Illustrationer över hur fastigheten Matvik 1:61 påverkas av planerad bebyggelse
införs under fastighetsrättsliga konsekvenser.

Ej tillgodosedda synpunkter
Under samråd och granskning har följande framfört synpunkter som stadsmiljöavdel‐
ningen bedömer inte fullt ut beaktats i detaljplanen:
 Matviks bryggförening ‐ byggnaden i norr får inte inskränka på antalet parkerings‐
platser och bör inte avvika från övrig bebyggelse i utseende, antalet parkeringsplatser
får inte minska.
 Hällaryds skärgårdsförening – båthall placeras söder om Gatstensbacken och plan‐
området utökas att innefatta detta område.
 Tärnö stugförening – negativ till fler bodar och uppförande av industribyggnad om
det innebär färre antal parkeringsplatser.
 Anders Berntorp, Joggesö – fler parkeringsplatser mellan vägen och vattnet, inga
byggnader på mark som kan användas för parkering.
 Joakim Santesson, Janneberg – inga stora plåthallar, fler parkeringsplatser
 Tobias och Anna Karlsson – bostadsändamål på del av fastigheten Matvik 1:54 väs‐
ter om befintliga servicebyggnader.
 AB Karlshälls Granitindustri genom Ingela och Benny Nilsson‐ inga byggnader av
industrikaraktär
 Monika och Bo Hermansson, Boddestorp 1:24 – inga byggnader av industrikarak‐
tär, motsätter sig detaljplanen i nuvarande utformning vad gäller höjd och storlek för
byggrätten i norr
 Lisbeth och Mats Wennergren, Boddestorp 1:26 – inga byggnader av industri‐
karaktär, motsätter sig detaljplanen i nuvarande utformning vad gäller höjd och stor‐
lek för byggrätten i norr
 Ola och Malin Söderdahl, Boddestorp 1:23 – inga byggnader av industrikaraktär,
motsätter sig detaljplanen i nuvarande utformning vad gäller höjd och storlek för
byggrätten i norr, planförslaget medför värdesänkning av fastigheten
 Hans och Emma Nilsson, Boddestorp 1:22 – inga byggnader av industrikaraktär
motsätter sig detaljplanen i nuvarande utformning vad gäller höjd och storlek för
byggrätten i norr
 Lars‐Otten och Lena Froode, Boddestorp 1:28 – inga byggnader av industrikarak‐
tär, motsätter sig detaljplanen i nuvarande utformning vad gäller höjd och storlek för
byggrätten i norr
 Christian och Emilia Paradis, Boddestorp 1:25 – inga byggnader av industrikarak‐
tär, motsätter sig detaljplanen i nuvarande utformning vad gäller höjd och storlek för
byggrätten i norr
 Atle Andersen och Cecilia Frostensson Andersen, Boddestorp 1:27 – inga byggna‐
der av industrikaraktär, motsätter sig detaljplanen i nuvarande utformning vad gäller
höjd och storlek för byggrätten i norr
 Ingela och Benny Nilsson, Boddestorp 1:15 m.fl – inga byggnader av industrikarak‐
tär, motsätter sig detaljplanen i nuvarande utformning vad gäller höjd och storlek för
byggrätten i norr
 Ann‐Christine Thyrén och Johan Nilsson, Boddestorp 6:1 – inga byggnader av in‐
dustrikaraktär
 Peter Nilsson – inga byggnader av industrikaraktär
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 Louise och Mattis Nilsson, Boddestorp 1:32 – inga byggnader av industrikaraktär
 Mats och Elisabet Martinsson, Trensum 1:4 och 1:5 – inga byggnader av industri‐
karaktär
 Dennis och Lotta Rätzler Boddestorp 1:7 – inga byggnader av industrikaraktär
 Lena Jansén och Bengt Carlson, Boddestorp 1:11 – inga byggnader av industri‐
karaktär
 Christina och Johan Berntsson, Boddestorp 1:14 – inga byggnader av industri‐
karaktär
 Sven‐Olle och Lena Söderberg, Boddestorp 6:3 – inga byggnader av industrikarak‐
tär
 Lea och Mark Vesti‐Sekula, Boddestorp 6:24 – inga byggnader av industrikaraktär
 Gudrun Persson och Alf Claesson, Boddestorp 1:18 – inga byggnader av industri‐
karaktär
 Sivert och Eva Jonasson, Boddestorp 2:7 – inga byggnader av industrikaraktär
 Marianne Nilsson och Nils‐Åke Persson, Boddestorp 1:33 och 1:4 – inga byggna‐
der av industrikaraktär
 Josefine och Per‐Henrik Linderson, Boddestorp 1:29 – inga byggnader av industri‐
karaktär
 Gun‐Britt Håkansson, Boddestorp 1:9 – inga byggnader av industrikaraktär
 Liss‐Mari och Roger Mauritzon, Boddestorp 1:21 – inga byggnader av industri‐
karaktär
 Ing‐Marie Petersson, Viken 2 Lyckeby – satsa på Matviks hamn som en lugn hamn
för landbaserad turism. Satsa på bilism genom fler parkeringsplatser.
 Anders och Ingrid Gajmark, Matvik 1:7 – tillåt befintlig kioskbyggnad.
 Håkan och Pia Löfgren, Matvik 1:61 – en industribyggnad har negativ påverkan på
utsikten från fastigheten Matvik 1:61, miljön, boende och friluftsliv. Företagande ger
ökad trafik och buller.
 Mårten och Linda Eskilsson, Nytäppet – Inför bestämmelse som reglerar bryggor‐
nas avstånd till fastighetsgränsen i vattnet.
 Cecilia Håkansson‐Svensson och Martin Svensson, Matvik 1:126 – sänk den till‐
låtna höjden på servicebyggnaden/mastskjulet till max 4 m, möjliggöra för både
svarta och röda byggnader inom område för teknisk anläggning och båtuppläggnings‐
området.
 Kalvösundsvägens samfällighetsförening genom ordf. Jonas Albinsson – ta fram
parkeringsutredning, utreda utökning av kollektivtrafiken, ingen byggnation av indu‐
strikaraktär som kan öka trafiken, byggnationen på del av Matvik 1:32 och 1:54 är
olämplig på grund av inverkan på VA‐ledningar och utsikt.
 Eva Jonasson, Boddestorp 2:7 – dimensionera tillfartsvägar innan hamnen byggs ut.
 Liselott och Lennart Arvidsson Matvik 1:22 – höjden inom område för småbåts‐
hamn och teknisk anläggning bör inte överstiga befintliga byggnaders.
 Lars Rodman, Bokö 1:5 – båthallen påverkar landskapsbilden negativt och förfular
utsikten.

Besvärsrätt
Av de som framfört synpunkter under samråd och 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), PBL, efter ett antagande av planförslaget:
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Cecilia Håkansson‐Svensson, Matvik 1:126
Martin Svensson, Matvik 1:126
Kalvösundsvägens samfällighetsförening genom ordf Jonas Albinsson, Matvik GA
2 och 3
Karlshälls Granitindustri genom Ingela och Benny Nilsson, Boddestorp 1:13 och
Matvik 1:11
Hans Nilsson, Boddestorp 1:22
Emma Nilsson, Boddestorp 1:22
Ola Söderdahl, Boddestorp 1:23
Malin Söderdahl, Boddestorp 1:23

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

Fortsatt planarbete
Inga synpunkter har inkommit under granskningen som föranleder någon väsentlig änd‐
ring av planförslaget jämfört med granskningshandlingen.
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 den 19 mars 2018.
Karlshamn den 29 december 2017

Anna Terning
Landskapsarkitekt

Emina Kovacic
Stadsarkitekt
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Dnr:2017/1429
2017‐10‐23
Granskningshandling

Detaljplan för del av Matvik 1:54 m.fl. (Matviks hamn),
Hällaryd, Karlshamns kommun, Blekinge län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Samrådsförfarandet
Samråd för detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 10 juli – 1 september 2017.
Samrådshandlingarna fanns tillgängliga på Stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset i
Karlshamn, samt på stadsbiblioteket i Karlshamn. Delar av samrådsmaterialet har även
funnits på Karlshamns kommuns hemsida, under adressen: www.karlshamn.se/planer.
Kungörelse om samråd anslogs på kommunens anslagstavla fredagen den 7 juli 2017 och
infördes i ortstidningarna lördagen den 8 juli 2017. Kopia på kungörelse samt
samrådshandlingar sändes torsdagen den 6 juli 2017 till Länsstyrelsen i Blekinge län, till
kända sakägare enligt fastighetsförteckning daterad den 21 juni 2017 samt övriga berörda
enligt upprättad sändlista.

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 maj 2017.

Inkomna yttranden under samrådstiden
I samband med samrådet inkom totalt 37 yttranden. Dessa sammanfattas nedan och
kommentarer ges med kursiv text. Alla yttranden finns i sin helhet på
Stadsbyggnadsavdelningen.
Yttranden från:

Ankomstdatum:

Myndigheter, organisationer, föreningar och övriga sammanslutningar
1. Länsstyrelsen i Blekinge län
2017‐08‐29
2. Kommunstyrelsen
2017‐09‐08
3. VMAB
2017‐07‐10
4. Miljöförbundet Blekinge Väst
2017‐07‐11
5. Räddningstjänsten Västra Blekinge
2017‐07‐12
6. Sjöfartsverket
2017‐07‐18
7. TeliaSonera Skanova
2017‐07‐31
8. Försvarsmakten
2017‐08‐01
9. Lantmäteriet
2017‐08‐04
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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MSB
Trafikverket
Fritidsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
Naturskyddsföreningen
Polismyndigheten polisregion syd
Region Blekinge
Omsorgsnämnden
E.ON Elnät Sverige AB
Svenska kraftnät
Tekniska nämnden
Matviks Bryggförening
Hällaryds skärgårdsförening
Tärnö stugförening
Hällaryds samhällsförening
Kalvösundsvägens samfällighetsförening

2017‐08‐09
2017‐08‐21
2017‐08‐24
2017‐08‐25
2017‐08‐26
2017‐08‐28
2017‐08‐29
2017‐08‐30
2017‐08‐31
2017‐08‐31
2017‐08‐31
2017‐08‐22
2017‐08‐30
2017‐08‐30
2017‐08‐30
2017‐09‐01

Enskilda
26. Mikael Hartmann, Tärnö 1:21
27. Anders Berntorp, Joggesö
28. Joakim Santesson, Janneberg
29. Tobias Karlsson, Rådmansgatan 9 Sölvesborg
30. AB Karlshälls granitindustri, Gatstensbackens
vägförening samt flera Matviksbor, 2 exemplar
31. Bengt Pettersson, Skogsvägen 10
32. Ing‐Marie Petersson, Viken 2, Lyckeby
33. Anders och Ingrid Gajmark, Matvik 1:7
34. Håkan och Pia Löfgren, Matvik 1:61
35. Mårten och Linda Eskilsson, Nytäppet
36. Cecilia Håkansson‐Svensson och
Martin Svensson, Matvik 1:126
37. Martin Svensson, Matvik 1:126

2017‐07‐10
2017‐08‐15
2017‐08‐22
2017‐08‐29
2017‐08‐31
2017‐08‐31
2017‐08‐31
2017‐09‐01
2017‐09‐01
2017‐09‐01
2017‐09‐01
2017‐09‐02

Yttranden från myndigheter, organisationer, föreningar och
övriga sammanslutningar
1. Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsens synpunkter och råd
Föreliggande förslag till detaljplan skiljer sig endast lite mot det planförslag som
processades under 2012. Länsstyrelsen framförde under den processen vissa synpunkter
och råd, som har inarbetats i föreliggande förslag. Därmed har länsstyrelsen inte många
synpunkter eller råd att bistå med nu.
Riksintressen
Planförslaget bedöms inte påverka riksintressen eller områdesskydd negativt.
Planförslaget kan bidra till att öka värdet på riksintresse för friluftsliv och kustzon genom
att underlätta tillgängligheten till skärgården.
Strandskydd
Delar av planområdet omfattas av strandskydd. Kommunen redovisar vilka skäl enligt
miljöbalken som den anser motiverar ett upphävande av strandskydd inom vissa

2

Samrådsredogörelse • Detaljplan för del av Matvik 1:54 m.fl.(Matviks hamn), Hällaryd

78

Granskningshandling • Utökat förfarande

2017‐10‐23

områden. Länsstyrelsen instämmer med att det föreligger förutsättningar för att upphäva
strandskydd enligt förslaget.
Trafik
I avsnittet om fastighetsrättsliga frågor, framgår att kommunen planerar en gång‐ och
cykelväg längs den södra lokalgatan. Länsstyrelsen ser positivt på det. Satsningen bör
dock beskrivas utförligare i planbeskrivningen.
Kommentarer: Noteras. Detaljplanen möjliggör för framtida gång‐ och cykelväg inom
planområdet då det finns behov för sådan. Det måste dock finnas en fortsättning vidare
till Åryd eller Vettekulla och någon sådan gång‐ och cykelväg finns ännu inte i
kommunens budget.

2. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut att anta nedanstående yttrande som sitt eget.
Yttrande
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på förslaget då det ger möjlighet att tillvarata
och utveckla Matviks hamn till en centralpunkt i kommunens skärgårdsområde. Förslaget
ligger i linje med översiktsplanens intentioner. Kommunledningsförvaltningen har inget
att erinra mot förslaget
Kommentarer: Noteras.

3. VMAB
Texten om avfall är felaktig. Nuvarande lydelse:
”Avfall
I Karlshamns kommun ska alla ha sophantering med kärl. Soprum och köksinredningar
bör planeras för sortering av avfall. Varje hushålls sopkärl hämtas och töms vid tomtgräns
genom kommunens försorg, i normalfallet varannan vecka. Inom området finns
återvinningsstationer för skärgårdens befolkning.”




Alla ska inte ha abonnemang med kärl, det finns andra typer av behållare,
dessutom finns det möjligheter till dispenser. En bättre formulering kan vara: ”I
Karlshamns kommun ska allt hushållsavfall lämnas till den kommunala
renhållaren VMAB.”
Det finns bara en återvinningsstation i området, den drivs av Förpacknings‐ och
tidningsinsamlingen AB, FTI AB. Denna är öppen för alla privatpersoner inte
endast för skärgårdens befolkning.

Övriga synpunkter:
 På området har VMAB sopskåp för insamling av hushållsavfall från skärgårdens
befolkning.
 Planen anger inte hur det hushållsavfall som uppkommer från de båtar som lägger
till i hamnen ska tas omhand.
I övrigt har VMAB inga invändningar mot de aktuella planerna.
Kommentarer: Texten om avfall ändras enligt ovan. I planförslaget finns det flera
mindre byggrätter på olika platser som bland annat skulle kunna utnyttjas för hantering
av hushållsavfall från båtgäster.
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4. Miljöförbundet Blekinge Väst
När man nu åter ser över detaljplanen bör man inför granskningen ta fram en utredning
om dagvattenhantering. Man bör i denna undersöka om det skulle gå att med relativt enkla
medel (upphöjda kanter, nergrävda dagvattenrännor/markrännor mm) tvinga dagvattnet
att passera ett dagvattenfilter, innan det går ut i havet. Men även vilka (om några)
förändringar som i så fall krävs i plankartan/planhandlingarna.
Det är även önskvärt om utredningen slår fast vem som ansvarar för dagvattnet från dessa
allmänna ytor.
Miljöförbundet ser ett behov av åtgärder som renar dagvattnet i planområdet, utifrån
befintlig hårdgjord ytas storlek och användning (fordonstrafik, parkering och
båtuppläggning).
Kommentarer: Dagvatten ska så långt möjligt omhändertas och renas i området. Som
Miljöförbundet Blekinge Väst föreslår i sitt yttrande kan detta göras med nedgrävda
dagvattenrännor och upphöjda kanter. Det är dock svårt att i ett befintligt område börja
ändra på lutningar mm. Sådana insatser kan göras utan ändringar i plankartan. På
grund av den låga marknivån kommer ett dagvattensystem att översvämmas vid höga
havsnivåer. Stycket om dagvatten kompletteras i planbeskrivningen.

5. Räddningstjänsten Västra Blekinge
Räddningstjänsten har inga invändningar.
Kommentarer: Noteras.

6. Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har inga synpunkter kring nu föreslagen detaljplan.
Kommentarer: Noteras.

7. TeliaSonera Skanova
Skanova har kabelanläggningar inom berört planområde, vilka kan komma att beröras av
planens genomförande.
Kabelanläggningarnas läge framgår ungefärligt av bifogad karta. 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: Detta omnämns på sidan 25 i planbeskrivningen: ”Markägaren ansvarar
också för och bekostar eventuella ändringar av ledningsdragning inom den egna
fastigheten. Eventuella kostnader för ombyggnation eller flyttning av befintliga
anläggningar till följd av exploatering bekostas av den som så begär.”

8. Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.
Kommentarer: Noteras.
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9. Lantmäteriet
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 frågor
Det finns ingen rubrikseparering på vad som ska utgöra kvartersmark respektive allmän
plats.
Är tanken att något av Matvik s:1 också ska överföras till Matvik 1:61? Gränserna vid dessa
fastigheter är av äldre datum kan behöva att fastighetsbestämmas vid en
fastighetsreglering.
Kommentarer: Planbestämmelserna tydliggörs med rubrikseparering.
Matvik S:1 föreslås planläggas som kvartersmark för småbåtshamnsändamål och inte
som bostadsändamål och föreslås därmed inte överföras till Matvik 1:61. Däremot
planläggs en mindre del av fastigheten Matvik 1:54 för bostadsändamål i syfte att
möjliggöra ny infart till fastigheten Matvik 1:61. Denna del, ca 205 kvm, bör överföras till
Matvik 1:61, vilket omnämns på sidan 27 i planbeskrivningen.
Ekonomiska frågor
Det bör framgå ur planförslaget att Matvik 1:21 och 1:32 är berättigade till ersättning vid
inlösen av allmän platsmark.
Det finns detaljplaner med genomförandetid inom planområdet. Fastighetsägare kan vara
berättigade till ersättning om ekonomiska skador uppkommer för fastighetsägare. Finns
fastigheter inom planområdet som påverkas negativt av planändringen bör detta anges i
fastighetskonsekvensbeskrivningen.
Kommentarer: Fastighetskonsekvensbeskrivningen ses över och uppdateras enligt ovan.

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

11. Trafikverket
Trafikverket hänvisar till yttranden i tidigare skeden, 2011‐09‐01, 2012‐12‐17 samt 2012‐
08‐31. Trafikverket har i övrigt inget att erinra mot planförslaget
Kommentarer: Noteras.

12. Fritidsnämnden
Yttrande
Som beskrivs i samrådshandlingen för Matvik 1:54 har det gjorts en plan för området
tidigare, som nu omarbetas. I samrådsskedet för de tidigare handlingarna önskade.
Parkenheten att benämningen Park på plankartan skulle förtydligas, vilket så skedde till
granskningsskedet. Benämningen Park på plankartan förtydligades med innebörden
naturpark.
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I de handlingar som nu är ute på samråd står det åter park istället för naturpark.
Syftet med marken är inte en skött finpark, utan just ett område med naturkaraktär.
Därför bör innebörden för området Park åter vara naturpark, och justeras på plankartan.
Fritidsenheten anser att Parkenhetens ovan nämnda område Park bör minskas och istället
utvidga norrliggande P‐plats område. Området natur i södra delen minskas och ersätts
med P‐plats område. Dessa nya områden kan då möta framtidens behov av nya
parkeringar om en utbyggnad av småbåtsplatser sker. Även ytor för ställplatser av
husbilar och hållplatser för kollektivtrafik bör tillgodoses.
Fritidsenheten förutsätter att planbestämmelserna medger ytor för spolplatta för båtar,
marin båtbottentvätt och försäljning av drivmedel för marin verksamhet.
Kommentarer: Grönområdet utgörs idag av en klippt gräsmatta med en dunge med
högre vegetation. Syftet med ytan är att skapa en grön avgränsning mellan bostäder och
parkeringsplats. I bestämmelsen PARK innefattas alla typer av parker och grönområden
som helt eller delvis är anlagda. Parkanvändningen förutsätter skötsel av området enligt
skötselplan eller enligt ortens sed. Allmänna grönområden som inte kräver skötsel eller
någon form av anläggning och som därmed är friväxande (förutom viss städning) bör
anges med användningen natur. Det är av stor vikt för intrycket av området att denna
yta även fortsättningsvis får vara en grön yta som ser städad och skött ut. Av denna
anledning kvarstår användningen allmän plats, park.
I det fortsatta planarbetet kommer parkeringsytorna att ses över och utökas där det är
möjligt. För att kunna utöka parkeringen inom parkområdet måste mark för både
parkering och tillfart tas i anspråk vilket minst kräver en tio meter bred remsa. I
förhållande till antalet parkeringsplatser som då kan tillskapas är det mycket av
grönytan som måste tas i anspråk. Grönytan är viktig som gränsområde mellan hamnen
och befintliga bostäder och har högt värde för karaktären i området. Ställplats för
husbilar ingår i användningen p‐plats och regleras inte närmare i detaljplan utan på
plats genom skyltning. Hållplats kan anordnas inom gatumark men det finns även en
mindre byggrätt som kan utnyttjas för detta ändamål på den södra hamnplanen.
Alla funktioner tillhörande småbåtshamnsverksamhet, som spolplatta, båtbottentvätt
mm inryms i användningen småbåtshamn. Planen reglerar inte var dessa funktioner
anordnas inom användningsändamålet men lämplig plats är till exempel på hamnplanen
i närheten av sjösättningsrampen eller i anslutning till båtuppläggningsområdena.

13.Nämnden för arbete och välfärd
Nämnden för arbete och välfärd har inget att erinra mot förslaget till ny detaljplan.
Kommentarer: Noteras.

14. Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen Karlshamn har i princip inget att invända mot en utveckling av
Matviks hamn som vi tror kommer att leda till att hamnen blir en central punkt för turism
och friluftsliv. Största delen av det planlagda området omfattar redan idag mark som tas i
anspråk för bostads‐ och småbåtsändamål, men innebär också att grön‐ och
vattenområden kommer att avsättas för service och näringsverksamhet.
Planen omfattar ett område som enligt utförda undersökningar inte har några höga kända
naturvärden, men gränsar till Siggarpsåns mynning som bedöms ha höga naturvärden, och
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många fågelarter kan finnas i området runt åns utlopp. Området runt Siggarpsåns utlopp
bör därför fredas så att fågellivet inte påverkas.
Med en utveckling av Matviks hamn som gynnar turism och friluftsliv är det också viktigt
att gående och cyklisters intressen tillvaratas och även att platsen blir mer tillgänglig via
kollektivtrafik. Vägområdet bör därför breddas för att möjliggöra gång och cykelväg samt
en busshållplats.
Det är också önskvärt att utrymme skapas för en båttvätt och att tvättvattnet tas omhand
på ett miljöriktigt sätt. Det är viktigt att undvika att metaller från båtbottenfärger sprids i
vatten och bottensediment.
För att ytterligare stimulera friluftslivet föreslår vi att det underlättas för personer som
kommer i kajaker att lägga till och stiga iland vid en brygga.
Kommentarer: Då området närmast Siggarpsåns utlopp är mycket grunt och är av
betydelse för djurlivet ändras användningen av vattenområdet från småbåtshamn till
vattenområde med bryggor. Strandskyddet upphävs inte genom detaljplanen inom detta
område, innebärande att dispens från strandskyddet vid eventuella ändringar av
bryggorna måste ansökas särskilt. Detta är i enlighet med tidigare detaljplan.
Det ges möjlighet till en gång‐ och cykelväg längs med den södra delen av
Matvikshamnsvägen. Denna kommer dock inte komma i stånd förrän det finns ett gång‐
och cykelvägnät att koppla på.
Inom användningsändamålet småbåtshamn inryms all den verksamhet som hör till
småbåtshamnen, ex båtbottentvätt. Bryggornas konstruktion är inget som regleras i
plan.

15. Polismyndigheten polisregion syd
Polismyndigheten, genom lokalpolisområde Karlshamn, har inga negativa synpunkter
eller några tillägg till förslaget. Då hamnar för fritidsbåtar är presumtiva områden för
tillgreppsbrott, vill vi dock särskilt uppmärksamma betydelsen av vad som anförts under
rubriken ”Trygghet, säkerhet och folkhälsa” och vikten av beaktande av situationell
brottsprevention.
Kommentarer: Noteras.

16. Region Blekinge
Region Blekinge, vari Blekingetrafiken ingår som ett verksamhetsområde, har fått
rubricerat ärende för yttrande. Våra synpunkter rör kollektivtrafiken eller andra frågor
där Region Blekinge har ett särskilt utvecklingsansvar.
Matvik är en viktig nod för skärgårdstrafiken som bedrivs ut till öarna i Karlshamns
skärgård bland annat Tjärö och Tärnö. I dagsläget möjliggör bryggan enbart tilläggning
med stävtillägg och i framtiden kan utbyggnad av bryggan behövas för att lägga till med
angöring på sidan för att möjliggöra att ta ombord rullstolar. Väderskydd för väntande
resenärer är också ett framtida behov och att fler parkeringsplatser för skärgårdstrafikens
resenärer kommer att öka framöver. I dagsläget finns det ingen kollektivtrafik med buss
till Matviksområdet, närmast hållplats och kollektivtrafik finns vid Åryds kyrka. Vid en
utökad byggnation av bostäder i området kan även kollektivtrafiken behövas utökas och
förlängas till området.
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Tillsammans med Karlshamns kommun med flera har vi tagit fram en förstudie för en
nationell kustnära turismcykelled. En närmast självklar sträcka för en sådan led är från
centralorten via Vettekulla till Matvik och väg 630 mot Trensum. Planerna för Matvik som
kommunen nu redovisar kommer att öka kvaliteterna för en sådan cykelled. Behovet är
stort av en bättre vägförbindelse utmed kusten vilket vi tolkar att det också är intentionen
i översiktsplanen ”Karlshamn 2030”. Vid breddning av Matvikshamnsvägen är det lämpligt
att anlägga en GC‐väg med anslutning till den enskilda vägen mot Karlshamn, eller en
kommande ny väg, och mot väg 630.
Kommentarer: Bryggornas utformning är inget som regleras i plan, men en utbyggnad
av dessa, precis som uppförandet av en hållplats, möjliggörs inom användningen
småbåtshamn.
I översiktsplanen öppnas för möjligheten att bygga en ny väg ut till Matvik, som går norr
om Vettekulla.

17. Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens beslut är att inte ha något att erinra rörande förslag till ny detaljplan
för del av fastigheten Matvik 1:54 mfl (Matviks hamn).
Kommentarer: Noteras.

18. E.ON Elnät Sverige AB
Inom området har E.ON Elnät lågspänningsledningar och servisledningar i mark samt
kabelskåp, se bifogad karta. För att säkerställa kablarnas exakta lägen beställs
kostnadsfritt kabelvisning i fält via vår kundsupport 0771‐22 24 24.
Vid en utökning av verksamheter kan en förstärkning av ledningsnätet komma att behöva
förstärkas. För ytterligare information och samråd gällande E.ON Elnäts anläggningar
kontakta Bo Carlsson, E.ON Elnät Sverige AB.
E.ON Elnät förutsätter att befintliga anläggningar kan vara kvar i nuvarande läge och att vi
inte drabbas av några kostnader i samband med ändringarna i detaljplanen. Eventuella
kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av
våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören.
Kommentarer: Ansvarsfördelning och kostnader redovisas på sidorna 25 och 28 i
planbeskrivningen.

19. Svenska kraftnät
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att
erinra mot upprättat förslag.
Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledningar i
anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska kraftnäts
sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförförandet för aktuellt ärende,
förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av
er till oss.
Kommentarer: Noteras.
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20. Tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutade att överlämna yttrande enligt nedan.
Trafikenheten
I samband med exploatering av området, ta hänsyn så att inte de allmänna
parkeringsmöjligheterna minskar.
Kommentarer: I planförslaget har de allmänna parkeringsytorna utökats jämfört med
tidigare detaljplan.
VA‐enheten
Avtal, standarder etc.
VA‐ledningar inom området måste utföras så att de klarar att ligga under vatten.
Föroreningar och spillvatten
Inga kemikalier får tillföras spillvattnet (avloppet inomhus) förutom de som normalt
används i ett hushåll, t.ex. handdiskmedel och hårschampo. Tillförs förorenat vatten till
spillvattenledningarna så transporteras dessa föroreningar till avloppsreningsverket och
sprids därifrån vidare i miljön, eftersom avloppsreningsverket enbart är byggt för att
avlägsna kväve och fosfor.
Idag är slammet Revaq‐certifierat och tillskottet av föroreningar skulle kunna äventyra
kvaliteten på slammet eller påverka miljötillståndet för driften av verket. Föroreningar
som inte hör hemma i ett spillvatten från ett normalt hushåll kan dessutom påverka
reningsprocesserna i verket negativt. I samrådshandlingen nämns att båttvätt kan komma
att anläggas. Samrådshandlingen beskriver detta med förbehållet ”Om en båttvätt uppförs
i området ska tvättvattnet tas omhand och renas innan utsläpp sker i havet.” Under
förutsättning att samtliga utsläpp av renat tvättvatten från båttvätt sker i havet har VA‐
enheten inga åsikter.
Om en båttvätt med en reningsanläggning som producerar något slags rejekt från tvätt‐
processen anläggs och om detta rejekt ämnas att släppas till kommunal VA‐anläggning,
kräver VA‐enheten samråd kring detta.
Befintliga ledningar
VA‐enheten har följande påpekanden, se förtydligande i Bild 1 – Detaljplankarta Matviks
Hamn.
1. Den byggnad som planeras i den norra delen av planförslaget och som beskrivs
med formuleringen ”Avsikten är att möjliggöra för exempelvis en båthall” kan
komma i konflikt med befintliga VA‐anläggningar. Byggnaden måste enligt
planbestämmelse (u1) placeras minst tre meter från befintlig VA‐ledning för att
medge schaktning vid underhåll och reparation, utan att riskera skador på
närliggande byggnad.
2. Planerad byggnad i område som benämns ”H K” i plankarta kan komma i konflikt
med befintliga VA‐anläggningar. Av plankartan framgår det inte att detta område
är (u1) men det finns befintliga VA‐ledningar på platsen. Eventuell byggnad måste
placeras minst tre meter från dessa VA‐ledningar.
3. Planerad vegetation strax norr om fastighet Matvik 1:113 kan komma att påverka
befintliga VA‐anläggningar. Hänsyn bör tas och vegetation bör ej anläggas närmare
än tre meter från befintlig VA‐anläggning.
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4. Placering av flytande handel enligt detaljplan kan komma i konflikt med befintliga
VA‐ledningar. Då det gäller flytande och lätt flyttbara byggnadsobjekt utgör dessa
troligtvis inga större problem inför framtida underhållsarbete på VA‐anläggningar.
5. Placering av planerad byggnad/bod cirka tio meter öster om planområde med
definition ”E V1” enligt plankarta kan komma i konflikt med befintliga VA‐
anläggningar som försörjer skärgården med vatten och avlopp. Byggnaden måste
enligt planbestämmelse (u1) placeras minst tre meter från befintliga VA‐ledningar.
Dag‐ och dräneringsvatten
Dag‐ och dränvatten får inte vara kopplat till spillvattennätet. VA‐enheten har ingen
kännedom om eventuella dagvattenledningars förläggning inom berörd fastighet bortom
servisavsättningen. Då havsnivån höjs och stiger över kajkanten kommer dagvattennätet
att kortslutas, d.v.s. det kommer att vattenfyllas helt och inte längre ha en bortledande
funktion med konsekvensen att byggnader står ’till havs’. Detta påverkar fastigheter
nedströms samt uppströms och kan leda till översvämning på egen och andras egendom.
Havsnivå, skyfall och höga flöden
Byggnader ska utformas så att de klarar en framtida höjning av havsyta, vilket inkluderar
att havsvatten som tar sig in i en byggnad (t.ex. via en dörr i markplan) inte kan nå
spillvattennätet eller komma i kontakt med dricksvattnet. I praktiken innebär detta att
inga golvbrunnar kan förekomma och att varken vattenuttag eller t.ex. toaletter får
förekomma under nivån +2,5m.
Övriga upplysningar
Fastigheterna kommer att vara anslutna till ett REVAQ‐certifierat avloppsreningsverk.
Detta innebär att slammet kan spridas på åkermark och det är därför viktigt att inte
tillföra spillvattnet annat än normalt hushållsspillvatten. Fastighetsägare är välkommna
att kontakta VA‐avdelningen om det finns frågor eller oklarheter i vattenrelaterade frågor.
Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om ledningarnas
utförande, golvbrunnar, höjd för vattenuttag/toaletter och REVAQ‐certifiering. Aktuell
del av fastigheten Matvik 1:32 kompletteras med u‐område för VA‐ledningar vilket
innebär att denna del av fastigheten inte kan bebyggas så som illustrationen visar.
Illustrationen uppdateras. Parkområdet utgörs av ett befintligt grönområde. Det finns i
dagsläget inga planer på utökad plantering i detta område. Område för
komplementbyggnader enligt punkt 5 justeras så att byggrätt inte medges söderut. Detta
område planläggs istället för parkering.

21. Matviks bryggförening
Kommentarer till nya detaljplanen från Matviks Bryggförening
Generellt kan sägas att en förstudie är under uppstart i föreningens regi tillsammans med
Hällaryds skärgårdsförening med syfte att se över en helhet i hamnen såsom café, handel,
service, sjömack, båtbottentvätt samt handikappanpassning. Karlshamns kommun är
inblandad via landsbyggsutvecklaren Marianne Wennerberg. Medel för förstudien håller
på att sökas från ”sydost leader”.
Sammanfattning av kommentarer
Generellt är vi positiva till den föreslagna planen men några saker behöver beaktas:
1. Antalet parkeringsplatser FÅR INTE minskas utan det måste öka Det är idag
överfullt kring midsommar men även fullt i princip från V27 ‐ V31. Jag har varit
och gjort stickprov vid ett antal tillfällen under sommaren 2017 för att bekräfta
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detta och så är verkligheten idag. I planen ges möjlighet för 150 ‐ 200 båtplatser
till, dessa båtägare ska också kunna hitta en parkering.
2. Det behöver planeras för en spolplatta i anslutning till sjösättningsrampen där
båtar tvättas efter upptagning. Detta är miljömässigt ett grundläggande krav för en
modern småbåtshamn. Det ska inte som idag, tvättas och spolas på en hårdgjord
yta där vattnet sedan rinner ut i havet!
3. Förtätningen av sjöbodarna som gjorts har gett en trafikfarlig situation eftersom
vissa ligger väldigt tätt och nära gatan, den påbjudna hastigheten är på tok för hög!
Här måste en ändring komma till stånd!!!
Planbeskrivning
Sid 4–7
Planens syfte och huvudmål samt de visioner som beskrivs känns mycket bra.
Sid 10, Miljökvalitetsmål:
Föreslagen förändring och konsekvenser, dessa saker ligger helt i vår ambitionsriktning
såsom fler båtplatser, utökad byggrätt för småbåthamnsändamål, sjömack samt
båtbottentvätt. MEN jag saknar att man inte tar hänsyn till hanteringen vid uppdragning
av båtar! Jag menar spolplattan där båtar ska spolas/tvättas innan uppställning på
vinterförvaringsplatsen.
Sid 12:
Bra att planen ger en möjlighet för sjömack på land alternativt i vattnet.
Sid 18:
Båtuppställningsplats, ytan är väl tilltagen under vinterhalvåret för båtuppställningssyftet
MEN sommartid används ytan som parkeringsplats och då är den INTE väl tilltagen! Den
föreslagna förändringen kommer att reducera antalet parkeringar, sannolikt ett 50 tal!
Bra att man öppnar upp för andra typer av fordon än typ 1 som det är idag! Vi får ofta
frågor kring detta.
Sid 18–19:
Vattenområdet, bra att man öppnar upp för fler båtplatser.
Sid 19, Hamnen och dess bebyggelse:
Verksamheter och anläggningar, Här nämns många bra förändringar och möjligheter MEN
jag saknar var alla bilar ska stå parkerade! Det måste tas fram mer yta för parkering!
Sid 20–21:
Bra framtidsvisioner! Denna utveckling av Matviksområdet är mycket positiv!
En byggnad med en entreprenör som är aktiv inom båt/motor service/underhåll ligger i
områdets intresse, det är vi positiva till. Byggnaden får dock inte inskränka på antalet
parkeringsplatser och bör inte avvika i sitt utseende från övriga byggnader.
Sid 22–23, Vägar & trafik:
Ett sakfel, den norra infarten är INTE stängd under vinterhalvåret men det är välkommet
om den blir det!
Förtätningen av sjöbodarna som gjorts har gett en trafikfarlig situation eftersom vissa
ligger väldigt tätt och nära gatan, om det kommer ett barn springande mellan bodarna har
en bilist ingen chans att stanna eftersom påbjuden hastighet är på tok för hög! Här måste
en ändring komma till stånd innan ett allvarligt tillbud inträffar!
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Sid 23, Angöring & parkering:
Bra att ytan öster om sjöbodarna ej blir parkeringsyta utan endast får användas för i och
urlastning. Det ger ordning och reda samt bra plats för i och urlastning.
Gällande parkering generellt MÅSTE antalet platser ses över. Det är idag överfullt kring
midsommar men även fullt i princip från V27 ‐ V31. Jag har varit och gjort stickprov vid ett
antal tillfällen under sommaren 2017 för att bekräfta detta och så är fallet!
Finns de ambitioner som anges i planen MÅSTE också antalet parkeringsplatser ökas och
inte minskas som är konsekvensen av detta planförslag! För att öka antalet
parkeringsplatser behöver sannolikt ny yta tas i anspråk!
Sid 24, Värme, el & tele:
Föreningen får ofta frågor gällande laddning av elbilar, det borde ges möjlighet att sätta
upp laddstationer för elfordon i planen.
Kommentarer: Planbeskrivningen har uppdaterats angående de rena sakfelen.
I arbetet med den tidigare detaljplanen studerades parkeringssituationen noggrant.
Redan då påpekades behovet av fler parkeringsplatser och i planbeskrivningen påtalades
att många av de efterfrågade bilparkeringsplatserna skulle kunna tillgodoses genom en
bättre struktur i båtuppläggningsområdena sommartid. Hur detta skulle kunna ske
redovisas på illustrationen, men har inte genomförts. Den tidigare detaljplanen
möjliggjorde en utvidgning av den allmänna centralt placerade parkeringsplatsen
genom att parkmark togs i anspråk. Denna åtgärd har genomförts, vilket resulterade i ca
50 nya parkeringsplatser. Även vid den södra parkeringen möjliggjordes för fler platser.
På grund av topografin och markförutsättningarna har dessa platser inte kommit till
stånd. Den höga kostnaden för att anlägga dessa platser var skälet till att de inte togs
med i nuvarande planförslag. I det fortsatta planarbetet kommer parkeringsytorna att
ses över och utökas där det är möjligt. Det tydliggörs i planbeskrivningen att nya
båtplatser ska mötas upp med nödvändigt antal parkeringsplatser.
Spolplatta inryms i användningen småbåtshamn och diskussion har förts med
fritidsenheten om var en sådan skulle kunna uppföras, se kommentarer till
Fritidsnämndens yttrande punkt 12.
Då den tidigare detaljplanen för Matviks hamn gjordes fanns det stor efterfrågan på
sjöbodar i området och därför gavs möjlighet att förtäta bland befintliga sjöbodar och
att uppföra nya bodar norr om befintliga bodar och i två rader. Denna möjlighet har
utnyttjats och flera bodar har tillkommit. På grund av att befintliga sjöbodar låg olika
långt från vägen, varav en mycket nära angavs ingen bestämmelse som reglerade
avståndet i den tidigare detaljplanen. Detta har resulterat i att vissa av de nya bodarna
har placerats nära vägen. Det nuvarande planförslaget följer det tidigare förslaget vad
gäller ytor för sjöbodar. Plankartan kompletteras med bestämmelse om att sjöbodar ska
placeras minst 1,5 m från gatan. Hastigheten på vägen i detta avsnitt bör regleras
utifrån rådande förhållanden, men är inget som bestäms i plan, inte heller möjligheten
till anordnande av laddstationer.

22. Hällaryds skärgårdsförening
Hällaryds skärgårdsförening lämnar följande kommentarer och synpunkter på den nya
detaljplanen för Matviks hamn (del av Matvik 1:54 m.fl).
Hällaryds skärgårdsförening (HSF) har till uppgift att tillvarata utvecklingen av Hällaryds
skärgård, dess förutsättningar och genuinitet. Föreningen ska vara den samlade
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skärgårdens naturliga samtalspartner mot Karlshamns kommun, Länsstyrelse och andra
myndigheter rörande frågor av övergripande slag gällande hela Hällaryds skärgård. HSF
har idag 280 medlemmar, majoriteten av dessa är fastighetsägare i Hällaryds skärgård,
med ”hemmahamn” i Matvik. HSF anser sig av denna anledning vara den samlande rösten
för fastighetsägarna i skärgården och därför sakägare avseende planering i Matviks hamn.
Tillsammans med Matviks bryggförening planerar HSF en förstudie med syfte att
undersöka möjligheterna att utveckla servicen i hamnen, såsom café, handel, service,
sjömack, båtbottentvätt samt handikappanpassning. Karlshamns kommun är involverad
via landsbyggsutvecklaren Marianne Wennerberg. Medel för förstudien kommer att sökas
bl a från SydostLeader.
Kommentarer till detaljplanen
Vi är positiva till den föreslagna planen, som medger utbyggnad av service i hamnen, men
några saker behöver beaktas:
1. Det är inte acceptabelt att minska antalet P‐platser. Behovet är det motsatta, antalet P‐
platser behöver utökas! Det är idag överfullt kring midsommar men även fullt i princip
under semesterperioden, som mest under V27 ‐ V31. Under sommaren 2017 har det även
vardagskvällar under denna period varit i princip fullt på befintliga P‐ platser. Planen ger
möjlighet för ytterligare 150 ‐ 200 båtplatser utöver de 600 som finns idag, vilket kommer
att öka behovet av P‐platser substantiellt. Det finns inga alternativa färdsätt, inte heller
alternativa P‐platser att utnyttja inom rimligt avstånd från hamnen, utan parkerings‐
möjligheter måste tillhandahållas inom området. Att ytan mellan bryggorna och
genomfartsgatan reserveras för ur‐ och ilastning ser vi positivt på. Nya P‐platser skulle
kunna skapas inom de områden som i planen benämns som ”park”, sydväst om
åretruntparkeringen, samt inom området benämnt ”natur” väster om hamnplan.
2. Ur miljösynpunkt behöver det planeras för en spolplatta i anslutning till sjösättnings‐
rampen där båtar tvättas efter upptagning. Detta är miljömässigt ett grundläggande krav
för en modern småbåtshamn. Idag tvättas och spolas upptagna båtar på en hårdgjord yta
där vattnet sedan rinner ut i havet, vilket är helt oacceptabelt.
3. Förtätningen av sjöbodarna som gjorts har gett en trafikfarlig situation! Vissa av
bodarna ligger dels för tätt, dels för nära den asfalterade genomfartsgatan med tillåten
hastighet 50 km/t. Den tillåtna hastigheten är allt för hög. Omöjligt för bilförare att
upptäcka ett uppspelt barn med spring i benen som kommer utrusande mellan bodarna!
Placeringen av sjöbodarna måste dessutom tittas över utifrån detta perspektiv, ffa vid
nybyggnation.
4. Den planerade båthallen avses i planen placeras på mark som idag används som P‐plats.
Upp till 50 P‐platser skulle försvinna, vilket skulle vara ett dråpslag för hamnen och dess
nyttjare. Vi är positiva till att utveckla hamnen för entreprenörer inom marin verksamhet,
men den föreslagna platsen är inte acceptabel. Vårt förslag är att istället lägga båthallen
öster om Matvikshamnsvägen, söder om Gatstensbacken, t ex där det idag ligger förråds‐
byggnader. Denna placering ingår inte i planområdet, men vi föreslår att planområdet
utvidgas till att omfatta detta område. Platsen är lättillgänglig, stör inte befintlig
byggnation och tar inte P‐platser i anspråk.
5. I planbeskrivningen sid 19 står ”På de nordöstra och sydvästra delarna av
båtuppläggningsplatsen medges endast en mindre byggrätt på 100 kvm och med en
totalhöjd på 3 meter.” vilket också framgår ur plankartan. Dock framgår inte vilken typ av
nyttjande som ska kopplas till denna byggrätt. Förrådsbyggnad? Servicebyggnad? Butik?
Annat? Saknas dessutom anvisningar om fasadmaterial, färg samt takets utformning.
Byggnader direkt på eller i anslutning till hamnen bör utformas så de smälter in i miljön.
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6. I planbeskrivningen sid 22 anges ” Från hamnplanen finns en asfalterad gata i
nordsydlig riktning från vilken man når parkeringsytor, serviceanläggningar,
båtuppläggningsområden, sjöbodar etc. inom området. Denna gata ansluter i norr till
Matvikshamnsvägen.
Under vinterperioden är denna anslutning stängd för att på så vis minska stölder på
båtuppläggningsplatsen.” Detta stämmer inte längre. Tidigare var anslutningen stängd,
men senare år har den varit öppen. HSF ser mycket gärna att anslutningen igen stängs
under vinterperioden.
Sammanfattningsvis är HSF positiv till den föreslagna planen och de visioner som
presenteras. Planen ger förutsättningar för en utveckling av Matviks hamn, som vi som
nyttjar hamnen har glädje och behov av, t ex båtmack och båtbottentvätt. Matviks hamn
har också potential att bli ett besöksmål för turismen, vilket också möjliggörs i planen t ex
genom att tillåta husbilsuppställning, butik och servering. Men även de grundläggande
behoven i hamnen måste tas hänsyn till, vi måste kunna parkera våra bilar när vi byter
transportsätt till båt! Antalet parkeringsplatser behöver utökas, inte minskas, och
parkeringstiderna behöver ses över.
Kommentarer: Se kommentarer till Matviks bryggförening, punkt 21, angående
parkering, sjöbodarnas placering och hastighet på vägen och Fritidsenhetens yttrande,
punkt 12, angående spolplatta.
Den föreslagna placeringen av båthall, väster om Matvikshamnsvägen och söder om
Gatstensbacken har studerats. Efter kontakt med markägaren har kommunen valt att
inte gå fram med byggnation i detta läge då kommunen inte råder över marken.
Det nordöstra området, inom vilket en mindre byggrätt tillåts, är planlagt för
småbåtshamnsändamål, precis som stora delar av hamnområdet. Eventuell framtida
bebyggelse ska därmed vara knuten till detta ändamål. Det kan till exempel röra sig om
en byggnad för hantering av avfall eller för förvaring av uppställningsanordningar.
Precisering av ändamålet finns på sidan 20 i planbeskrivningen. Bestämmelser angående
byggnadens utformning införs.
Texten om att anslutningen till Matvikshamnsvägen i norr är stängd, ändras i
planbeskrivningen.

23. Tärnö stugförening
Tärnö stugförening är positiv till utökad service i Matviks hamn, exempelvis vad gäller
tankstation, båtbottentvättanläggning, kiosk/butik/servering, fler båtplatser etc. Vi vill
dock poängtera att hamnen i Matvik är oerhört viktig för de boende i skärgården, såväl
för fritidshus‐ som för permanentboende och att det är med just bashamnen som
utgångspunkt som eventuella förändringar i detaljplanen bör utföras.
Vi anser det angeläget att antalet båtplatser i Matvik står i proportion till efterfrågan samt
att även båtplatsernas storlek anpassas till efterfrågan.
Avfalls‐ och sopsituationen i Matvik är för närvarande otillfredsställande. Sannolikt
behöver ytorna för sopor och sophantering utökas vilket kommer kräva att större ytor
behöver tas i anspråk. Detta behöver också tas hänsyn till i detaljplanen.
Vi är negativa till att fler bodar sätts upp och till uppförande av industribyggnad/‐er om
detta samtidigt innebär att parkeringsplatserna för bilar blir färre och/eller att
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tillgängligheten försämras. Vi önskar istället fler parkeringsplatser för bilar i nära
anslutning till båtbryggorna och att de tidsbegränsningar som nu finns på befintliga
parkeringsytor antingen tas bort eller förlängs. I dag är det exempelvis sju dygn i det
inhägnade området och vårt önskemål är att detta ändras och förlängs till 30 dygn.
Kommentarer: Detaljplanen ger en möjlighet att utöka antalet båtplatser, men det är
inget krav. Tillskapandet av fler båtplatser styrs av efterfrågan. En detaljplan får inte
göras mer detaljerad än nödvändigt och storleken på båtplatser och parkerings‐
bestämmelser så som tidsbegränsningar, är inget som styrs i en detaljplan.
För att kunna möta upp behovet av bland annat sophanteringsanordningar ger planen
möjlighet till byggrätter på flera ställen.
Jämfört med tidigare plan ges nu möjlighet för fler allmänna parkeringsplatser på den
östra sidan om vägen i nära anslutning till båtbryggorna. Bland annat föreslås parkering
mitt emot mastskjulet samt på den yta där den gamla kioskbyggnaden ligger. I detta
område medgav tidigare detaljplan 14 parkeringsplatser medan nuvarande förslag
möjliggör för 37 platser. Till granskningsskedet föreslås parkeringen öster om gatan
utökas något.

24.Hällaryds samhällsförening
Hällaryds samhällsförening vill härmed yttra sig i frågan och anser att det bör finnas
tillräckligt med parkeringsplatser och därmed minst lika stort antal som idag.
Kommentarer: I det fortsatta planarbetet kommer parkeringsytorna att ses över och
utökas där det är möjligt. Det tydliggörs i planbeskrivningen att nya båtplatser ska
mötas upp med nödvändigt antal parkeringsplatser.

25. Kalvösundsvägens samfällighetsförening
Vi som är fast boende i Matvik välkomnar utveckling av området så som skett de senaste
två åren då nya sjöbodar byggts, parkeringsytorna gjort iordning och där man flyttat alla
parkeringar från sjökanten till de mer lämpade parkeringsplanerna. Området har blivit
trevligt och efter etablering av kiosken sommaren 2017 lockar Matvik besökare långt
utanför kommunen. Vi ser också att områdets attraktionskraft når långt utanför
kommunen då flera nybyggnationer lockar nya kommuninvånare.
Våra synpunkter gällande den nu föreslagna planändringen är lika de synpunkter vi
lämnade avseende det tillfälliga bygglov för uppförande av lagerhall i området.
• Flera röster har hörts i olika forum om att det behövs fler parkeringsplatser i Matvik. En
byggnad på de ytor som idag fungerar som parkeringsplats minskar sannolikt istället
antalet parkeringsplatser. Vi ser att det ökar risken att kommunen ser sig om efter
områden att utöka antalet parkeringsplatser vilket kan inverka negativt på miljön i Matvik.
Hur ställer sig kommunen i denna fråga?
Vad vi kan se från utnyttjandegraden av parkeringarna så finns det vid alla tider, förutom
midsommarhelgen, tillräckligt med parkeringar i Matvik. Att därför anlägga nya
parkeringar närmre bryggorna känns som ett steg tillbaka och fel väg att gå.
Att utöka och tillåta parkering på planen där den gamla kiosken står känns också fel.
Närheten till rampen för iläggning och upptagning av båtar gör att denna plan behövs som
vändplan och tillfällig parkering vid sjösättning betydligt mer än för parkering till de
boende i skärgården som tycker det är för långt att gå från den stora parkeringen till sina
båtar.
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• Vi efterfrågar dessutom en konsekvent linje från kommunen för utveckling av området.
Det kan inte vara rimligt att en entreprenör nekas att ha byggnader i planområdet och en
annan tillåts.
Kommentarer: Se kommentarer till Matviks bryggförening, punkt 21, angående
parkering. Hur den föreslagna parkeringsplatsen vid hamnplanen ska användas, ex
genom tidsbegränsning, är inget som regleras i plan. Om ytor utanför detaljplanen tas i
anspråk för parkeringar eller anläggningar tillhörande hamnen studeras utseendet för
dessa i kommande bygglov.
Detaljplanen reglerar var bebyggelse tillåts, inte vem som äger dem. Då stora delar av
planområdet ligger lågt riskerar dessa översvämmas vid höga havsnivåer. Byggrätterna
kräver därför en högre grundläggningsnivå alternativt konstruktion som inte riskerar
skadas av vatten. Detta för att inte kommunen ska bli skadeståndsskyldig om byggnader
med högre värde vattenskadas.

Yttranden från enskilda
26.Mikael Hartmann, Tärnö 1:21
Bra initiativ med ny detaljplan. Det som behövs i Matviks hamn är:
 Många fler båtplatser. Mest av allt båtplatser med y‐bommar för båtar längre än 5
meter. Se på båtarna vid brygga 1‐5. Mer än hälften är alldeles för långa för y‐
bommarna och det betyder att det är svårt att navigera båten i vattnet, då platsen
är för trång. Idag önskar många stugägare att ha mer än en båt men det är omöjligt
att få plats i hamnen.
 Fler parkeringsplatser. På sommaren i helgen är det ibland omöjligt att hitta
parkeringsplats – och det finns inga alternativ i närheten. Laglig parkering för vi
som ofta kommer med släp behövs också – många som äger stuga på en av öarna
behöver släp och att stå parkerad flera dagar (på sommaren behöver upp till 30
dagar)
 Laddning för elbilar. Jag fick avstå att köpa elbil då det inte finns
laddningsmöjligheter.
 Fler sjöbodar. Det är omöjligt att få tag på en sjöbod i hamnen.
 Säkring mot stöld – t.ex. grindar vid varje brygga.
 Bättre buss‐ och båttrafik. På dagen under högsommaren är det ok, men på kvällen
och under hela våren, hösten och vintern är det faktiskt inte möjligt att ta sig med
buss/offentlig båt till och från öarna – förbindelserna är alldeles för dåliga.
Kommentarer: Planförslaget ger möjlighet till att uppföra fler sjöbodar i området. I det
fortsatta planarbetet kommer parkeringsytorna att ses över och utökas där det är
möjligt. Det tydliggörs i planbeskrivningen att nya båtplatser ska mötas upp med
nödvändigt antal parkeringsplatser.
Några av synpunkterna berör rent strukturella frågor, som skulle kunna ändras
på/ordnas inom området redan idag, exempelvis längre y‐bommar, parkering för elbil
och släp och grindar. Därför skickas synpunkterna vidare till ansvarig inom kommunen.
När det gäller kollektivtrafik (buss och båt) är det Region Blekinge som ansvarar för
detta och inte kommunen. Turtäthet och utbud är till stor del beroende på efterfrågan och
lönsamhet.
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27. Anders Bernstorp, Joggesö
Synpunkter
Sedan 1960‐talet bor jag periodvis på fastighet som jag äger på Joggesö i Hällaryds
skärgård. Sålunda har jag följt utvecklingen och parkerat i Matvik under ett ansenligt antal
år.
Matviks hamn har under flera hundra år fyllt en stor funktion för befolkningen i Hällaryd
och på öarna i Hällaryds skärgård.
Karlshamns kommun har investerat i Hällaryds skärgård för att förenkla för fler
människor att komma ut i skärgården och till öarna där det även finns ett stort antal
boende människor varav ett antal permanentboende familjer.
För att bibehålla möjligheten att vistas i Hällaryds skärgård är det avgörande att det går
att parkera bilar i Matviks hamn som är ett transitställe mellan bil och båt.
Karlshamns kommun införde 2014 ett nytt parkeringssystem vilket drastiskt minskade
möjligheten att parkera vilket aldrig tidigare varit något problem. Den nya detaljplanen
förbättrar inte parkeringsmöjligheterna vilket såväl i nuläget men inte minst långsiktigt är
ytterst olämpligt.
Matvik är en båthamn och fundamental för öboende, båtmänniskor och turister med
funktionen att byta från bil till båt och ha bilen ståendes utan tidsbegränsning.
För de med kommunal båtplats bör bilen parkeras i anslutning till denna och närliggande
lastkaj. Matvik har den grundläggande uppgiften att fungera som transitställe mellan bil
och båt.
Det finns inget alternativ till Matvik där det går att parkera. Boende på öarna och de med
kommunal båtplats måste kunna parkera i Matvik för att kunna bo på öarna eller kunna
nyttja sin båt.
I Matviks hamn finns det hus som inte har plats för sin bil på tomten men som har fått
tillstånd av Karlshamns kommun att parkera i hamnen utanför markerad P‐plats och utan
tidsbegränsning. Matvik är så nära de öboende kan komma med bil till sitt hus på någon av
öarna och många öboende har dessutom kommunal båtplats i Matvik.
Bil måste kunna parkeras i nära anslutning till båtplats och lastkaj av säkerhetsskäl för att
genom uppsyn minska stöldrisk av värdefullt gods, olycksrisk för barn, handikappade och
åldringar som lämnats på lastkaj eller i båt samt för att bibehålla obruten köldkedja för
kylvaror.
Befintliga tidsgränser för parkering (8 timmar, 1 dygn, 7 dygn och 30 dygn) gäller hela
året förutom 30‐dygnsparkeringen som ligger på båtuppläggningsområdet varför längsta
parkeringstid är 7 dygn utanför 1juni till 31 augusti. Matviksparkeringen är i princip tom
utanför sommarperioden vilket exempelvis innebär att de som har båtplats på de bryggor
som ligger längst söderut måste avsätta lång tid för att parkera trots att det är tomt på
närliggande parkeringar vilket inte minst drabbar de som året runt bor längre perioder
eller är mantalsskrivna på öarna.
Storm, stiltje, is eller dimma kan göra det omöjligt att ta sig in till fastlandet inom planerad
tidsgräns för parkering. Regelverket är skoningslöst. Öboende kan tvingas köra motorbåt
1,5 timme in till Matvik, köra bilen något varv och åter parkera den på exakt samma ställe
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där den stod. Detta är inte rimligt! På öarna bor det levande människor. Tidsgränser för
parkering i Matvik är helt meningslösa.
Under sommarperioden finns kollektivtrafik med passagerarfärjor som gör det möjligt för
turister utan egen båt att komma ut till öarna där Karlshamns kommun har byggt
sanitetsanläggningar med toaletter. För att kunna öka antalet av denna kategori turister
måste det finnas tillgång till parkeringsplatser för dessa. Bilar kommer även med båt på
släp eller med kanot på taket. Dessa bilar och släp måste kunna parkera i Matvik.
Att ta tänkbara ytor för parkering i anspråk för byggnader vilket den nya detaljplanen
föreslår minskar möjligheten även för denna turism att komma ut på sjön och till
skärgårdsöarna.
De som har hus på öarna utför regelbundet underhållsarbeten på husen vilket innebär att
material måste transporteras på släpvagnar till Matvik – dessa släpvagnar behöver
uppställningsplatser.
Under ett halvt sekel har det inte varit något problem att parkera i Matvik fram till dess att
Karlshamns kommun införde det nya parkeringssystemet 2014. Varför skapar Karlshamns
kommun problem av något som aldrig varit ett problem!
Förslag:
Matvik har den grundläggande uppgiften att fungera som transitställe mellan bil och båt.
 Avskaffa tidsgränserna för parkering i Matvik
 Öppna fler parkeringsplatser mellan asfaltväg och vatten längs hela den
kommunala båthamnen
 Säkerställ att öboende och de med kommunal båtplats alltid kan parkera bil och i
anslutning till båtplats och lastkaj
 Bygg inga hus på mark som kan användas för parkering eller uppställningsplats för
båttrailers och andra släpvagnar
Jag förutsätter att Karlshamns kommun nogsamt beaktar och hörsammar mina
synpunkter.
Kommentarer: Planförslaget möjliggör för fler allmänna parkeringsplatser än tidigare
detaljplan. Tidsbegränsning av parkering är inget som regleras i detaljplan,
synpunkterna har därför skickats vidare till ansvarig inom kommunen.
Tidigare fanns det möjlighet att parkera vid sjöbodarna, det vill säga mellan vägen och
vattnet. Detta medförde att det stod parkerade bilar inne bland sjöbodarna och framför
bryggorna, vilket försämrade tillgängligheten och i vissa fall blockerade sjöbodar och
bryggor. I den tidigare detaljplanen försökte trafiksituationen därför ordnas upp och
parkeringsförbud angavs för områdena mellan sjöbodarna. Detta har strukturerat upp
området som fått ett prydligare utseende. Positiv respons från bland annat de boende i
området bekräftar detta, se yttrandena i punkt 25, 28, 30 och 36. För övriga synpunkter
angående parkering, se kommentarer till Matviks bryggförening, punkt 21.
Uppläggningsytorna ska under sommarhalvåret vara tillgängliga för bilparkering och
inte för båttrailers och andra släpvagnar. Det finns moderna båtuppställnings‐
anordningar som tar minimalt med plats då de inte används.
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28. Joakim Santesson, Janneberg
Jag har hus i skärgården och båtplats i Matvik och är mycket orolig för hur det kommer att
bli i Matvik, ryktet går om en stor plåthall som det är sökt bygglov för.
På platsen som är tänkt för denna byggnad förvaras båtvaggor m.m. var ska dessa saker
som tillhör en hamn ta vägen.
Jag ser en risk i att parkeringsplatser försvinner och det vore katastrof. Vid många
tillfällen är det mycket svårt att hitta parkering.
Familjerna blir större ute på öarna, skärgårdstrafiken ökar hela tiden så det är viktigare
att säkerställa fler parkeringsplatser. Och jag är mycket nöjd med det nya
parkeringssystemet, det har blivit kanon och ser bra ut sen det blev förbud att parkera
intill bryggor och bodar.



inga stora plåthallar
fler parkeringsplatser

Kommentarer: Detaljplanen medger en större byggrätt för småbåtshamnsändamål på
det som idag är det nordvästra båtuppläggningsområdet. Tidigare detaljplan medgav
denna byggrätt i nordost. Se även kommentar till Matviks bryggförening, punkt 21 och
Anders Bernstorp, punkt 27.

29. Tobias och Anna Karlsson, Rådmansgatan 8, Sölvesborg
Angående tomt Matvik 1:54 mellan tomt 1:22 och 1:39
Mina svärföräldrar äger 1:22, och vi är ofta ute i Matvik på somrarna. Jag och min fru är
intresserade av tomten 1:54, främst för att bygga en stuga med placering ungefär som på
bifogad skiss. Samtidigt vill vi då bygga ett lägre staket mot servicebyggnaderna nedanför
Vi tänkte lösa tillfarten enl skissen, via svärföräldrarnas tillfart mot hamnen, nedanför
1:22 Då plankartan till detaljplanen var så liten skissade vi in det på en satellitbild istället,
men ni får iallafall en uppfattning om hur vi tänker.
Ringde och pratade med er Anna Terning förra veckan angående detta, som då bad oss
skicka in ett skriftligt brev med skiss.
Vi undrar om det finns möjlighet att köpa tomten Matvik1:54 för detta syfte, och vad
tomten i så fall kostar?
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Kommentarer: Tanken med planförslaget är att denna del av Matvik 1:54 tillsammans
med fastigheten Matvik 1:39 och del av Matvik 1:32 i framtiden skulle kunna utvecklas
för kontor och handel, exempelvis för hamnkontor eller klubblokal.
Anledningen till att aktuell del av fastigheten Matvik 1:54 inte är planlagd för
bostadsändamål är bland annat att den är svåråtkomlig. Fastigheten Matvik 1:22 har
ingen juridisk rättighet (genom servitut) till anslutning till hamnen i detta läge.
Föreslagen tillfart korsar ett område för teknisk anläggning. I detta läge finns det flera
VA‐ledningar i marken och angiven markanvändning fungerar även som ett
skyddsområde till befintlig VA‐anläggning.

30. AB Karlshälls granitindustri, Gatstensbackens vägförening samt
flera Matviksbor
Yttrandet har inkommit i två exemplar med flera namnunderskrifter:
Monika och Bo Hermansson, Boddestorp 1:24
Lisa och Mats Wennergren, Boddestorp 1:26
Ola och Malin Söderdahl, Boddestorp 1:23
Hans och Emma Nilsson, Boddestorp 1:22
Lars‐Otten och Lena Froode, Boddestorp 1:28
Christian och Emilia Paradis, Boddestorp 1:25
Atle och Cecilia Andersen, Boddestorp 1:27
Ingela och Benny Nilsson, Boddestorp 1:15 m.fl
Ann‐Christine Thyrén och Johan Nilsson, Boddestorp 6:1
Peter Nilsson
Louise och Mattis Nilsson, Boddestorp 1:32
Mats och Elisabet Martinsson, Trensum 1:4 och 1:5
Dennis och Lotta Rätzler Boddestorp 1:7
Lena Jansén och Bengt Carlson, Boddestorp 1:11
Christina och Johan Berntsson, Boddestorp 1:14
Sven‐Olle och Lena Söderberg, Boddestorp 6:3
Lea och Mark Vesti‐Sekula, Boddestorp 6:24
Gudrun Persson och Alf Claesson, Boddestorp 1:18
Sivert och Eva Jonasson, Boddestorp 2:7
Marianne Nilsson och Nils‐Åke Persson, Boddestorp 1:33 och 1:4
Josefine och Per‐Henrik Linderson, Boddestorp 1:29
Gun‐Britt Håkansson, Boddestorp 1:9
Liss‐Mari och Roger Mauritzon, Boddestorp 1:21
Det första vi noterar är att illustrationsplanen inte stämmer överens med plankartan. Det
är med stor förvåning vi ser att man valt att ge möjlighet till byggnation 7,5 m höjd och
utan restriktioner för yta söder om infartsvägen och byggnation med 3 m höjd och 100
kvm norr om vägen. Norr om infartsvägen anger dessutom illustrationsplanen att det ska
vara p‐platser. All denna yta behövs verkligen till parkering. Denna yta räcker någorlunda
förutom kring midsommar och några veckor i juli. Det vore synd att ta ytterligare grönytor
för parkering för så kort säsong och det har blivit betydligt bättre sedan man grusade upp
och reglerade parkeringen till anvisade platser.
Trafiksituationen i hamnen är också försämrad med nya stora sjöbodar placerade väldigt
nära och med dörr mot vägen där hastigheten också är på tok för hög. Vi som bor i
området har valt att bo här för den lantliga miljön och närheten till havet och vill att denna
miljö ska bibehållas utan inslag av byggnader av industrikaraktär. Det har dessutom i
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planhänseende från kommunen sida sagts att byggnader av industrikaraktär ska hänvisas
väst Karlshamn och boende österut.
Vi vill verkligen slå vakt om Matviks karaktär av småbåtshamn och lantliga miljö där ev
nytillkomna byggnader ska vara av sjöbodskaraktär och definitivt inga plåtbyggnader. Vi
uppmanar planarkitekten att följa planprogrammet där det klart och tydligt står att
"ytkrävande industriella anläggningar kan vara mycket svåra att få att smälta in i
landskapsbilden". Detta skulle ju tvärtom motverka hamnens syfte att vara välkomnande
för både besökande turister och boende.
Kommentarer: Illustrationen är endast en bild över hur området kan komma att
utvecklas och är inte juridiskt bindande. Det är plankartan med dess bestämmelser som
är juridiskt bindande och som anger vad marken får användas till.
Detaljplanens syfte är att bekräfta befintlig användning, småbåtshamn, och möjliggöra
en utveckling av denna. För att Matvik ska fortsätta fungera som centralpunkt i Hällaryds
skärgård och uppfylla översiktsplanens vision som en port mot skärgården måste hamnen
ge förutsättningar för entreprenörer och småföretagare att etablera sig. Den föreslagna
byggrätten har placerats i det nordvästra uppläggningsområdet på mark som redan har
tagits i anspråk för småbåtshamnsändamål. Området ligger i direkt anslutning till
befintlig bebyggelse och på grund av de topografiska förutsättningarna (både i väster och
norr stiger marken markant) kommer en byggrätt inte att ha någon stor påverkan på
landskapsbilden sett från havet.
Det är korrekt att den föreslagna byggrätten inte begränsas i yta med angivelse om
exploateringsgrad. Byggrätten begränsas dock av bestämmelser om byggnadsfritt
område och område för underjordiska ledningar. Byggrätten kommer även begränsas
ytterligare, se kommentarer till Håkan och Pia Löfgren, punkt 34. Vid en jämförelse med
befintliga verksamhetslokaler i Vägga hamn är de som ligger väster om viken 700 kvm
respektive 800 kvm stora och de som ligger öster om viken 800 kvm respektive 1700 kvm.

31. Bengt Pettersson, Skogsvägen 10
Av planbestämmelserna och planbeskrivningen, sid 21, framgår att sjöbodar inom
området ska ha sadeltak och vara placerade med gaveln mot havet. Detta innebär att min
sjöbod kommer att strida mot planen. Hur har ni tänkt här? Jag förutsätter att jag kan ha
kvar min sjöbod som den är. Har jag dessutom möjlighet att få bygga ut den så att den
kommer att överensstämma med planen?
Kommentarer: Sjöboden kan vara kvar i nuvarande utformning och placering
tillsvidare. Den dag du söker bygglov för en ändring av sjöboden, måste du följa gällande
bestämmelser och ändra sjöboden så att den följer planbestämmelserna.

32. Ing‐Marie Petersson, Viken 2, Lyckeby
Härmed kommer mina synpunkter på ovan nämnda detaljplan genom berättande text
utifrån mig själv samt utifrån rapporten från OXFORD RESEARCH November 2011
”Utveckling av hamnar inom Blekinge Arkipelag”
http://www.oxfordresearch.se/media/110676/Kartlaggning‐hamnar‐Bleking‐
Arkipelag.pdf
En majdag 1966 föddes jag, i Öjasjömåla, på en skogsgård som jag äger tillsammans med
mina syskon. Vi är nu inne på den tionde generationen genom barnbarn och med stor
respekt för vår familjehistoria är denna plats med sin omnejd ovärderlig. Det var en
majdag som jag kom till världen och fick mitt namn 300 år efter det att Karlshamns stad
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fick sitt namn. När jag var två år flyttade jag till en nybyggd villa i Hällaryd tillsammans
med mina föräldrar och tre äldre syskon och där fick vi alla en älskad lillasyster. Eftersom
min pappa ej hade några syskon lämnade vi aldrig gården eller farmor och farfar i
Öjasjömåla. Jordbruk och skogsbruk kräver sina människors omsorg och förvaltning. Vi
hade förmånen att kunna växa upp i två fastigheter och två underbara byar nämligen
Halahult och Hällaryd med omnejd. På Karlshamns kommuns hemsida
www.karlshamn.se/Påverka/Om Karlshamn kan dessa vackert formulerade rader läsas
under:
”Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter
varandra. Med skogsbygden i ryggen blickar Karlshamn ut över den blekingska
skärgården och havets horisont. I drygt 350 år har Karlshamn funnits här. Längst ner i den
sydöstra delen av Sverige, i Blekinge. Med sitt strategiska läge är det en öppen och
välkomnande dörr mot Europa. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är
ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.”
De här poetiska raderna borde räcka för att inse att det är NEJ! till fler byggnationer i
Matvik! Att det är JA! till fler båtplatser och JA! till fler parkeringar! Det är mötesplatser
som behövs för att forma vår framtid som redan är här. Framtiden formades i Matvik för
flera hundra år sedan. Visst är det fantastiskt! Vissa ställen är bara att höja till skyarna och
fortsätta att förvalta med minsta möjliga förändring. Skärgårdfolket (både boende,
besökande och turister) kan ta sig vidare med parkerade bilar eller Blekingetrafikens
bussar till jordbruksbygd och skogsbygd. Landsbygdsfolket kan ta sig vidare från sina
parkerade bilar i Matvik ut i skärgården med Blekingetrafikens skärgårdsturer eller i egna
båtar som besökare eller turist.
Jag bor sedan över 30 år tillbaka i Karlskrona i byn Öljersjö med min familj. En villa på
landet vid Öljersjöviken mellan två välskötta gårdar Öljersjö Gård och Barnens gård nära
E:22. De personer som känner mig säger att jag ”bor” på denna Europaväg eftersom jag
sliter hårt på den med mitt resande fram och tillbaka. Jag har aldrig lämnat mina hem i
Karlshamn. Jag har åkt hem till Hällaryd och hem till Öjasjömåla så gott som varje vecka
sedan den dag jag flyttade. Jag har även ett hem hos mina svärföräldrar ute på Aspö i
Karlskronas skärgård. Jag har alltså fyra hem. Hemma för mig är Blekinge och det är i
Karlshamn som jag fått den uppväxt som jag önskar att så många barn och ungdomar nu
och i framtiden har möjligheten att både bo i eller besöka. Givetvis även övriga åldrar ‐
gammal som i gyllene medelåldern. Varje dag efter att mina lärare på Hällaryds skola sa
att skoldagen var slut och att fritiden fanns där för mig behövde jag inte fundera ut hur jag
skulle ta mig till fantastiska platser. Platserna fanns där nära och med hjälp av en cykel och
många härliga kompisar cyklade jag till skogen, till någon sjö, äng eller hage eller till
stranden och hamnen i Matvik och därifrån vidare med någon liten båt ut i Hällaryds
skärgård. Det Matvik redan har finns det flera hamnar i Blekinge som önskar sig. Varför
ändra på det som andra hamnar i Blekinge efterfrågar? Många gånger i veckan var det
även bilen eller bussen som tog oss längre ut i skogen eller in till Karlshamns city. Möten
mellan människor uppstod. Alla transportmedel fanns där för oss. Dessa transportmedel
krävde då liksom nu sina platser för att möten ska uppstå.
Det står tydligt att läsa i den av OXFORD RESEARCH gjorda kartläggningen att om
satsningen i Blekinge Arkipelag ska få någon effekt gäller det att bestämma sig för om
hamnen ifråga ska vara en rekreativ uppfyllelse i en lugn hamn eller en hamn med
serviceintensiv turism. Jag kan ju då genast understryka att den östra sidan av Karlshamn
där Matviks hamn är belägen är just en lugn hamn för redan boende, besökare och turism.
Med därtill närliggande skärgård med dess cirka 50 öar och lika många holmar utan en
enda bilväg borde den redan vara toppklassad för rekreation, lugn och ro. Det står också
tydligt och klart i denna rapport att flera hamnar är attraktiva för landbaserad turism.
Detta anser jag passar hamnen i Matvik. Det här kan läsas i rapporten:
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6.3 Slutsatser från utvecklingsmöjligheter I kapitel 5 beskrevs Blekinge Arkipelags
hamnars potential inom ett antal prioriteringsområden. En likriktad utveckling av
samtliga hamnar tror inte vi är möjlig eller önskvärd utan Oxford Research förordar
istället ett antal prioritetsområden inom vilka hamnarnas potential kan kategoriseras.
Syftet är kortfattat att identifiera vilken utvecklingspotential hamnarna har inom följande
utvecklingsområden:
Utveckling av fiskenäringen
Utveckling av båtturism
Utveckling av landbaserad turism
Utbyggnad av fasta båtplatser
Näringslivsutveckling
Att satsa på Matviks hamn som en lugn hamn och att koppla landbaserad turism i samma
anda passar även byn Hällaryd samt de naturreservat som finns längs vägen upp till
skogsbygden och byn Halahult. Denna östra sida om Karlshamn har inte förändrats
nämnvärt sedan jag för första gången kunde säga mitt eget namn förutom att
kollektivtrafiken nästintill försvunnit. Koppla på god infrastruktur igen och låt möten
mellan människor komma tillbaka. Hela östra sidan av Karlshamn är en idyll. Låt
näringslivets entreprenörer aktsamt förvalta denna sida av Karlshamn. Det är inte endast
Blekinge skärgårds vatten som är bra för rekreation. Det är även alla sjöar i skogen. Även
att ta en promenad (”ta ett skogsbad” som en säger i Japan) eller hitta en glänta i skogen är
rekreation. Det finns inget konstigt alls i uttrycket ”Metropolen Hällaryd” Där finns det
närhet till allt som är bra.
Det som kommer att bli mina slutord i detta inskick är sett ur ett genusperspektiv. Varför
det behövs mer parkeringsplatser istället för byggnationer och service till båtliv och
båtturism kan ses i statistik. Att ha bilen som transportmedel är mer jämställt än att köra
båt. Att utveckla endast skärgården med dess båtar gagnar mest ett kön. Satsar Blekinge
på bilen som transportmedel satsas det på båda könen. Där är statistiken mer jämställd.
Detta är ännu ett tungt skäl till fler parkeringsplatser i Matvik.
Mina förväntningar som företagare inom skogsnäringen i Karlshamn, som fastighetsägare
i Karlshamn, som bördig från Öjasjömåla och Hällaryd, som året runt besökare, som året
runt turist i Östra delen av Karlshamn är att jag får en bekräftelse på att denna skrivelse
har inkommit till Karlshamns kommun och att den registreras samt kommer till rätt
personer som handlägger detta ärende angående detaljplanen för Matvik.
Kommentarer: Matviks hamn är i översiktsplanen utpekad som bashamn för Hällaryds
skärgård. Detta medför att viss service och standard måste uppfyllas för att göra
hamnen attraktiv såväl för boende ute i skärgården som för turister. Hamnen måste ges
möjlighet till utveckling för att följa de krav och regler som ställs i dagens samhälle, dels
utifrån lagstiftning men även utifrån användarnas behov och för att ge fler möjlighet att
använda hamnen och besöka vår skärgård. Om hamnen inte hade utvecklats över tid
hade Matviks hamn inte varit den hamn den är idag. Genom att stoppa utvecklingen
läggs en död hand över hamnen och allt den innebär och medför till Karlshamns
kommun och dess skärgård.

33. Anders och Ingrid Gajmark, Matvik 1:7
Angående framtida kiosk, cafeteria, servering mm.
Vi anser att ramar och regler som utarbetades vid förra detaljplanens framtagning och
beslut hanterats mycket fyrkantigt. Detta då befintlig kiosk ej fått fortsatt bygglov utan
skall ersättas med en flotte med kiosk ute i vattnet. Med dessa regler begränsar man starkt
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framtida näringsverksamhet och utveckling. Annan konsekvens är att VA och toalett inte
heller går att lösa rationellt. Dessutom försvinner ett antal båtplatser som skall
kompenseras på annan plats.
Man blir ledsen varje gång man passerar den nu halvt förfallna servering‐/kiosk‐
byggnaden. Det är ju här denna näringsverksamhet skall ligga tydligt exponerad för alla
besökare som kommer till Matviks hamn. En byggnad på land gör också att servetter,
glasspapper annat skräp stannar här och inte i vattnet.
Varför tog man beslut på så stelbenta regler och förbjöd fortsatt bygglov (med
begränsningar) på denna plats?
Självklart förstår vi att kommunens krav om 2,5 m över havsnivå bör gälla för "normalt
bygglov" där isolering och vinterbonade hus skall byggas. Detta är ingen sådan.
Också att beakta och jämföra. Flera av de nya sjöbodar som tillkommit på hamnplanen har
konstruktionen "gjuten platta på mark". Om kommunen vill skydda/förebygga via sina
detaljplaner mot framtida översvämningar borde sådana konstruktioner undvikas. Istället
skulle traditionella plintar med luftad grund vara föreskrivande. Detta är inkonsekvent
enligt oss, även för dessa typer av "lätta konstruktioner".
I "cafeteria/kiosk" fallet hade man kunnat gjort undantag och begränsningar i förra
detaljplanen. Bygglov beviljas då utnyttjandet begränsas till den varmare årshalvan.
Behovet är ju inte mera. Bygger man utan isolering med luftning i bjälklagen kan
kortvariga översvämningar hanteras. Likaså att endast "sommar‐VA" beviljas. Toalett
skulle kunna kompletteras i nuvarande byggnad andra sidan vägen. (där förövrigt det
redan finns sådana) Med regler som är flexibla och begränsande ges möjlighet att bedriva
näringsverksamhet långsiktigt och kostnadseffektivt.
Så frågan vi ställer är om kommunen är intresserad av att skapa möjlighet och gynna
denna typ av näringsverksamhet med servering av fika och lättare maträtter? Därutöver
skulle man även kunna tänka sig drivmedelsförsäljning för att slippa alla bensindunkar
och spill. Då behöver denna detaljplan revideras!
Som boende utmed Matviksvägen ser vi oerhörd potential med all genomfartstrafik, såväl
bil, mc och cyklar under hela sommarsäsongen. Vidare alla boende såväl på fastlandet som
ute från skärgården. Detta är en slumrande pärla som med rätt entreprenör kan lyfta
Matviks hamn. Det går nästan att jämföra med Vägga fiskhamnsområde som ett
turiststopp.
Frågan är alltså om Karlshamns kommun ser det Matviksborna iakttagit och vill bidra med
att ge framtida möjligheter nu när detaljplanen skall omprövas?
Notera:
Vi har inga övriga intressen i dessa förslag än som medborgare i Karlshamns kommun och
för ökad trivsel och stimulans för det lokala näringslivet.
Kommentarer: Nuvarande placering av den gamla kioskbyggnaden var utdömd från
början, därför fick den endast tillfälligt bygglov. Platsen är för låg för sådan bebyggelse
och kommunen kan inte tillåta byggnation på sådana platser där byggnaderna riskeras
skadas av vatten och kommunen bli skadeståndsskyldig. Det går inte att jämföra en kiosk
och en sjöbod i värde. Kommunen har förelagt ägaren till den tidigare kioskbyggnaden
att ta bort denna byggnad, vilket drivs som ett eget ärende.
Då stora delar av planområdet ligger lågt riskerar dessa översvämmas vid höga
havsnivåer. Byggrätterna kräver därför en högre grundläggningsnivå alternativt
konstruktion som inte riskerar skadas av vatten. Detta för att inte kommunen ska bli
skadeståndsskyldig om byggnader med högre värde vattenskadas. Handel och kontor
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föreslås på de högre belägna fastigheterna nordväst om befintligt mastskjul. Som ett
komplement till denna bebyggelse medges flytande handel, för att på så sätt klara
översvämningsrisken. Möjligheten till drivmedelsförsäljning inryms inom användningen
småbåtshamn och beskrivs på sidan 12 i planbeskrivningen.
Så som sjöbodar beskrivs i planbeskrivningen ska dessa uppföras som enklare oisolerade
byggnader med lätta konstruktioner. På sidan 14 i planbeskrivningen, står att dessa
byggnader ska vara relativt lätta att flytta och inte ha något högre värde, jämfört med
bostadsbebyggelse. Denna mening läggs till under rubriken ”Hamnen och dess
bebyggelse, verksamheter och anläggningar” på sidan 21 där sjöbodarna beskrivs.

34. Håkan och Pia Löfgren, Matvik 1:61
Grunder för bestridandet av ny detaljplan
En industribyggnad som är 30,4 meter lång och med en takhöjd på 7 meter skulle påverka
vår utsikt negativs. En plåtbyggnad på 455,5 kvadratmeter påverkar miljön på ett negativt
sätt. Boende och friluftsliv skulle påverkas negativt med en industribyggnad i plåt på 455,5
kvadratmeter.
Omständigheter
Bakgrund
När vi, för tre år sedan, valde att köpa sommarhus i Matvik fanns ingen detaljplan som
hade kommit till fastighetsägarna i Matvik till del som visade att Matvik 1:54 skulle göras
om till ett industriområde. Idag råder byggnadsförbud på den tilltänkta platsen för
industrifastigheten.
Havsutsikt
En industribyggnad med en takhöjd på 7 meter och 30,4 meter långt kommer att påverka
vår utsikt på ett negativt sätt. Vår havsutsikt kommer att bytas ut mot en ofantligt stor
plåtvägg.
Biltrafik
Uppbyggnad av företag kommer innebära en ström av kunder och därmed en ökad trafik i
området vilket kommer att störa de boende i området.
Miljöpåverkan
Ett industriföretag i Matviks hamn kommer att påverka miljön på ett negativt sätt med
ökad trafik och buller, dessutom passar inte stilen på den tänkta fastigheten in i miljön.
Främjande av boende och friluftsliv
Kommunen menar bl. a. att de vill värna om de boende i området, friluftslivet och turismen
vilket är svårt att koppla ihop med en industribyggnad på 455 kvadratmeter.
Kommentarer: Den tidigare detaljplanen vann laga kraft 2013‐08‐23 och var på
samråd och granskning under 2012 till de boende i och i direkt anslutning till
planområdet. Vid köp av en fastighet har man undersökningsplikt. Den tidigare antagna
detaljplanen tillåter bebyggelse på båda sidor om vägen i den norra delen av
båtuppläggningsområdet. Den nu föreslagna byggrätten sydväst om vägen är dock
större och högre än vad som medges i tidigare detaljplan.
Utsikten från fastigheten Matvik 1:61 kommer att påverkas av den föreslagna
byggrätten på den sydvästra sidan av vägen i den norra delen av
båtuppläggningsområdet, se illustration nästa sida. Höjdskillnaderna är dock till fördel
för fastigheten Matvik 1:61, som ligger minst 5 meter högre än båtuppläggningsområdet.
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För att minimera påverkan på utsikten från boningshuset gjordes det byggnadsfria
området i norr extra brett i samrådsförslaget. Inför granskningsskedet kommer det
byggnadsfria området att utökas även i söder, vilket reglerar var en tillkommande
byggnad kan placeras.

Matviks hamn är kommunens största småbåtshamn och syftet med planläggningen är
att ta tillvara och utveckla hamnens potential som bashamn för skärgårdsområdet.
Industriändamål medges inte utan endast verksamheter med småbåtshamnsändamål. I
kommunens översiktsplan från 2015 ses Matvik och dess hamn som Karlshamns port mot
skärgården med visionen att utvecklas till en attraktiv bostads‐ och tätort med service
året runt. För att uppnå kommunens visioner måste hamnen och dess verksamhet ges
möjlighet att utvecklas, vilket leder till fler besökande till hamnen med ökad trafik som
följd. Företagande kopplat till småbåtshamnsverksamhet ses som ett led i detta.

35. Mårten och Linda Eskilsson, Nytäppet
Vi är ägare till Nytäppet (Tränsum 6:4) som gränsar med ca 300 meter vattengräns till det
tilltänkta planområdets västra sida. Vi är även brukare av betesmarken som gränsar i norr.
Vattengräns
Den västra gränsen av planområdet gränsar mot vårt vatten med ca 300 meter. Idag är det
ca 20 meter från bryggorna till vår vattengräns och vi önskar att det regleras i planen så
att nya bryggor inte byggs närmare än 20 meter från vår vattengräns.
Estetisk planering och byggnader
Vi vill att hamnområdet ska upplevas som trevligt för alla som bor och vistas där och det
är då viktigt att nya byggnader som uppförs smälter in och anpassas efter områdets
karaktär.
Parkering
Vi tror att det blir problem med parkeringen i hamnen om man planerar för fler båtplatser
och samtidigt tar bort parkeringsyta.
Ljus‐ och ljudförorening
Vi önskar att man tog hänsyn till ljus‐ och ljudaspekter vid planeringsarbetet. Antalet
ljuskällor har ökat markant de senaste åren och det finns också en risk att nya
verksamheter medför ökad ljudnivå/buller. Både ljud och ljudföroreningar kan upplevas
störande.
Kommentarer: Enligt plan‐ och bygglagen får en detaljplan inte göras mer detaljerad
än som är nödvändigt med hänsyn till syftet. Det är i dagsläget inte bestämt att
bryggorna kommer att förlängas utan det är bara en möjlighet som ges genom planen.
Beslut om detta tas utifrån behov och efterfrågan. Längden på bryggorna kan bevakas i
bygglovsskedet.
Se kommentarer till Matviks bryggförening, punkt 21, angående parkering.
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Belysning har satts upp utifrån efterfrågan. Planbestämmelsen m1 anger att
verksamheter inte får vara störande för omgivningen och att vedertagna riktvärden inte
får överskridas vid fastighetsgräns.

36. Cecilia Håkansson‐Svensson och Martin Svensson, Matvik 1:126
Planhandläggarens kommentar: Bilder hörande till detta yttrande visas inte i
samrådsredogörelsen men finns att tillgå på stadsbyggnadsavdelningen.
Vi tycker det är väldigt positivt att kommunen fokuserar på hamnen och området i Matvik
och vi tror det finns bra möjligheter att området kan göras ännu bättre både för besökare,
näringsidkare, skärgårdsfolket, båtplatsinnehavare, turister och för oss som bor och driver
verksamhet här, bland annat genom ett bra detaljplanearbete. Sedan den befintliga
detaljplanen vann laga kraft 2013‐08‐23 tycker vi det är glädjande att se att kommunen
satsat mycket resurser i Matvik och genomfört en rad förbättringar bl a med nya
parkbänkar, grillplats, iordningställande av promenadstråk längs vattnet, nya
parkeringsytor, ny reningsteknik för att undvika lukt från pumphuset, ny brygga vid
sjösättningsrampen, samlat latrin‐ och hushållsavfall till en plats, beviljat bygglov för nya
sjöbodar och flytande kiosk etc. I den nya plankartan och tillhörande planbeskrivning
finns en hel del ändringar jämfört med den nu gällande detaljplanen och vi vill ge följande
synpunkter.
Ny bebyggelse
Generellt anser vi att möjlighet till ny bebyggelse absolut ska finnas för att planområdet
ska kunna utvecklas ytterligare framöver och detta ger den föreslagna planen flera
möjligheter till, vilket är bra, men det finns en hel del aspekter att ta hänsyn till.
På sidan 7 i Planbeskrivningen beskrivs hur Unesco utsett Blekinge Arkipelag till
biosfärområde, med mycket höga natur‐ och kulturarvsvärden. I därefter följande stycken
beskrivs bl a hur planområdet delvis innefattas av område med högexploaterad kust,
ekologiskt känsliga område och gränsar till område med landskapsbildskydd. Det uttalas
också att de kompletteringar som kan komma att ske på redan ianspråktagen mark ska
placeras och utformas med hänsyn till landskapsbild, natur‐ och kulturvärden samt miljö
och klimataspekter, samt att avsikten är att främja en ändamålsenlig struktur och en
estetiskt tilltalande miljö. Med detta i beaktande har vi följande synpunkter/förslag på
tillkommande bebyggelse:
Att området för Tekniska anläggningar där servicebyggnader med bl a duschar, toaletter,
pumphus etc., samt området där återvinningscontainrar finns idag, ska medge en total
byggnadshöjd på 7,5 meter, vilket är mer än dubbelt så högt som dagens befintliga
byggnader som är 3,6 m höga exkl. skorsten/ventilationsutblås, tycker vi är orimligt. 7,5 m
höga byggnader på den platsen skulle definitivt inte smälta in i den flacka landskapsbilden
på hamnplanen och bidra till en estetiskt tilltalande miljö. Tillåten byggnadshöjd bör vara
max 4 m för att möjliggöra eventuell framtida ombyggnation och vidare bör det också
regleras att fasader skall utgöras av trä alt. som pumphusets träliknande betongfasad med
röd eller svart kulör, för att smälta in i närliggande befintlig bebyggelse.
Eftersom trycket på parkeringsplatserna under vissa perioder sommartid är stort borde
den yta i norra delen av planområdet, som ligger nordost om lokalgatan genom hamnen,
och som illustrerats som parkering, även fortsättningsvis endast användas som
båtuppställningsplats vintertid och parkeringsplats sommartid. Den föreslagna nya
bebyggelsen skulle ev. istället kunna ske genom förtätning på redan anspråkstagen yta för
sjöbodar mellan lokalgatan och havet. Eftersom sjöbodarna som redan finns, hittills har
placerats i en rad längs med vattnet och en rad längs med vägen, så finns på vissa ställe
ytor bakom sjöbodarna som skulle kunna bebyggas. Ev. kan även någon liten del av ytan
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vara lämplig för en framtida spolplatta med tanke på att vinterförvaringen sker i denna del
av hamnen och eftersom det finns både el och vatten i närheten.
Gällande de föreslagna möjligheterna till byggnation i norra delen av planområdet sydväst
om lokalgatan, som går genom hamnen, bör det tas i beaktande att detta område utgör en
stor del av ”entrén” till hamnen och det första många möts av när man kommer norrifrån
till Matvik. Utseende och storlek på eventuella byggnader på denna plats bör därför
utformas på ett sätt som väl smälter in i omgivningen och som det uttrycks i
planbeskrivningen ”ha avsikten att främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt
tilltalande miljö”. Detta anser vi vara svårt att uppfylla med de nu föreslagna
egenskapsbestämmelserna. Möjligen kan viss byggnation smälta in om det sätts
begränsningar i exploateringsyta, lägre totalhöjd och definitivt ett krav på fasader i trä
utförda i svart eller röd kulör, som övrig bebyggelse på hamnplanen.
Den södra egenskapsgränsen för området öster om servicebyggnaderna och pumphuset
där två sjöbodar, kommunens kompressorbyggnad och bryggföreningen klubblokal idag
finns bör flyttas norrut så den inte medger ytterligare byggnation precis söder om
bryggföreningens lokal, som illustrationen visar. En ev. ny byggnad på den platsen skulle
hamna mitt för entrén till klubblokalen och stjäla ytterligare parkeringsyta. Det borde
räcka med den föreslagna nya bebyggelsen av sjöbodar i norra/mellersta delen av
planområdet. Vidare kan området där kommunens kompressor byggnad står förses med
ett ”E” – Teknisk anläggning.
Kommentarer: Den angivna höjden för bebyggelsen inom området för tekniska
anläggningar följer bestämmelserna i tidigare detaljplan och anger 7,5 m totalhöjd,
vilket inräknar skorstenar mm. Med tanke på områdets topografi där marken nordväst
om denna bebyggelse stiger flera meter kommer eventuellt högre bebyggelse här inte ha
någon större inverkan på landskapsbilden. Området ges samma
utformningsbestämmelser som för bebyggelsen på uppläggningsområdet i norr.
Byggrätten på det nordöstra båtuppläggningsområdet kan placeras på sådant sätt att
det inte direkt påverkar parkeringsmöjligheterna i området. Byggnaden ritas ut på
illustrationskartan. Att lägga in fler byggnader mellan raderna av sjöbodar skulle
riskera att området uppfattas som rörigt.
För att planerad byggnad på det nordvästra båtuppläggningsområdet till så stor del som
möjligt ska smälta in i bakgrunden ska färgskalan hållas till dova färger med stor del
svärta, vilket regleras genom planbestämmelse. En röd färg skulle göra att denna
byggnad syns tydligare i landskapet.
Gränsen för komplementbyggnader och område för parkering flyttas norrut för att inte
tillåta ytterligare bebyggelse i söder och för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.
Användningen kompletteras med teknisk anläggning.
Vattenområdet – Flytande handel
För området Flytande handel, H1 anser vi att man även bör lägga till planbestämmelsen
W1 för att möjliggöra att även bryggor/båtar får finnas inom området. Detta gör att
området kan utnyttjas optimalt oavsett om det bedrivs någon handel från vattnet eller ej.
Vidare anser vi att den flytponton och kioskbyggnad som finns på platsen borde kunna
ritas in i plankartan, likt övrig bebyggelse, eftersom den har permanent bygglov.
Kommentarer: Plankartan ändras genom att komplettera användningen flytande
handel med bestämmelse om att området får användas för bryggor. Kioskbyggnaden
finns inte med på grundkartan då det är osäkert om den var uppförd då grundkartan
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reviderades. Illustrationen uppdateras så att kiosken redovisas som befintlig byggnad
och inte som planerad.
Egenskapsbestämmelse för kvartersmark
Vi anser att bestämmelsen ”n1 ‐ Marken får inte användas för parkering” kan utökas
söderut så att den även innefattar det prickade området runt den föreslagna parkeringen
där den tidigare kioskbyggnaden fortfarande står kvar. Detta område utgör en
centralpunkt i hamnen inramat av bryggföreningens klubblokal i norr, flytande handel och
båtbryggor i öster och havet, skärgården, sjösättningsramp och skärgårdsbåtar i syd. Här
rör sig mycket människor. De som väntar på att bli hämtade med båtar, väntar på
skärgårdsbåten, turister som kommer både via bil och cykel, med flera och det har blivit
lite av en samlingsplats, samtidigt som det utgör en ”entré” till hamnen både när man
kommer från havet och när man kommer ner i hamnen väster ifrån, från
Vettekulla/Karlshamn. Detta område skulle med fördel kunna göras mer användbart och
trevligare genom att t ex förse det med en enklare lekplats, utegym, fasta solstolar,
informationstavlor om omgivningarna (skärgården, närbelägna stenbrott, gamla rökerier
och hur hamnen tidigare fungerat som en utlastningshamn, etc.). På ytan skulle det även
kunna placeras ett enkelt sol‐ och regnskydd/”paviljong” för de som väntar på att bli
hämtade av båtar eller njuter av medhavd picknick och överraskas av regn eller för de vill
ha skugga en varm sommardag. Området skulle även kunna ”utsmyckas” med
stensättning, ankare, flaggspel och andra marina inslag.
Kanske skulle området klassas som ”Park” istället?
Kommentarer: Området kvarstår som småbåtshamnsändamål då det utgör
kvartersmark och parkmark är allmän plats, vilket begränsar användningen för
småbåtshamnens syfte. Bestämmelsen om parkeringsförbud anges vid sjöbodarna för att
hålla området där fritt från bilar. Vid parkeringen på hamnplanen kan tillfällig
parkering i samband med sjösättning/lastning mm komma att bli aktuellt, beroende på
hur området utformas, vilket inte regleras närmare i planen.
Felaktig egenskapsbestämmelse i söder
Den ”byggnation” som är inritad mitt i raden av parkeringsplatser i södra delen av
planområdet i höjd med mastkranen är felaktig. Sopskåpen för hushållsavfall och
latrintunnor är flyttad norrut och finns nu mitt i planområdet längs lokalgatan. Vi anser att
man istället ska ange ytan som P‐plats precis så som den används i dagsläget.
Kommentarer: Plankartan ändras så att hela området får användas för parkering.
Teknisk försörjning ‐ Pumphuset
Vi har redan i samband med förra detaljplaneprocessen framfört att vi anser att
pumphusets centrala placering i planområdet är högst olämplig med tanke på de
luktproblem det historiskt har medfört, men vi har samtidigt full förståelse för
problematiken kring en flytt av pumphuset och tillhörande anordningar. I nuläget är det
inga problem med lukt från pumphuset, men om problem uppstår framöver vill vi på detta
sätt påpeka att Boverkets riktlinjer anger 50 meter som skyddsavstånd mellan pumphus
och bostäder. I detta fall har fem fastigheter bostadsutrymmen inom 50 meter från
pumphuset och det finns även klubblokal, grillplats, flytande handel och servicering etc. i
pumphusets närområde. Vi anser därför att befintlig placeringen av pumphuset är
olämplig, men vi kan å andra sidan inte heller se någon annan lämplig plats för pumphuset
inom planområdet.
Vi anser dock att det är av största vikt att ev. ytterligare byggnation inom området,
markerat med EV1, inte sker på ytan söder om pumphuset dels för att det finns mycket
ledningar i marken, men även för att det redan korta skyddsavståndet till vår fastighet i så
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fall krymper ytterligare. Förslagsvis begränsas markens bebyggande med ”prickmark” och
att marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.
Kommentarer: Pumphuset är placerat på det mest strategiska läget i området och kan
inte flyttas på grund av alla ledningar som leder till och från det. Pumphuset är av
yttersta vikt för att försörja skärgården med vatten och avlopp. Storleken på området för
tekniska anläggningar har gjorts större för att möjliggöra eventuell utökning av
befintliga byggnader men även för att skapa ett visst skyddsområde mot befintlig
bebyggelse. I markområdet söder om pumphuset går flera ledningar och detta område är
redan planlagt med bestämmelse om att marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar, vilket omöjliggör ny bebyggelse söderut.
Hamnområdet i södra delen
För hamnområdet söder om där Matvikshamnsvägen kommer ner i hamnen och ut mot
sjösättningsrampen och mastkranen, anser vi att den föreslagna exploateringen på 100
kvadratmeter byggnadsarea dels är för stor och inte kan tillåtas var som helst på ytan.
Hamnplanens ytor i denna del av området utnyttjas ofta till sjösättning och upptagning av
båtar både via personbil+båttrailer, men även med uppställning av stora kranar och
transportfordon vid lyft av båtar och t ex vid materialtransport till skärgården. Vid arbete
med mastkranen krävs även där en hel del svängrum för att arbete skall ske på ett
betryggande och säkert sätt. Det är även en yta som dagligen under skolterminerna
används som vändplan och uppställningsplats för skolbussen, vintertid som vändplats för
plog‐ och sandbilar, samt i vid vissa tillfällen för uppställningsplats då bl a
veteranbilsklubbar och motorcykelentusiaster besöker Matvik. Vårt förslag är att större
delen av ytan blir ”prickmark” och får egenskapsbestämmelsen ”n1 ‐ Marken får inte
användas för parkering” och att det tydligare regleras var en ev. mindre byggnation får ske
för att säkerställa att ytan kan användas till ovan nämnda användningsområden även
fortsättningsvis.
Kommentarer: Syftet med byggrätten är att skapa möjlighet för mindre byggnader för
verksamheten, exempelvis till en anläggning med spolplatta eller väderskydd till
hållplats. Även den paviljong som föreslås tidigare i yttrandet skulle kunna uppföras här.

37. Martin Svensson, Matvik 1:126
Här kommer kompletterande synpunkt på detaljplanen i Matvik:
Vi anser att vattenområdet längst ner i sydväst även fortsättningsvis ska kunna användas
som småbåtshamn och förses med W1 ‐ "Småbåtshamn" på samma sätt som i nuvarande
detaljplan. Båtar som ligger förtöjda på platsen idag bidrar till att hålla undan vassen
norrifrån, som annars riskerar att växa ut i hela "lagunen".
Kommentarer: I tidigare detaljplan är detta vattenområde inte planlagt som
småbåtshamn utan som öppet vatten med tillägget att bryggor får finnas. Användningen
ändras så att den följer syftet i tidigare plan. Strandskyddet upphävs inte för denna del,
vilket följer tidigare plan.

Samlad bedömning
I det fortsatta planarbetet gör Stadsbyggnadsavdelningen bedömningen att, förutom vissa
redaktionella ändringar, bör följande bearbetningar och utredningar göras och
planhandlingarna kompletteras och förändras i nedan redovisade avseenden.
Plankarta:
 U‐område införs på del av fastigheten Matvik 1:54 norr om fastigheten Matvik 1:39.
 Utformningsbestämmelser införs för området för tekniska anläggningar.
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 Bestämmelse om att sjöbodar ska placeras minst 1,5 m från gatan införs.
 Området mellan de allmänna parkeringarna öster om gatan kompletteras med
användningen tekniska anläggningar och minskas något för att utöka parkeringen i
söder.
 Den allmänna parkeringen i söder utökas.
 Ändamålet öppet vatten ändras till att innefatta möjlighet att uppföra bryggor i
söder och norr i enlighet med tidigare detaljplan.
 Området för flytande handel kompletteras med användningen bryggor.
Planbeskrivning:
 Texten om avfall uppdateras.
 Kompletteras med uppgifter om golvbrunnar, höjd för vattenuttag/toaletter och
REVAQ‐certifiering.
 Stycket om dagvattenhantering kompletteras.
 Tydliggöra att nya båtplatser ska mötas upp med nödvändigt antal
parkeringsplatser.

Ej tillgodosedda synpunkter
Följande synpunkter inkomna under samrådet, avseende förhållanden som kan regleras i
planen bedöms kvarstå:
 Matviks bryggförening ‐ byggnaden i norr får inte inskränka på antalet
parkeringsplatser och bör inte avvika från övrig bebyggelse i utseende.
 Hällaryds skärgårdsförening – båthall placeras söder om Gatstensbacken och
planområdet utökas att innefatta detta område.
 Tärnö stugförening – negativ till fler bodar och uppförande av industribyggnad om det
innebär färre antal parkeringsplatser.
 Anders Bernstorp, Joggesö – fler parkeringsplatser mellan vägen och vattnet, inga
byggnader på mark som kan användas för parkering.
 Joakim Santesson, Janneberg – inga stora plåthallar, fler parkeringsplatser
 Tobias och Anna Karlsson – bostadsändamål på del av fastigheten Matvik 1:54 väster
om befintliga servicebyggnader.
 Monika och Bo Hermansson, Boddestorp 1:24 – inga byggnader av industrikaraktär
 Lisa och Mats Wennergren, Boddestorp 1:26 – inga byggnader av industrikaraktär
 Ola och Malin Söderdahl, Boddestorp 1:23 – inga byggnader av industrikaraktär
 Hans och Emma Nilsson, Boddestorp 1:22 – inga byggnader av industrikaraktär
 Lars‐Otten och Lena Froode, Boddestorp 1:28 – inga byggnader av industrikaraktär
 Christian och Emilia Paradis, Boddestorp 1:25 – inga byggnader av industrikaraktär
 Atle och Cecilia Andersen, Boddestorp 1:27 – inga byggnader av industrikaraktär
 Ingela och Benny Nilsson, Boddestorp 1:15 m.fl – inga byggnader av industrikaraktär
 Ann‐Christine Thyrén och Johan Nilsson, Boddestorp 6:1 – inga byggnader av
industrikaraktär
 Peter Nilsson – inga byggnader av industrikaraktär
 Louise och Mattis Nilsson, Boddestorp 1:32 – inga byggnader av industrikaraktär
 Mats och Elisabet Martinsson, Trensum 1:4 och 1:5 – inga byggnader av
industrikaraktär
 Dennis och Lotta Rätzler Boddestorp 1:7 – inga byggnader av industrikaraktär
 Lena Jansén och Bengt Carlson, Boddestorp 1:11 – inga byggnader av
industrikaraktär
 Christina och Johan Berntsson, Boddestorp 1:14 – inga byggnader av
industrikaraktär
 Sven‐Olle och Lena Söderberg, Boddestorp 6:3 – inga byggnader av industrikaraktär
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 Lea och Mark Vesti‐Sekula, Boddestorp 6:24 – inga byggnader av industrikaraktär
 Gudrun Persson och Alf Claesson, Boddestorp 1:18 – inga byggnader av
industrikaraktär
 Sivert och Eva Jonasson, Boddestorp 2:7 – inga byggnader av industrikaraktär
 Marianne Nilsson och Nils‐Åke Persson, Boddestorp 1:33 och 1:4 – inga byggnader
av industrikaraktär
 Josefine och Per‐Henrik Linderson, Boddestorp 1:29 – inga byggnader av
industrikaraktär
 Gun‐Britt Håkansson, Boddestorp 1:9 – inga byggnader av industrikaraktär
 Liss‐Mari och Roger Mauritzon, Boddestorp 1:21 – inga byggnader av
industrikaraktär
 Ing‐Marie Petersson, Viken 2 Lyckeby – satsa på Matviks hamn som en lugn hamn för
landbaserad turism. Satsa på bilism genom fler parkeringsplatser.
 Anders och Ingrid Gajmark, Matvik 1:7 – tillåt befintlig kioskbyggnad.
 Håkan och Pia Löfgren, Matvik 1:61 – en industribyggnad har negativ påverkan på
utsikten från fastigheten Matvik 1:61, miljön, boende och friluftsliv. Företagande ger
ökad trafik och buller.
 Mårten och Linda Eskilsson, Nytäppet – Inför bestämmelse som reglerar bryggornas
avstånd till fastighetsgränsen i vattnet.
 Cecilia Håkansson‐Svensson och Martin Svensson, Matvik 1:126 – sänk den tillåtna
höjden på servicebyggnaden/mastskjulet till max 4 m.

Fortsatt planarbete
När erforderliga ändringar utifrån inkomna synpunkter 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 november 2017.
Byggnadsnämnden bedöms preliminärt kunna godkänna förslaget till detaljplan på sitt
sammanträde den 28 februari 2018 och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för
antagande. Antagande beräknas kunna ske tidigast på kommunfullmäktiges sammanträde
i april 2018. Om ingen överklagar antagandebeslutet kommer beslutet då att kunna vinna
laga kraft i maj 2017.

Medverkande tjänstemän
Samrådsredogörelsen har sammanställts av landskapsarkitekt Anna Terning på
stadsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i
samråd med berörda kommunala tjänstemän.
Karlshamn, den 23 oktober 2017

Anna Terning
Landskapsarkitekt
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Emina Kovacic
Stadsarkitekt
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Fastighetsförteckning
2017-06-21, rev 2017-11-07
Projektnummer

1030116
Handläggare

Solvig Olsson
Ärende

Fastighetsförteckning till förslag till detaljplan för del av Matvik 1:54 mfl.
(Matviks hamn), Hällaryd, Karlshamns kommun, Blekinge län.

Fastigheter inom planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Matvik 1:54

Karlshamns Kommun
374 81 Karlshamn
Löfgren, Håkan Sven Bertil
Linnégatan 6 Lgh 1301
582 25 Linköping
Löfgren, Pia Catharina
Linnégatan 6 Lgh 1301
582 25 Linköping
Haraldsson, Lars Håkan
Matvikshamnsvägen 367-9
374 94 Trensum
Haraldsson, Mats Magnus
Lyckevägen 50-8
374 95 Trensum
Clementsson, Lars Johan
Matvikshamnsvägen 377
374 94 Trensum
Kjellsson, Svea Ingeborg Iréne
Trastgatan 4
264 35 Klippan
Arvidsson, Agneta Liselott
Per Bengts Väg 4
294 95 Sölvesborg

Matvik 1:61

Matvik 1:31

Matvik 1:70

Matvik 1:32

Matvik 1:39

Matvik 1:22

Metria AB
Spannmålsgatan 7
291 32 Kristianstad
010-121 86 72
solvig.olsson@metria.se www.metria.se
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Övrigt
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Fastigheter inom planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Matvik 1:126

Svensson, Per Martin
Rådhusgatan 5
374 36 Karlshamn
Svensson, Emma Katja Cecilia
Håkansson
Rådhusgatan 5 Lgh 1101
374 36 Karlshamn
Schram, Jan-Birger
Matvikshamnsvägen 391
374 94 Trensum
Schram, Monika Rose-Marie
Voss
Matvikshamnsvägen 391
374 94 Trensum
Uppgren, Åke Magnus
Blåklintsvägen 4
504 78 Sandhult
Svantesson, Gerd Nelly Agneta
Backarydsvägen 73
372 62 Bräkne-Hoby
Bergström, Eva Birgitta
Elsarostigen 6 Lgh 1403
152 48 Södertälje
Karmehed, Eva Marie
Gamla Slottsvägen 1 F
371 62 Lyckeby
Clementsson, Lars Johan
Matvikshamnsvägen 377
374 94 Trensum
Lysgren, Ingrid Anna Greta
Rågåkersvägen 21
238 36 Oxie
Lysgren, Mats Göran
Solbärsgatan 1
233 35 Svedala

Matvik 1:29

Matvik 1:59

Matvik 1:97

Matvik 1:47

Matvik 1:21

Matvik 1:30

Outrett vattenområde Matvik

110

Övrigt

3 (11)

Marksamfälligheter inom planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress
Vägar

Matvik S:1
Delägande Fastigheter:
Matvik 1:2

Matvik 1:4

Matvik 1:7

Matvik 1:8

Matvik 1:54
Matvik 1:122

Matvik 1:123

Övrigt

Nilsson, Roland Per-Gunnar
Matvikshamnsvägen 376
374 94 Trensum
Karlsson, Sven Erik Göran
Matviksvägen 136-4
374 94 Trensum
Gajmark, Ingrid Liselott Helen
Furösundsvägen 3-3
374 94 Trensum
Gajmark, Anders Lennart
Furösundsvägen 3-3
374 94 Trensum
Hbm Installation AB
Magasing 2
291 32 Kristianstad
Se ovan
Hallberg, Karl Ingemar
Svänningevägen 5
374 94 Trensum
Hallberg, Elin Ulrika
Svänningevägen 5
374 94 Trensum
Nilsson, Nils Olof
Herdegatan 4
217 74 Malmö
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Anläggningssamfälligheter inom planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Övrigt

Matvik GA:2

Kalvösundsvägens
samfällighetsförening
c/o Elisabet Mattiasson
Kalvösundsvägen 11
37494 Trensum

Lokalgata, gångväg,
naturområde

Matvik GA:3

Kalvösundsvägens
samfällighetsförening
c/o Elisabet Mattiasson
Kalvösundsvägen 11
37494 Trensum

Vatten- och avloppsledn

Väg
Delägande fastigheter ej
utredda.
(endast 2 delägare
redovisas)

Matvik GA:5

Delägande Fastigheter Däribland:
Matvik 1:2

Se ovan

Matvik 1:4

Se ovan
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Rättigheter inom planområdet
Beteckning på kartan
10-IM3-33/302.1

Ägare/innehavare, adress
Se ovan

Övrigt
Avtalsservitut
Väg
Ej lokaliserad

Till förmån för: Matvik 1:22
Belastar: Matvik 1:29-32, 1:35, 1:36, 1:47, 1:54, 1:56, 1:59, 1:61, 1:97

1082-00/30.1

Se ovan

Officialservitut
Utrymme

Se ovan

Officialservitut
Utrymme

Se ovan

Officialservitut
Utrymme

Se ovan

Officialservitut
Utrymme

Till förmån för: Matvik GA:2
Belastar: Matvik 1:32, 1:54

1082-00/30.2
Till förmån för: Matvik GA:3
Belastar: Matvik 1:32, 1:54, 1:117

1082-08/41.1
Till förmån för: Matvik 1:29
Belastar: Matvik 1:54

1082-08/41.2
Till förmån för: Matvik 1:126
Belastar: Matvik 1:54
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Rättigheter inom planområdet
Beteckning på kartan
1082-08/41.3

Ägare/innehavare, adress

Övrigt

Se ovan

Officialservitut
Väg

Se ovan

Officialservitut
Väg

E.ON Sverige AB
Carl Gustafs väg 1
205 09 Malmö

Avtalsservitut
Kraftledning

Till förmån för: Matvik 1:29, 1:126
Belastar: Matvik 1:54

1082-91/20.2

Till förmån för: Matvik 1:31
Belastar: Matvik 1:70

1082IM-10/3148.1

Till förmån för: Olofström Hallandsboda 1:82, Härnäs 1:94
Belastar: Matvik 1:32

10-HÄL-636

Se ovan

Till förmån för: Matvik 1:39
Belastar: Matvik 1:54
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Rätt att färdas över
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Rätt att anlägga
båtbrygga
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Rättigheter inom planområdet
Beteckning på kartan
1082IM-10/1966.1

Ägare/innehavare, adress
Se ovan

Till förmån för: Matvik 1:126
Belastar: Matvik 1:29
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Övrigt
Avtalsservitut
Utsikt

8 (11)

Fastigheter utanför planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Matvik 1:2

Nilsson, Roland Per-Gunnar
Matvikshamnsvägen 376
374 94 Trensum
AB Karlshälls Granitindustri
Matvikshamnsv 304
374 94 Trensum
AB Karlshälls Granitindustri
Matvikshamnsv 304
374 94 Trensum
Karlshamns Kommun
374 81 Karlshamn
Murray, Thomas Kenneth
Nicholas
Matvikshamnsvägen 396-26
374 94 Trensum
Albinsson, Per Ola Jonas
Kalvösundsvägen 2
374 94 Trensum
Ling, Johan Ola
Hunnemaravägen 14 Lgh 1102
374 34 Karlshamn
Ericsson, Linn Johanna Isabell
Hunnemaravägen 14 Lgh 1102
374 34 Karlshamn
Clementson, Bengt Ivar Per
Kalvösundsvägen 13
374 94 Trensum
Clementson, Eva Gunilla
Kalvösundsvägen 13
374 94 Trensum

Matvik 1:11

Boddestorp 1:13

Matvik 1:12
Matvik 1:120

Matvik 1:117

Matvik 1:118

Matvik 1:119
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Fastigheter utanför planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Matvik 1:116

Mattiasson, Signe Elisabet
Lilla Skatteberga
Flyinge 891
247 93 Flyinge
Mattiasson, Anders Sune
Lilla Skatteberga
Flyinge 891
247 93 Flyinge
Hansson, Olof Per-Anders
Kalvösundsvägen 9
374 94 Trensum
Hansson, Gunvor Mariann
Kalvösundsvägen 9
374 94 Trensum
Weibull, Emma Petronella
Asinger
Kalvösundsvägen 7
374 94 Trensum
Asinger, Joakim Sebastian
Leopold
Kalvösundsvägen 7
374 94 Trensum
Bohlin, Cecilia Erika
Kalvösundsvägen 5
374 94 Trensum
Bohlin, Ulf Roland Mikael
Kalvösundsvägen 5
374 94 Trensum

Matvik 1:115

Matvik 1:114

Matvik 1:113

Outrett vattenområde Tränsum
Outrett vattenområde Bokö

117

Övrigt

10 (11)

Anläggningssamfälligheter utanför planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Boddestorp GA:1

Gatstensbackens
samfällighetsförening
c/o Hans Nilsson
Gatstensbacken 2
37494 Trensum
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Gatumark, parkering

11 (11)

Rättigheter utanför planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

1082-99/16.1

Övrigt

Se ovan

Officialservitut
Väg

Se ovan

Officialservitut
Utrymme

Karlshamns Kommun
374 81 Karlshamn

Ledningsrätt
VA-ledningar

Till förmån för: Matvik 1:22
Belastar: Matvik 1:118

1082-08/20.2
Till förmån för: Boddestorp GA:1
Belastar: Boddestorp 1:13, Matvik 1:11, 1:54

1082-08/20.1
Till förmån för: Karlshamn 8:44

Belastar: Boddestorp 1:13, Matvik 1:11, 1:54 mfl

Fastighetsförteckning upprättad av

………………………………………….
Solvig Olsson
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Dnr: 2017/1429

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 del av Matvik 1:54 m.fl. (Matviks hamn),
Hällaryd, Karlshamns kommun
Planhandläggare

Planhandlingarna upprättas av landskapsarkitekt Anna Terning,
Stadsmiljöavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Karlshamns kommun.

Planområdets avgränsning

Planområdet är beläget i Matvik, ca en mil från Karlshamns
tätort och 3 km söder om Trensum. Området omfattar
huvudsakligen småbåtshamnens område på land såväl som i
vattnet samt den bebyggelse öster och söder om
Matvikshamnsvägen som inte är planlagd i detaljplan D15.

Planområdets
läge och
ungefärliga
avgränsning

Planens bakgrund

En detaljplan för del av Matvik 1:54 m.fl. (Matviks hamn) vann
laga kraft 2013‐08‐23. Den plankarta som skickades ut till
sakägarna i granskningsskedet innehöll flera felaktigheter på
grund av ett rittekniskt fel, vilket inte upptäcktes. Den
utskickade granskningsversionen skiljde sig därmed väsentligt
från den plankarta som antogs och vann laga kraft. Då det inte
får förekomma väsentliga ändringar i plankartan mellan
granskning och antagande måste därför planen göras om.

Planens syfte

Syftet med aktuell planläggning är att Matviks hamns potential
som centralpunkt eller bashamn för skärgårdsområdet ska tas
tillvara och utvecklas som resurs för såväl boende som
friluftsliv och turism.

Översiktlig beskrivning av
planområdet och dess
omgivning

Inom planområdet finns Karlshamns kommuns största
småbåtshamn med ca 600 båtplatser i vattnet och tillhörande
funktioner på land samt ett tiotal fastigheter med
bostäder/fritidshus. I närområdet finns bostadsbebyggelse och
skog‐ och jordbruksmark.
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Flygfoto över planområdet
med omnejd

Samlad bedömning
Bedömningskriterier
(Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 4)
1. Planens eller programmets karaktäristiska
egenskaper i bedömningen skall särskilt
Bedömning
beaktas i vilken utsträckning planen eller
programmet
a) anger förutsättningarna för verksamheter
Avsikten med aktuell planläggning är att ta
eller åtgärder när det gäller plats, art, storlek
tillvara och utveckla Matviks hamns potential
och driftsförhållanden eller genom att fördela som centralpunkt eller bashamn för
resurser,
skärgårdsområdet och som resurs för såväl
boende som friluftsliv och turism.
Omfattningen av verksamheterna och
gestaltningen av området regleras i
detaljplanen.
b) har betydelse för andra planers eller
programs miljöpåverkan,

Bedöms inte ha någon negativ påverkan.

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

Viljeinriktningarna i Agenda 21 bör vara
vägledande vid bland annat byggande,
avfallshantering och energiförsörjning.
Området är redan idag ianspråktaget på det
sätt som planen avser lägga fast och 2011‐08‐
29 gjorde länsstyrelsen bedömningen att ett
genomförande inte skulle betyda en
betydande miljöpåverkan. Avgränsningen av
nu aktuellt planområde är detsamma som vid
tidigare planläggning av området.
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Planförslaget avser bland annat ge
förutsättningar för en utveckling av Matviks
hamn med fler båtplatser och därmed
samhörig service på mark som bedöms vara
lämpad för ändamålet med hänsyn till läge,
beskaffenhet och behov.
Planen ska främja en god livsmiljö som är
tillgänglig och användbar för alla
samhällsgrupper och som ger en långsiktigt
god hushållning med mark och vatten och
goda miljöförhållanden i övrigt.
Inom planområdet finns utbyggt vatten och
avlopp.
d) innebär miljöproblem som är relevanta för
planen eller programmet, eller

Detaljplanen bedöms inte medföra några
betydande miljöproblem.

e) har betydelse för genomförandet av
gemenskapens miljölagstiftning.

Ingen negativ påverkan förväntas.

2. Typen av påverkan och det område som kan
antas bli påverkat. I bedömningen skall särskilt Bedömning
beaktas.
a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen Ett genomförande av avsedd detaljplan
av påverkan och möjligheten att avhjälpa den, bedöms inte påverka omgivningen negativt,
erforderliga ”skydd” mot störningar och
påverkan kommer att utredas, beskrivas och
regleras i planarbetet, t ex frågan om
förorenad mark.
En utveckling av Matviks hamn bedöms
tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och
pågående, och enligt detaljplanen avsedd,
markanvändning kommer med stor
sannolikhet vara bestående under en lång tid.
b) påverkans totaleffekt,

Ingen negativ påverkan förväntas.

c) påverkans gränsöverskridande art,

Ingen negativ påverkan förväntas.

d) riskerna för människors hälsa eller för
miljön,

Hälso‐ och miljöaspekterna bedöms inte
försämras vid ett genomförande av
detaljplanen.

e) påverkans storlek och fysiska omfattning,

Största delen av planområdet är redan idag
ianspråktagen mark. Vissa mindre,
oexploaterade markytor kan komma att
ianspråktas vid ett genomförande av
detaljplanen.
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f) vilken betydelse och sårbarhet som det
påverkade området har på grund av intensiv
markanvändning, överskridna
miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller
speciella särdrag i naturen, och

Planområdet är redan idag ianspråktaget på
liknande sätt som avses enligt detaljplanen.
Inga befintliga kultur‐ eller naturområden
bedöms påverkas negativt.
Plangenomförandet bedöms inte innebära att
gällande miljökvalitetsnormer överskrids.

g) påverkan på områden eller natur som har
erkänd nationell, gemenskaps‐ eller
internationell skyddsstatus.

Detaljplanen berör inte NATURA 2000‐
områden eller Ramsar‐områden. De
riksintressen och andra intressen/regleringar
som berörs bedöms inte påverkas negativt.

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:
Stora opåverkade områden,
enligt § 2?
Nej
(Kommunens översiktsplan)
Ekologiskt särskilt känsliga
områden, enligt § 3?
Ja
Vattenområdet är utpekat som ekologiskt
(Kommunens översiktsplan,
känsligt, vilket måste beaktas vid framtida
kommunens naturvårdsprogram,
åtgärder i vattenområdet. Det är också viktigt
skogsstyrelsens nyckelbiotop‐ och
att beakta att området är känsligt för utsläpp.
sumpskogsinventering)
Jord‐ och skogsbruksmark, enligt
Mindre del av planområdet är klassad som
§ 4?
Ja
brukningsvärd jordbruksmark. Denna del är i
(Kommunens översiktsplan
väster bebyggd med bostadshus och i öster
länsstyrelsens klassning av
ianspråktagen som uppställningsyta för båtar.
jordbruksmark, skogsstyrelsens
Den aktuella detaljplanen bedöms inte komma
översiktliga skogsinventering,
att påverka jordbruksintresset sett i ett större
kommunens naturvårdsinriktade
sammanhang. Några negativa konsekvenser av
skogsbruksplan)
ett ianspråktagande av jordbruksmarken inom
planområdet är inte att förvänta.
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Mark‐ och vattenområden med
betydelse för yrkesfiske‐ eller
vattenbruk, enligt § 5?
(Kommunens översiktsplan)
Mark‐ och vattenområden med
natur‐ och kulturvärden samt av
betydelse för friluftslivet, enligt §
6?
(Kommunens översiktsplan,
”Karlshamns
innerstadsbebyggelse”,
kulturminnesvårdsprogrammet, §
38‐område, kommunens
naturvårdsprogram.)
Se vidare under kap. 7 MB.
Mark‐ och vattenområden med
värdefulla ämnen och material,
enligt § 7?
(Kommunens översiktsplan, SGU –
inventeringar; grus, berg, morän)
Mark‐ och vattenområden som
är särskilt lämpade enligt § 8
för?

Nej
(Se vidare under riksintresse för friluftsliv på
sidan 7).
Ja

Nej

Industriell produktion?

Nej

Energiproduktion, energi‐
distribution (nätkonsession och
ledningsrätter för el‐ och
energidistribution) (Kommunens
översiktsplan/planlagd mark)?

Nej

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

Nej

Vattenförsörjning?

Nej

Avfallshantering?

Nej

Mark‐ och vattenområden som
har betydelse för totalförsvaret,
enligt § 9?
Mark‐ och vattenområden av
riksintressen, enligt § 5‐8? Se
nedan.
(Kommunens översiktsplan)

Nej

MKB-checklista • Detaljplan för del av Matvik 1:54 m.fl. (Matviks hamn), Hällaryd

125

6

2017-05-11
Dnr: 2017/1429

Friluftsliv
‐ Mörrumsåns dalgång, FK3
‐ Hällaryds skärgård – Eriksberg
– Tjärö – Järnavik, FK4

Viss mark inom planområdet samt
vattenområdet är av riksintresse för
friluftslivet (FK4).
Ett genomförande av avsedd detaljplan
bedöms inte påverka riksintresset negativt.
Inga stora förändringar beträffande mark‐ och
vattenanvändningen förväntas ske eftersom
berörd del av planområdet redan är
ianspråktaget för småbåtshamnsändamål.

Ja

Naturvård
‐ Stensnäs – Elleholm, NK5
‐ Mörrumsåns dalgång, NK6
‐ Ire – Loberget ‐ Mieån, NK7
‐ Eriksberg – Tjärö – Järnavik –
Tärnö, NK8
‐ Persgärde – Tattamåla, NK37
‐ Stärnö, NK38

Nej

Kulturmiljövård
‐ Letesmåla, K3
‐ Elleholm, K4
‐ Mörrum, Karlshamn, K5
‐ Karlshamns stad, Kastellet och
Boön, K6
‐ Ire, K7
‐ Djurtorp, K8

Nej

Yrkesfiske
‐ Området mellan inre
trålgränsen och
territorialvattengränsen samt
angränsande del av Hanöbukten,
Y3.

Nej

Energiproduktion
‐ Karlshamnsverket och Område
norr om Munkahusviken
‐ Område norr om
Munkahusviken

Nej

Sjöfart
‐ Karlshamns djuphamn

Nej

Järnväg
‐ Blekinge Kustbana

Nej

h) Vägar
‐ E 22
‐ Länsväg 121

Nej

i) Värdefulla ämnen, mineral
‐ Diabas – Stärnö

Nej
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j) Totalförsvaret
‐ Castellet
‐ Stärnö

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

Kap. 4
Berör ett genomförande av
planen:
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?
Kustzonen, enligt § 4, med
begränsningar för fritids‐
bebyggelse?
(Kommunens översiktsplan)

Nej

Ja

Mörrumsån, enligt § 6, där
vattenkraftverk samt
vattenreglering eller vatten‐
överledning för kraftändamål
inte får utföras?
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).)
Kap. 7
Berör ett genomförande av
planen områden med skydd?

Planområdet ligger till största delen inom
riksintresset för kustzonen. Vid ett
genomförande av detaljplanen sker inga stora
förändringar beträffande mark‐ och
vattenanvändningen. Planområdet är redan
idag ianspråktaget för bostads‐ och
småbåtshamnsändamål.
Ett genomförande av avsedd detaljplan
bedöms inte påverka riksintresset negativt.

Nej

Ja

Planförslaget bedöms inte innebära att någon
nu gällande miljökvalitetsnorm överskrids.
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Allemansrätt

Ja

Vissa idag allemansrättsligt tillgängliga delar
kan komma att bli ”tomtmark” vid ett
genomförande av planförslaget.

Nationalpark

Nej

Naturreservat

Nej

Kulturreservat

Nej

Naturminnen

Nej

Biotopskyddsområden

Nej

Djur/växtskyddsområden

Nej

Strandskyddsområden

Ja

I tidigare detaljplan upphävdes strandskyddet
inom hela området. I och med detta nya
planarbete återinträder strandskyddet, vilket
omfattar stora delar av planområdet. I
samband med det fortsatta planarbetet
kommer frågan om upphävande av
strandskyddet inom planområdet att prövas.
Ett upphävande av
strandskyddsbestämmelsen ska ske så att
ingen väsentlig negativ inverkan sker på vare
sig växt‐ och djurliv eller det rörliga
friluftslivet. Detaljplanen ska utformas så att
den sammantaget medverkar till att syftet med
strandskyddet värnas.

Miljöskyddsområden

Nej

Vattenskyddsområden

Nej

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

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

Inom planområdet finns två platser som av
länsstyrelsen markerats som potentiellt
förorenade områden: ett mindre
avloppsreningsverk samt område för sjötrafik
och hamn.
Nej

Reningsverket anlades i samband med att
tomterna vid Kalvösundsvägen bebyggdes i
slutet av 1990‐talet. Det är inte längre i drift
då området numera är anslutet till kommunala
avloppsledningar.
Samlingsprov av marken togs under det
tidigare planarbetet i sex punkter i
hamnområdet. Halter av metaller och PAH
förekommer i halter under riktvärden för
mindre känslig mark. Det bedöms inte kräva
några åtgärder inom området för hamn och
båtuppställningsplats.
Sammantaget bedöms den föreslagna
exploateringen inte strida mot Agenda 21,
nationella miljömål, regionala miljömål eller
kommunens miljöledningssystem.
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Strider mot kommunens lokala
Agenda 21?

Nej

Strider mot nationella miljömål?

Nej

Strider mot regionala miljömål?

Nej

Strider mot kommunens
miljöledningssystem?

Nej

Var för sig är begränsade men
tillsammans kan vara
betydande?

Nej

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

Nej

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

Viljeriktningarna i Agenda 21 bör vara
vägledande vid bland annat byggande,
avfallshantering och energiförsörjning.

Framtida verksamheter inom planområdet
kan komma att kräva anmälan eller tillstånd
enligt miljöbalken.
Ja

Plan‐ och bygglagen, PBL
(Kursivt inom parentes är dokumenthänvisningar)
Frågeställningar
Ja
Nej Kommentar
Kap. 2
Vid ett genomförande av detaljplanen sker
Kan ett genomförande av planen:
inga stora förändringar beträffande mark‐ och
Medföra avsevärd förändring av
vattenanvändningen, då planområdet redan är
mark‐ eller vattenanvändningen
ianspråktaget för bostads‐ och
i området, enligt § 2?
Nej småbåtshamnsändamål.
Innebära påverkan, enligt § 5, på
de boendes och övrigas hälsa på
grund av:
Radonförekomst?
(Radonkarta, radonregister)

Nej

1997 gjordes en radonutredning för
planområdet vid Kalvösundsvägen. Marken
klassades som normalradonmark. På
markradonöversikt (SGU:s karta i skala 1:50
000) ligger planområdet inom område där
risken för höga markradonhalter bedöms som
förhöjd p g a risk för höga uranhalter i marken
(uran > 8 ppm). För de norra delar av
planområdet visar geostrålningskarta (SGU:s
karta i skala 1:50 000) granithalter >30 uR/h.
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Klimatologiska faktorer?
‐Solförhållanden
‐Vindförhållanden
‐Förändringar i luftrörelser,
luftfuktighet, temperatur eller
klimat (regionalt eller lokalt)?

Nej

Trafikbuller?
(Trafikbullerkartor,
trafikräkningar,
bullerberäkningar)
‐Väg
‐Järnväg
‐Sjöfart

Nej

Om ytterligare båtplatser och service erbjuds
inom området kan fordonstrafiken till, från
och inom området komma att öka jämfört med
idag. Frågan kommer att beskrivas i
planarbetet, men påverkan på omgivningen
bedöms som ringa.

Övrigt buller?
‐Externt industribuller
‐Motorsport
‐Skjutbana
‐Annat buller

Nej

Planområdet är beläget relativt nära
bostadsbebyggelse och avser även omfatta
bostadsändamål. Detta ställer krav på att de
verksamheter som planförslaget medger inte
är störande för boende i närområdet. I
planförslaget kommer en bestämmelse att
införas om att ”Verksamheter inom
planområdet får inte vara störande för
omgivningen, innebärande att vedertagna
riktvärden och gällande gränsvärden
beträffande buller, utsläpp till luft eller annat
liknande som omfattas av miljöbalken, MB,
inte får överskridas vid fastighetsgräns”.

Vibrationer/skakningar?

Nej

Störning i ”tyst miljö”?

Nej
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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?
Luftföroreningar?
Väsentliga luftutsläpp eller
försämring av luftkvalitén?
Obehaglig lukt?
Förekomst av elektriska/
magnetiska fält?
(Kommunens översiktsplan vad
gäller kraftledningars dragning.)

Nej

Planområdet ligger inom kommunens
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Nej
Nej

Planförslaget ska bekräfta befintlig
verksamhet och möjliggöra för utveckling av
denna.

Nej

Nej

Nej
Planförslaget medger anläggande av bryggor.
Anläggande av bryggor är anmälningspliktig
alternativt tillståndspliktig vattenverksamhet
enligt miljöbalken och tillstånd måste sökas
innan anläggandet kan ske.

Ja
Ja
Nej

Se kommentar ovan hörande till d) Övrigt
buller.

Nej

Störande ljussken?

Nej

Närhet till djurhållning?
(”Djurhållning och bostäder ‐
kunskapsöversikt för
samhällsplanering i Blekinge
län”)

Nej

Innebära risk, enligt § 6, för:
(Geotekniska utredningar,
”Bättre plats för arbete” etc.)
Brand och explosion?

Nej

Gällande lagstiftning förutsätts följas då det
gäller hantering av båtbränsle.

Utsläpp av särskilt miljö‐ och
hälsofarliga ämnen vid händelse
av olycka?

Nej

Se ovan.
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Att människor utsätts för
hälsofara inklusive mental
ohälsa?

Nej

Försämrad trafiksäkerhet?
Gc‐trafik
Fordonsstrafik
Parkering etc.

Nej

Olyckor i samband med
transporter av farligt gods?
(Karta; transportvägar farligt
gods)

Nej

Instabilitet i mark‐förhållandena
eller de geologiska grund‐
förhållandena?
Skred
Ras
Sättningar etc.

Nej

Skada eller förändring av någon
värdefull geologisk formation?

Nej

Erosion?

Nej

Förändrade
sedimentationsförhållanden i
vattendrag, sjö eller
havsområde?

Nej

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

Nej

Medföra påverkan, enligt § 6, på:
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?
Natur‐ och kulturvärden?

Nej
Ja

Nej

Nej
Nej
Nej

Inom planområde har ingen geoteknisk
utredning gjorts. Frågan kommer att studeras
i det fortsatta planarbetet. Stora delar av
hamnplanen är utfylld mark. Då delar av
planområdet ligger lågt ska en
planbestämmelse om grundläggningsnivå
finnas på plankartan.

I gräns med planområdet finns ett område
som är utpekat enligt miljöbalkens 7 kap. 9 §
(landskapsbildsskydd). Området som omfattas
av landskapsbildsskydd bedöms inte påverkas
negativt av ett genomförande av avsedd
detaljplan. Planförslaget innebär ingen större
förändring av landskapsbilden i området.
Platsen är redan ianspråktagen på det sätt
som planen avser lägga fast. Vissa
kompletteringar genom ny bebyggelse
kommer dock att kunna ske. Dessa ska
placeras och utformas med hänsyn till
landskapsbild, natur‐ och kulturvärden samt
miljö‐ och klimataspekter. Avsikten är att
främja en ändamålsenlig struktur och en
estetiskt tilltalande
miljö.
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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?

Nej
Nej
Nej

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?

Strax väster om planområdet finns en
markering avseende hotade arter. Denna
aspekt kommer att närmare studeras i det
fortsatta planarbetet.

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Lag om kulturminnen m m
Frågeställningar
Kap. 2
Berör ett genomförande av
planen:
Fasta fornlämningar enligt § 1;
Gravar, gravbyggnader och
gravfält samt kyrkogårdar och
andra begravningsplatser?

Ja

Nej

Kommentar

Nej

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

Nej

Kors och minnesvårdar?

Nej

Samlingsplatser för rättskipning,
kult, handel och andra allmänna
ändamål?

Nej
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Lämningar av bostäder,
boplatser och arbetsplatser samt
kulturlager som uppkommit vid
bruket av sådana bostäder eller
platser, liksom lämningar efter
arbetsliv och näringsfång?

Nej

Ruiner av borgar, slott, kloster,
kyrkobyggnader och försvars‐
anläggningar samt av andra
märkliga byggnader och
byggnadsverk?

Nej

Färdvägar och broar, hamn‐
anläggningar, vårdkasar,
vägmärken, sjömärken och
likartade anläggningar för
samfärdsel samt gränsmärken
och labyrinter?

Nej

Skeppsvrak, om minst etthundra
år kan antas ha gått sedan
skeppet blev vrak?
Naturbildningar till vilka
ålderdomliga bruk, sägner eller
märkliga historiska minnen är
knutna liksom lämningar efter
äldre folklig kult?
Kap. 3
Berör ett genomförande av
planen byggnadsminne?
Kap. 4
Berör ett genomförande av
planen kyrkliga kulturminnen?
(Kulturhistoriska värden i
kyrkobyggnader, kyrkotomter,
kyrkliga inventarier och
begravningsplatser.)

I vattenområdet mellan den fjärde och femte
bryggan norrifrån finns en fartygs‐
/båtlämning registrerad.
Bottenundersökningar i det tidigare
planarbetet konstaterar att det inte längre
finns någon fornlämning inom vattenområdet.

Ja

Nej

Nej

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 11 maj 2017

Anna Terning
Landskapsarkitekt

Emina Kovacic
Stadsarkitekt
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Bilaga 1
Natura 2000‐områden i Karlshamns kommun
Loberget (fågeldirektiv)
Tjärö‐Bockön‐Eriksberg (fågeldirektiv)
Bellevueparken (habitatdirektiv)
Boarp (habitatdirektiv)
Bockön‐Mjöön (habitatdirektiv)
Bökemåla (habitatdirektiv)
Elleholm norra (habitatdirektiv)
Elleholm (habitatdirektiv)
Eriksberg (habitatdirektiv)
Fölsö (habitatdirektiv)
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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SAMRÅDSYTTRANDE
2017-05-30

Avdelningen för samhällsutveckling
Yvonne Egnér
tfn 010-22 40 128
yvonne.egner@lansstyrelsen.se

Dnr 402-2113-17

Karlshamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset
374 81 Karlshamn

Samråd om detaljplan för del av fastigheten Matvik 1:54 m fl - Matviks hamn, i Hällaryd, Karlshamns kommun
Länsstyrelsen har för samråd fått behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) inför framtagande av en ny detaljplan för fastigheten Matvik 1:54 m fl (Matviks
hamn) i Hällaryd, Karlshamns kommun.
Sammanfattad beskrivning av planförslaget

Planområdet ligger i Matvik, ca en mil öster om Karlshamns tätort, och omfattar Matviks småbåtshamn den närliggande bebyggelse som inte är planlagd. Planen syftar till
att Matviks hamns potential som centralpunkt eller bashamn för skärgårdsområdet ska
tas till vara och utvecklas som resurs för såväl boende som friluftsliv och turism.
En behovsbedömning har genomförts och kommunens ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 § PBL (PBL 2010:900) inte erfordras. Länsstyrelsen instämmer i detta och samråd om behovsbedömningen har härmed skett.

Länsstyrelsens synpunkter och råd
Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan som kommunen bör beakta i det fortsatta
planarbetet.
Intressen som berörs
Delar av planområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken
(MB). Nästan hela området ingår även i det geografiska riksintresseområdet för kustzonen enligt 4 kap 4 §§ MB. Detta innebär bl a begränsningar när det gäller utbyggnad av
fritidshus och att exploateringsföretag inte får vidtas som påtagligt skadar områdets
natur- och kulturvärden. Stora delar av området berörs av strandskydd, se nedan.
Vattenområdet ingår i Hällaryds skärgård, som pekats ut som ekologiskt känsligt område. I öster gränsar planområdet mot ett område som omfattas av landskapsbildsskydd
enligt 7 kap 9 § miljöbalken. Länsstyrelsen gör bedömningen att förslaget är förenligt
med bevarandeintressena på platsen.
Strandskydd
Stora delar av planområdet berörs av strandskydd och kommunen avser att upphäva
strandskyddet inom kvartersmarks samt för gator och p-plats.
Postadress
SE-371 86 KARLSKRONA

Besöksadress
Skeppsbrokajen 4

Telefon/Telefax
010-22 40 000
010-22 40 223
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E-post/webbplats:
blekinge@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/blekinge

Org.nr

202100-2320
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Dnr 402-2437-12

I det fortsatta planarbetet behöver kommunen redovisa de särskilda skäl som åberopas
samt redogöra för strandområdets värden för växt- och djurlivet och tillgängligheten för
allmänheten, samt ge en beskrivning av konsekvenserna av planförslaget för dessa värden.
Miljökvalitetsnormer vatten - Dagvatten
Extremnederbörden beräknas öka framöver och enligt SMHIs senaste analyser beräknas korttidsnederbördens intensitet öka med upp emot 50 procent fram till år 2100,
jämfört med dagens klimat. Det är därför viktigt att ta hänsyn till framtida ökad nederbördsintensitet vid utformning av dagvattenhantering i området, såväl avseende fysisk
dimensionering som kapacitet för eventuellt reningsbehov. För nederbördsmängder
som inte kan omhändertas av dagvattensystemet behöver tillfälliga magasineringsytor
och avrinningsvägar planeras. Regelbunden gatusopning är ett effektivt sätt att minska
tillförseln av föroreningar till dagvattnet, och därmed minska reningsbehovet.
I behovsbedömningen anges att planförslaget inte bedöms innebära att någon miljökvalitetsnorm överskrids. Länsstyrelsen rekommenderar dock att en dagvattenutredning tas fram för att belysa hur vattenförekomsternas status och miljökvalitetsnormer
påverkas och om förslaget kan innebära att uppfyllandet av miljökvalitetsnormer för
vattenförekomsten försvåras. Det behöver också redovisas hur dagvattnet från båtuppställningsområdet ska hanteras. I kommande detaljplan bör kommunen reglera genom
planbestämmelse att fördröjning av dagvatten ska anordnas ovan mark inom fastigheten.
Förorenade områden
Som anges i handlingarna finns två platser med potentiellt förorenade områden inom
planområdet. Det är positivt att eventuella föroreningar i anslutning till hamnverksamheten har utretts. Vad gäller det före detta reningsverket kan det vara värdefullt med
uppgifter om slammets placering, om det lämnades på deponi eller om det placerades
någonstans i området.
Hälsa och säkerhet – stigande havsnivå
Länsstyrelsen beslutade i juni 2015 om riktlinjer för säkerhetsnivåer för byggande i
låglänta områden med hänsyn till översvämningsrisker i framtida klimat. För nya bostadshus anges en generell säkerhetsnivå på 3,0 m (RH2000) med planeringshorisont
år 2100. Den östra kanten av området med användningen BHK i den antagna planen
ligger under 3-metersnivån och riskerar därmed översvämning pga framtida klimatförändringar.
Kulturmiljö
Inom vattenområdet, ungefär mellan den fjärde och femte bryggan norrifrån, finns en
fartygs-/båtlämning utmärkt på skärgårdskort (sjökort) som delvis synligt. Enligt uppgifter har dock området muddrats på 80-talet.
Fartygs-/båtlämningar som antas ha förlists eller sänkts före år 1850 räknas som fast
fornlämning och skyddas enligt Kulturmiljölagen (1988:950), KML. Det innebär bland
annat att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning.
Såväl kända som okända fornlämningar är skyddade genom KML.
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Kommunen har genomfört en bottenundersökning med video och dykare vid den angivna positionen mellan brygga 4 och 5, varvid inga synliga fartygslämningar hittats. I
handlingarna anges även att för övriga ställen utmed bryggorna har bottenundersökning
gjorts med ekolod / sonar utan att några övriga fornlämningar hittats. Skulle bearbetade
träkonstruktioner framkomma under arbetet ska detta omgående anmälas till Länsstyrelsen, enligt KML.

Deltagare
I detta yttrande har avdelningschef Anette Andersson beslutat och planarkitekt Yvonne
Egnér varit föredragande. I ärendet har även antikvarie Petra Torebrink och miljöhandläggare Stefan Andersson deltagit.

Anette Andersson

Yvonne Egnér

Kopia
Akten
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Datum
2012-05-14

Matviks hamn

Bottenundersökning med Video och dykare är gjord mellan brygga 4 - 5 vid utmärkt
vrak på sjökortet position enligt SWEREF 99 1500 N 6227365,573 E 148200,578
WGS 84. N 56*10,132 O 14*58,262. Inga fartygslämningar har hittats i detta område.
Enligt ortsbefolkningen har denna plats muddrats på 80 talet och vraket troligen
muddrats bort vid detta tillfället. Övriga ställen har bottenundersökning gjorts med
ekolod / sonar utan att hitta några övriga fornlämningar i området utmed bryggorna.

Arbetet utfört av
Dyk o Marktjänst
i Sölvesborg AB
Mobil 070 9360896
dyk.marktjanst@swipnet.se
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YFTE
Inför ettt planarbete
e för Matviks
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s
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anterna och
h ut till bryggorna. I om
mrådet har det
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mt en
plåtslag
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ästan varje år drabbas Matviksham
mn av högv
vatten som ggår upp öve
er
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Figur 2. Översiktbild över Matv
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3.2 LABORATORIEUNDERSÖKNING
Analyserade ämnen med halter över Naturvårdsverkets riktvärden redovisas i tabell 1.
Samtliga analysresultat redovisas i Bilaga 1 -Analysrapporter.
Tabell 1. Analysresultat som överstiger gränsvärden. Halterna jämförs mot Naturvårdsverkets
generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket 2009).
Riktvärden
Ämne

Enhet

PAH H

mg/kg Ts

As

mg/kg Ts

Pb

mg/kg Ts

Cd

mg/kg Ts

Cu

mg/kg Ts

Cr

mg/kg Ts

Ni

mg/kg Ts

BP1
0-2,0m

BP2
0-2,0m

BP3
0-2,0m

2,7

1,6

BP 4
3,35-4,0m

10
79
<0,56
170

55

41

43

KM

MKM

1

10

10

25

50

400

0,5

15

80

200

80

150

40

120

4 RIKTVÄRDEN
Som stöd vid bedömning av föroreningsgrad och risker för människors hälsa och miljö
gällande markföroreningar av metaller, PAH, alifater, aromater används Naturvårdsverkets
generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009). Riktvärden finns för både
känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Halter lägre än
riktvärden för KM betyder att markkvaliteten inte begränsar markanvändningen. Marken kan
exempelvis användas för bostäder, odling, daghem m.m. Vid en föroreningsnivå
överskridande KM men som underskrider MKM begränsas markanvändningen till
exempelvis industrier, vägar, parker och rekreationsområden.
För undersökningsområdet används generella riktvärden för MKM som jämförelse då
området utgörs av hamn och båtuppställningsplatser.

5 UNDERSÖKNINGSRESULTAT
Undersökningen visar att det ytligaste jordlagret området utgörs av fyllnadsmaterial av
stenig/grusig sand eller stenigt grus ner till minst två meter. Fältprotokoll redovisas i Bilaga 2
- Fältprotokoll.
Analysresultaten visar att förhöjda halter av PAH och metaller förekommer i 4 st av de 7
analyserade proverna. I BP1 förekommer förhöjda halter av metaller samt i BP2 och BP 3
förekommer förhöjda halter av metaller i fyllnadsmassorna. I BP 4 förekommer förhöjda
halter av metaller i det naturliga jordlagret under fyllnadsmassorna.
Samtliga analysresultat redovisas i Bilaga 1.

6 SAMMANFATTNING AV
FÖRORENINGSSITUATIONEN
Föroreningar av metaller och PAH i fyllnadsmassor och naturligt jordlager förekommer i
halter som ligger under riktvärden för MKM.

2
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7 ÅTGÄRDER OCH REKOMMENDATIONER
Vectura rekomenderar följande åtgärder



Halter av metaller och PAH förekommer i halter under riktvärden för MKM. Det
bedöms inte att det krävs några åtgärder för föroreningssituationen inom området för
hamn och båtuppställningsplatser.
Vid schaktarbeten i området för hamn och båtsuppställningsplatser bedöms det dock
att ytterligare undersökningar och provtagning av massor utförs för att utreda hur
massor skall hanteras.

Vectura
Malmö, dag som ovan
Håkan Jönsson, Daniel Olsson

3
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REFERENSER
Naturvårdsverket, 2009, Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning,
Rapport 5976
Svenska Geotekniska Föreningen, 2004, Fälthandbok, Miljötekniska markundersökningar,
Rapport 1:2004
Lars Clementsson
MATVIKSHAMNSVÄGEN 377
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Bilaga 1 - Analysrapporter Sidan 1 av 14
Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-12-SL-091441-01

Vectura Consulting AB
Håkan Jönsson
Box 242
201 22 MALMÖ

EUSELI2-00066899
Í%R%^ÂÂ2Æb4Î
Kundnummer: SL8436255
Uppdragsmärkn.
Ref: 105 17. Matvikshamn

Analysrapport
Provnummer:
Provbeskrivning:

177-2012-09170143

Matris:
Provet ankom:
Utskriftsdatum:

Jord
2012-09-15
2012-09-19

Provmärkning:
Provtagningsplats:

BP 1
Matvikshamn

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

0-2,0
HJ
2012-09-13

Enhet

Mäto.

Metod/ref

5%

SS EN 12880

a)

LidMiljö.0A.01.15

a)*

Torrsubstans

92.2

%

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Aromater >C8-C10

< 10

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.15

a)*

< 3.0

mg/kg Ts

20%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.15

a)

< 1.0

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.15

a)

Aromater >C10-C16

Aromater >C16-C35
Oljetyp
Benso(a)antracen

a)*

Ej påvisad
0.042

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Krysen

0.048

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.084

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Benso(a)pyren

0.042

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa cancerogena PAH

< 0.30

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

0.060

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

0.10

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

0.078

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(g,h,i)perylen

AR-003v29

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Bilaga 1 - Analysrapporter Sidan 2 av 14

AR-12-SL-091441-01

Summa övriga PAH

EUSELI2-00066899
Í%R%^ÂÂ2Æb4Î

0.33

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.30

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.30

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

< 0.30

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Arsenik As

< 2.0

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

30

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

6.9

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kadmium Cd

< 0.20

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

11

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

26

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

15

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Nickel Ni

55

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

8.7

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

48

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Paola Nilsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v29

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Sida 2 av 2

Bilaga 1 - Analysrapporter Sidan 3 av 14
Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-12-SL-091442-01

Vectura Consulting AB
Håkan Jönsson
Box 242
201 22 MALMÖ

EUSELI2-00066899
Í%R%^ÂÂ2Æc=Î
Kundnummer: SL8436255
Uppdragsmärkn.
Ref: 105 17. Matvikshamn

Analysrapport
Provnummer:
Provbeskrivning:

177-2012-09170144

Matris:
Provet ankom:
Utskriftsdatum:

Jord
2012-09-15
2012-09-19

Provmärkning:
Provtagningsplats:

BP 2
Matvikshamn

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

0-2,0
HJ
2012-09-13

Enhet

Mäto.

Metod/ref

5%

SS EN 12880

a)

LidMiljö.0A.01.15

a)*

Torrsubstans

87.7

%

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Aromater >C8-C10

< 10

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.15

a)*

< 3.0

mg/kg Ts

20%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.15

a)

< 1.0

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.15

a)

Aromater >C10-C16

Aromater >C16-C35
Oljetyp
Benso(a)antracen

a)*

Ej påvisad
0.43

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Krysen

0.43

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.77

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Benso(a)pyren

0.41

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.31

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Dibenso(a,h)antracen

0.081

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa cancerogena PAH

2.4

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Acenaftylen

0.031

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Acenaften

0.037

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Fluoren

0.031

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Fenantren

0.29

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Antracen

Naftalen

0.075

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Fluoranten

0.61

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Pyren

0.49

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Benzo(g,h,i)perylen

0.26

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

AR-003v29

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Sida 1 av 2

Bilaga 1 - Analysrapporter Sidan 4 av 14

AR-12-SL-091442-01

Summa övriga PAH
Summa PAH med låg molekylvikt

EUSELI2-00066899
Í%R%^ÂÂ2Æc=Î

1.8

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

< 0.30

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

1.5

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

2.7

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Arsenik As

< 2.1

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

71

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

79

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kadmium Cd

< 0.21

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

5.7

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

170

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

13

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Nickel Ni

20

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

8.8

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

86

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Paola Nilsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v29

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Sida 2 av 2

Bilaga 1 - Analysrapporter Sidan 5 av 14
Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-12-SL-091443-01

Vectura Consulting AB
Håkan Jönsson
Box 242
201 22 MALMÖ

EUSELI2-00066899
Í%R%^ÂÂ2ÆdFÎ
Kundnummer: SL8436255
Uppdragsmärkn.
Ref: 105 17. Matvikshamn

Analysrapport
Provnummer:
Provbeskrivning:

177-2012-09170145

Matris:
Provet ankom:
Utskriftsdatum:

Jord
2012-09-15
2012-09-19

Provmärkning:
Provtagningsplats:

BP 3
Matvikshamn

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

0-2,0
HJ
2012-09-13

Enhet

Mäto.

Metod/ref

5%

SS EN 12880

a)

LidMiljö.0A.01.15

a)*

Torrsubstans

94.2

%

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Aromater >C8-C10

< 10

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.15

a)*

< 3.0

mg/kg Ts

20%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.15

a)

< 1.0

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.15

a)

Aromater >C10-C16

Aromater >C16-C35
Oljetyp
Benso(a)antracen

a)*

Ej påvisad
0.22

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Krysen

0.30

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.52

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Benso(a)pyren

0.23

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.18

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Dibenso(a,h)antracen

0.041

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa cancerogena PAH

1.5

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

0.096

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

0.041

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Fenantren

0.52

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Antracen

Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren

0.061

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Fluoranten

0.70

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Pyren

0.48

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Benzo(g,h,i)perylen

0.16

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

AR-003v29

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Sida 1 av 2

Bilaga 1 - Analysrapporter Sidan 6 av 14

AR-12-SL-091443-01

Summa övriga PAH
Summa PAH med låg molekylvikt

EUSELI2-00066899
Í%R%^ÂÂ2ÆdFÎ

2.1

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

< 0.30

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

1.8

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

1.6

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Arsenik As

< 2.0

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

21

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

14

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kadmium Cd

< 0.20

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

8.0

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

16

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

17

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Nickel Ni

41

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

6.1

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

40

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Paola Nilsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v29

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Sida 2 av 2

Bilaga 1 - Analysrapporter Sidan 7 av 14
Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-12-SL-091444-01

Vectura Consulting AB
Håkan Jönsson
Box 242
201 22 MALMÖ

EUSELI2-00066899
Í%R%^ÂÂ2ÆeOÎ
Kundnummer: SL8436255
Uppdragsmärkn.
Ref: 105 17. Matvikshamn

Analysrapport
Provnummer:
Provbeskrivning:

177-2012-09170146

Matris:
Provet ankom:
Utskriftsdatum:

Jord
2012-09-15
2012-09-19

Provmärkning:
Provtagningsplats:

BP 4
Matvikshamn

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

0-3,35
HJ
2012-09-13

Enhet

Mäto.

Metod/ref

5%

SS EN 12880

a)

LidMiljö.0A.01.15

a)*

Torrsubstans

95.4

%

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Aromater >C8-C10

< 10

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.15

a)*

< 3.0

mg/kg Ts

20%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.15

a)

< 1.0

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.15

a)

Aromater >C10-C16

Aromater >C16-C35
Oljetyp
Benso(a)antracen

a)*

Ej påvisad
0.042

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Krysen

0.052

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.094

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Benso(a)pyren

0.036

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.036

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa cancerogena PAH

< 0.30

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Fluoranten

0.073

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Pyren

0.057

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Benzo(g,h,i)perylen

AR-003v29

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Bilaga 1 - Analysrapporter Sidan 8 av 14

AR-12-SL-091444-01
EUSELI2-00066899
Í%R%^ÂÂ2ÆeOÎ

Summa övriga PAH

< 0.30

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.30

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.30

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

< 0.30

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Arsenik As

2.3

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

54

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

27

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kadmium Cd

< 0.19

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

7.4

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

46

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

11

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Nickel Ni

34

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

8.6

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

46

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Paola Nilsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v29

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-12-SL-091445-01

Vectura Consulting AB
Håkan Jönsson
Box 242
201 22 MALMÖ

EUSELI2-00066899
Í%R%^ÂÂ2ÆfXÎ
Kundnummer: SL8436255
Uppdragsmärkn.
Ref: 105 17. Matvikshamn

Analysrapport
Provnummer:
Provbeskrivning:

177-2012-09170147

Matris:
Provet ankom:
Utskriftsdatum:

Jord
2012-09-15
2012-09-19

Provmärkning:
Provtagningsplats:

BP 4
Matvikshamn

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

3,35-4,0
HJ
2012-09-13

Enhet

Mäto.

Metod/ref

5%

SS EN 12880

a)

LidMiljö.0A.01.15

a)*

Torrsubstans

32.7

%

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Aromater >C8-C10

< 10

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.15

a)*

< 3.0

mg/kg Ts

20%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.15

a)

< 1.0

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.15

a)

Aromater >C10-C16

Aromater >C16-C35
Oljetyp
Benso(a)antracen

a)*

Ej påvisad
< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Benso(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa cancerogena PAH

< 0.30

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

AR-003v29

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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AR-12-SL-091445-01
EUSELI2-00066899
Í%R%^ÂÂ2ÆfXÎ

Summa övriga PAH

< 0.30

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.30

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.30

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

< 0.30

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Arsenik As

10

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

54

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

8.5

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kadmium Cd

< 0.56

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

6.6

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

50

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

25

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Nickel Ni

43

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

28

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

64

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Paola Nilsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v29

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-12-SL-091446-01

Vectura Consulting AB
Håkan Jönsson
Box 242
201 22 MALMÖ

EUSELI2-00066899
Í%R%^ÂÂ2ÆgaÎ
Kundnummer: SL8436255
Uppdragsmärkn.
Ref: 105 17. Matvikshamn

Analysrapport
Provnummer:
Provbeskrivning:

177-2012-09170148

Matris:
Provet ankom:
Utskriftsdatum:

Jord
2012-09-15
2012-09-19

Provmärkning:
Provtagningsplats:

BP 5
Matvikshamn

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

0-2,0
HJ
2012-09-13

Enhet

Mäto.

Metod/ref

5%

SS EN 12880

a)

LidMiljö.0A.01.15

a)*

Torrsubstans

93.6

%

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Aromater >C8-C10

< 10

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.15

a)*

< 3.0

mg/kg Ts

20%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.15

a)

< 1.0

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.15

a)

Aromater >C10-C16

Aromater >C16-C35
Oljetyp
Benso(a)antracen

a)*

Ej påvisad
0.091

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Krysen

0.12

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.17

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Benso(a)pyren

0.085

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.063

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa cancerogena PAH

0.54

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

0.28

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Fenantren
Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Fluoranten

0.30

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Pyren

0.21

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

0.057

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Benzo(g,h,i)perylen

AR-003v29

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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AR-12-SL-091446-01

Summa övriga PAH
Summa PAH med låg molekylvikt

EUSELI2-00066899
Í%R%^ÂÂ2ÆgaÎ

0.92

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

< 0.30

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.82

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.60

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Arsenik As

< 2.0

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

25

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

6.2

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kadmium Cd

< 0.20

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

5.5

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

13

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

11

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Nickel Ni

21

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

8.7

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

34

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Paola Nilsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v29

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-12-SL-091447-02

Vectura Consulting AB
Håkan Jönsson
Box 242
201 22 MALMÖ

EUSELI2-00066899
Í%R%^ÂÂ32$aÎ
Kundnummer: SL8436255
Uppdragsmärkn.
Ref: 105 17. Matvikshamn

Analysrapport
Provnummer:
Provbeskrivning:

177-2012-09170149

Matris:
Provet ankom:
Utskriftsdatum:

Jord
2012-09-15
2012-09-24

Provmärkning:
Provtagningsplats:

BP 6
Matvikshamn

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

0-2,0
HJ
2012-09-13

Enhet

Mäto.

Metod/ref

5%

SS EN 12880

a)

LidMiljö.0A.01.15

a)*

Torrsubstans

89.3

%

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Aromater >C8-C10

< 10

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.15

a)*

< 3.0

mg/kg Ts

20%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.15

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.15

a)

< 1.0

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.15

a)

Aromater >C10-C16

Aromater >C16-C35
Oljetyp
Benso(a)antracen
Krysen
Benso(b,k)fluoranten
Benso(a)pyren

a)*

Ej påvisad
0.075

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

0.070

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

0.13

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

0.075

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.052

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa cancerogena PAH

0.42

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

0.046

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Fenantren
Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Fluoranten

0.16

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Pyren

0.13

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

0.046

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.10

a)

Benzo(g,h,i)perylen

AR-003v29

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Summa övriga PAH
Summa PAH med låg molekylvikt

EUSELI2-00066899
Í%R%^ÂÂ32$aÎ

0.46

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

< 0.30

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.37

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.46

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01.10

a)

Arsenik As

< 2.1

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

19

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

7.3

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kadmium Cd

< 0.21

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

2.8

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

20

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

7.2

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Nickel Ni

9.1

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

6.0

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

30

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN
Rapportkommentar:
Ersätter tidigare skickad rapport med samma provnummer pga korrigering av provmärkning.

Paola Nilsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v29

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Protokoll provtagning
Uppdragsnr:

Metod:

Uppdragsnamn:

Fältgeotekniker:

matvikshamn

janne s

Punktnr:

Sektion:

Sidomått:

Grundvattenobservationer

Kontaktperson

Djup [m] under ref.nivå:

12-09-13

0,65

Mailadress:
Telefon:

Djup (m)
under ref.yta

0,00

Fältbedömning
av provet:

Datum:

2012-09-13

bp 1

Skr

Datum:

Ref.linje

Provmärkning

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Labanalys

Anmärkning

Bilaga 2 - Fältprotokoll Sidan 2 av 12

Miljöprovtagning
Uppdragsledare miljö:

Uppdragsnamn:

håkan j
Total längd m.

Gw-rör

Höjd m.ö. my.

Typ

matvikshamn
Filterlängd m. Anmärkning.
Punktnr.

Provtagare:

bp 1

håkan j
Mail:

Provtagningsdatum

Tele:

2012-09-13

Djup (m)
under ref.yta

Fältbedömning
av provet:

0,00

-

1,00

F/stGr

1,00

-

2

F/stGr

2,00

-

Provmärkning

PID
(ppm)

Labanalys

Anmärkning

90

-

-

-

-

-

-

Grundvattenprovtagning
Provmärkning

Nivå m. u.ök. rör

Provtagningsdatum
Labanalys.
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Protokoll provtagning
Uppdragsnr:

Metod:

Uppdragsnamn:

Fältgeotekniker:

matvikshamn

janne s

Punktnr:

Sektion:

Sidomått:

Grundvattenobservationer

Kontaktperson

Djup [m] under ref.nivå:

12-09-13

0,65

Mailadress:
Telefon:

Djup (m)
under ref.yta

0,00

Fältbedömning
av provet:

Datum:

2012-09-13

bp 2

Skr

Datum:

Ref.linje

Provmärkning

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Labanalys

Anmärkning
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Miljöprovtagning
Uppdragsledare miljö:

Uppdragsnamn:

håkan j
Total längd m.

Gw-rör

Höjd m.ö. my.

Typ

matvikshamn
Filterlängd m. Anmärkning.
Punktnr.

Provtagare:

bp 2

håkan j
Mail:

Provtagningsdatum

Tele:

2012-09-13

Djup (m)
under ref.yta

Fältbedömning
av provet:

0,00

-

1,00

F/stgrSa

1,00

-

2

F/stgrSa

2,00

-

2,6

F/(gy)stgrSa

2,60

-

Provmärkning

PID
(ppm)

Labanalys

Anmärkning

93

-

-

-

-

-

Grundvattenprovtagning
Provmärkning

Nivå m. u.ök. rör

Provtagningsdatum
Labanalys.
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Protokoll provtagning
Uppdragsnr:

Metod:

Uppdragsnamn:

Fältgeotekniker:

matvikshamn

janne s

Punktnr:

Sektion:

Sidomått:

Grundvattenobservationer

Kontaktperson

Djup [m] under ref.nivå:

12-09-13

0,70

Mailadress:
Telefon:

Djup (m)
under ref.yta

0,00

Fältbedömning
av provet:

Datum:

2012-09-13

bp 3

Skr

Datum:

Ref.linje

Provmärkning

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Anmärkning

Bilaga 2 - Fältprotokoll Sidan 6 av 12

Miljöprovtagning
Uppdragsledare miljö:

Uppdragsnamn:

håkan j
Total längd m.

Gw-rör

Höjd m.ö. my.

Typ

matvikshamn
Filterlängd m. Anmärkning.
Punktnr.

Provtagare:

bp 3

håkan j
Mail:

Provtagningsdatum

Tele:

2012-09-13

Djup (m)
under ref.yta

Fältbedömning
av provet:

0,00

-

1,00

F/stgrSa

1,00

-

2

F/stgrSa

2,00

-

Provmärkning

PID
(ppm)

Labanalys

Anmärkning

90

-

-

-

-

-

-

Grundvattenprovtagning
Provmärkning

Nivå m. u.ök. rör

Provtagningsdatum
Labanalys.
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Protokoll provtagning
Uppdragsnr:

Metod:

Uppdragsnamn:

Fältgeotekniker:

matvikshamn

janne s

Punktnr:

Sektion:

Sidomått:

Grundvattenobservationer

Kontaktperson

Djup [m] under ref.nivå:

12-09-13

1,00

Mailadress:
Telefon:

Djup (m)
under ref.yta

0,00

Fältbedömning
av provet:

Datum:

2012-09-13

bp 4

Skr

Datum:

Ref.linje

Provmärkning

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Labanalys

Anmärkning
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Miljöprovtagning
Uppdragsledare miljö:

Uppdragsnamn:

håkan j
Total längd m.

Gw-rör

Höjd m.ö. my.

Typ

matvikshamn
Filterlängd m. Anmärkning.
Punktnr.

Provtagare:

bp 4

håkan j
Mail:

Provtagningsdatum

Tele:

2012-09-13

Djup (m)
under ref.yta

Fältbedömning
av provet:

0,00

-

1,00

F/stgrSa

1,00

-

2

F/stgrSa

2,00

-

3

F/stgrSa

3,00

-

3,35

F/stgrSa

3,35

-

4

Gy

4,00

-

Provmärkning

PID
(ppm)

Labanalys

Anmärkning

luktar svavel,växtdelar

90

-

-

-

Grundvattenprovtagning
Provmärkning

Nivå m. u.ök. rör

Provtagningsdatum
Labanalys.
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Protokoll provtagning
Uppdragsnr:

Metod:

Uppdragsnamn:

Fältgeotekniker:

matvikshamn

janne s

Punktnr:

Sektion:

Sidomått:

Grundvattenobservationer

Kontaktperson

Djup [m] under ref.nivå:

12-09-13

1,00

Mailadress:
Telefon:

Djup (m)
under ref.yta

0,00

Fältbedömning
av provet:

Datum:

2012-09-13

bp 5

Skr

Datum:

Ref.linje

Provmärkning

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Labanalys

Anmärkning

Bilaga 2 - Fältprotokoll Sidan 10 av 12

Miljöprovtagning
Uppdragsledare miljö:

Uppdragsnamn:

håkan j
Total längd m.

Gw-rör

Höjd m.ö. my.

Typ

matvikshamn
Filterlängd m. Anmärkning.
Punktnr.

Provtagare:

bp 5

håkan j
Mail:

Provtagningsdatum

Tele:

2012-09-13

Djup (m)
under ref.yta

Fältbedömning
av provet:

0,00

-

1,00

F/stgrSa

1,00

-

2

F/stgrSa

2,00

-

Provmärkning

PID
(ppm)

Labanalys

Anmärkning

90

-

-

-

-

-

-

Grundvattenprovtagning
Provmärkning

Nivå m. u.ök. rör

Provtagningsdatum
Labanalys.
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Anmärkning

Bilaga 2 - Fältprotokoll Sidan 11 av 12

Protokoll provtagning
Uppdragsnr:

Metod:

Uppdragsnamn:

Fältgeotekniker:

matvikshamn

janne s

Punktnr:

Skr

Sektion:

Sidomått:

Kontaktperson

Djup [m] under ref.nivå:

12-09-13

Mailadress:
Telefon:

Djup (m)
under ref.yta

0,00

Fältbedömning
av provet:

Datum:

2012-09-13

bp 6

Grundvattenobservationer
Datum:

Ref.linje

Provmärkning

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Labanalys

Anmärkning

Bilaga 2 - Fältprotokoll Sidan 12 av 12

Miljöprovtagning
Uppdragsledare miljö:

Uppdragsnamn:

håkan j
Total längd m.

Gw-rör

Höjd m.ö. my.

Typ

matvikshamn
Filterlängd m. Anmärkning.
Punktnr.

Provtagare:

bp 6

håkan j
Mail:

Provtagningsdatum

Tele:

2012-09-13

Djup (m)
under ref.yta

Fältbedömning
av provet:

0,00

-

1,00

F/stgrSa

1,00

-

2

F/stgrSa

2,00

-

Provmärkning

PID
(ppm)

Labanalys

Anmärkning

90

-

-

-

-

-

-

Grundvattenprovtagning
Provmärkning

Nivå m. u.ök. rör

Provtagningsdatum
Labanalys.
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Bilaga 3 – Karta över borrhålens placering och koordinatlista, Sida 2 av 2

Koordinatlista plansystem SWEREF99 15 00 höjdsystem RH 2000
Borrhål

X

Y

Z

BP1

6227199.2212

148138.5150

0.9478

BP2

6227280.7821

148123.1846

0.9126

BP3

6227371.4942

148116.4576

1.0746

BP4

6227489.9254

148037.2966

1.3775

BP5

6227473.7769

148020.3670

1.5251

BP6

6227427.4592

148053.9602

1.3716

\\srv-fil1-mma\k-uppdrag\112503\Dokument\Leverans\Bilaga 3 - Karta och koordinatlista.docx
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att maxtaxan för äldreomsorgen beräknas till 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad
enligt socialtjänstlagen 8 kap. 5 §
att maxtaxan för äldreomsorgen korrigeras årligen utifrån ovanstående beräkning
Sammanfattning
Församlingstillhörighet finns inte längre med i folkbokföringsuppgifterna från Skatteverket
till följd av att församlingstillhörighet har upphört att vara ett folkbokföringsbegrepp. I
Karlshamns kommun varierar kyrkoavgiften beroende på församling. Kommunfullmäktige
beslöt 2016-12-19 § 149 att använda genomsnittlig kyrko- och begravningsavgift. Från och
med 1 januari 2017 behöver en beslutad kyrkoavgift vara registrerad i ProCapita.
Begravningsavgiften är gemensam inom Svenska Kyrkan. För år 2018 blir den
genomsnittliga kyrkoavgiften 1,025 och den genomsnittliga begravningsavgiften 0,242.
Den 1 juli 2016 trädde en förändring i socialtjänstlagen 8 kap. 5 § i kraft. Lagförändringen
innebär att maxtaxan inom äldreomsorgen får högst uppgå till 0,5392 gånger av
prisbasbeloppet per månad, dessförinnan var det 0,48 gånger av prisbasbeloppet per
månad. Detta medför att kommunerna får höja maxtaxan enligt beräkningen ovan. För år
2018 höjs maxtaxan från 1991 kronor till 2044 kronor per månad. I det fall brukaren inte
inkommer med inkomstuppgifter betalas maxtaxan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ON § 11/2018 Kyrkoavgift och maxtaxa från 2018 inom
Äldreomsorgen
Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden
Ekonomi Sandra Belic
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att maxtaxan för äldreomsorgen beräknas till 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad
enligt socialtjänstlagen 8 kap. 5 §
att maxtaxan för äldreomsorgen korrigeras årligen utifrån ovanstående beräkning
Sammanfattning
Församlingstillhörighet finns inte längre med i folkbokföringsuppgifterna från Skatteverket
till följd av att församlingstillhörighet har upphört att vara ett folkbokföringsbegrepp. I
Karlshamns Kommun varierar kyrkoavgiften beroende på församling. Kommunfullmäktige
beslöt 161219 § 149 att använda genomsnittlig kyrko- och begravningsavgift. Från och
med 1 januari 2017 behöver en beslutad kyrkoavgift vara registrerad i ProCapita.
Begravningsavgiften är gemensam inom Svenska Kyrkan. För år 2018 blir den
genomsnittliga kyrkoavgiften 1,025 och den genomsnittliga begravningsavgiften 0,242.
Den 1 juli 2016 trädde en förändring i Socialtjänstlagen 8 kap 5 § i kraft. Lagförändringen
innebär att maxtaxan inom Äldreomsorgen får högst uppgå till 0,5392 gånger av
prisbasbeloppet per månad, dessförinnan var det 0,48 gånger av prisbasbeloppet per
månad. Detta medför att kommunerna får höja maxtaxan enligt beräkningen ovan. För år
2018 höjs maxtaxan från 1991 kronor till 2044 kronor per månad. I det fall brukaren inte
inkommer med inkomstuppgifter betalas maxtaxan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ON § 11/2018 Kyrkoavgift och maxtaxa från 2018 inom
Äldreomsorgen
Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden
Ekonomi Sandra Belic
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-02-12

Dnr: 2018/79

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-02-20
2018-03-06
2018-03-19

§
55
43

Kyrkoavgift och maxtaxa 2018 inom äldreomsorgen
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att maxtaxan för äldreomsorgen beräknas till 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad
enligt socialtjänstlagen 8 kap. 5 §
att maxtaxan för äldreomsorgen korrigeras årligen utifrån ovanstående beräkning
Sammanfattning
Församlingstillhörighet finns inte längre med i folkbokföringsuppgifterna från Skatteverket
till följd av att församlingstillhörighet har upphört att vara ett folkbokföringsbegrepp. I
Karlshamns Kommun varierar kyrkoavgiften beroende på församling. Kommunfullmäktige
beslöt 161219 § 149 att använda genomsnittlig kyrko- och begravningsavgift. Från och
med 1 januari 2017 behöver en beslutad kyrkoavgift vara registrerad i ProCapita.
Begravningsavgiften är gemensam inom Svenska Kyrkan. För år 2018 blir den
genomsnittliga kyrkoavgiften 1,025 och den genomsnittliga begravningsavgiften 0,242.
Den 1 juli 2016 trädde en förändring i Socialtjänstlagen 8 kap 5 § i kraft. Lagförändringen
innebär att maxtaxan inom Äldreomsorgen får högst uppgå till 0,5392 gånger av
prisbasbeloppet per månad, dessförinnan var det 0,48 gånger av prisbasbeloppet per
månad. Detta medför att kommunerna får höja maxtaxan enligt beräkningen ovan. För år
2018 höjs maxtaxan från 1991 kronor till 2044 kronor per månad. I det fall brukaren inte
inkommer med inkomstuppgifter betalas maxtaxan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag ON § 11/2018 Kyrkoavgift och maxtaxa från 2018 inom
Äldreomsorgen
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180
Hemsida: www.karlshamn.se
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2018-02-12

Dnr: 2018/79

Rosita Wendell
Nämndsekreterare
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PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2018-01-24

Karlshamns
kommun

sid 1 av 3

Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:30 – 16.50, ajournering kl. 14.50 - 15.10

Beslutande

Leif Håkansson
Iréne Ahlstrand-Mårlind
Berith Gustavsson
Carl-Magnus Kälvestam §§ 1-5, 7
Gudrun Johansson
Sirkka Kahilainen
Laila Johansson
Inger Åkesson
Bengt Jensen

Tjänstgörande
ersättare

Ordförande
Ledamot
Vice Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Billy Månsson (S)
Margareta Norander (L)
Magnus Arvidsson (M) §§ 6, 8-24

(S)
(M)
(S)
(M)
(SD)
(S)
(M)
(C)
(MP)

ersätter
Vakant (S)
Vakant (L)
Carl-Magnus Kälvestam (M)

Närvarande
ersättare

Annica Roth (S), Ulla Olofsson (M), Gertrude Solding (SD),
Monika Nobach (S), Ellen Kragh (MP)

Övriga

Rebecca Welander, verksamhetschef myndighet och resurs
Magdalena Jeppsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 1-5
Charlotta Sandahl, kvalitetsutvecklare § 1-5, 7
Maria Bengtsson, verksamhetschef stöd i ordinärt boende § 7
Annica Karlsson, enhetschef hemtjänsten i Mörrum § 7
Andrea Nordenberg, biståndshandläggare § 7
Nellie Johnsson, biståndshandläggare § 7
Ulf Edberg, undersköterska § 7

Utses att justera

Berith Gustavsson (S)

Paragrafer

§§ 1-24

Justeringsdatum 2018-01-30
Sekreterare

……………………………………………………
Emma Håkansson

Ordförande

……………………………………………………
Leif Håkansson

Justerande

……………………………………………………
Berith Gustavsson

184

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2018-01-24

sid 2 av 3

Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Omsorgsnämnden
2018-01-24
2018-01-30
Datum då anslaget
tas ner:
Rådhuset

2018-02-20

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2018-01-24

sid 3 av 3

§ 11 Kyrkoavgift och maxtaxa från 2018 inom Äldreomsorgen 2018/79
Omsorgsnämndens beslut
att omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att maxtaxan för äldreomsorgen
beräknas till 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad enligt SoL 8 kap 5 §
att omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om att maxtaxan för
äldreomsorgen korrigeras årligen utifrån ovanstående beräkning
Sammanfattning
Församlingstillhörighet finns inte längre med i folkbokföringsuppgifterna från Skatteverket
till följd av att församlingstillhörighet har upphört att vara ett folkbokföringsbegrepp. I
Karlshamns Kommun varierar kyrkoavgiften beroende på församling. Kommunfullmäktige
beslöt 161219 § 149 att använda genomsnittlig kyrko- och begravningsavgift. Från och
med 1 januari 2017 behöver en beslutad kyrkoavgift vara registrerad i ProCapita.
Begravningsavgiften är gemensam inom Svenska Kyrkan. För år 2018 blir den
genomsnittliga kyrkoavgiften 1,025 och den genomsnittliga begravningsavgiften 0,242.
Den 1 juli 2016 trädde en förändring i Socialtjänstlagen 8 kap 5 § i kraft. Lagförändringen
innebär att maxtaxan inom Äldreomsorgen får högst uppgå till 0,5392 gånger av
prisbasbeloppet per månad, dessförinnan var det 0,48 gånger av prisbasbeloppet per
månad. Detta medför att kommunerna får höja maxtaxan enligt beräkningen ovan. För år
2018 höjs maxtaxan från 1991 kronor till 2044 kronor per månad. I det fall brukaren inte
inkommer med inkomstuppgifter betalas maxtaxan.
Beslutsunderlag
Kyrkoavgift och maxtaxa från 2018 inom Äldreomsorgen, tjänsteskrivelse av Sandra Belic
Ekonom Omsorgsförvaltningen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Sandra Belic, ekonom
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i enlighet med regeringens beslut, höja maxtaxans tak för vårdnadshavare till barn
inom förskola och skolbarnomsorg fr.o.m. 2018-04-01
att justera avgiftstaxan för vårdnadshavare med förskolebarn i allmän förskola (3-5 år) och
barn i behov av särskilt stöd så att den årliga kostnaden fördelas på tolv månader
Sammanfattning
Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och ersättningen betalas ut två gånger per år.
Skolverket meddelade att beslut om nästa års avgifter för förskola och fritidshem har tagits
senare än vanligt. Normalt görs det senast den 1 oktober. Förseningen beror på att
Pensionsmyndigheten, som beräknar inkomstindex, fått ett ändrat uppdrag. Inkomstindex
styr hur höga avgiftsnivåerna blir.
Regeringen har beslutat att höja avgiftstaket för vårdnadshavare till förskolebarn,
pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg från och med 1 januari 2018. Inkomsttaket höjs
från att varit 45390 kr till 46080 kr.
Ordförande i nämnden för barn, ungdom och skola har gett utbildningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag till förenklat taxesystem med anledning av vårdnadshavares
och barnomsorgshandläggares synpunkter.
Alla barn, även de som inte är inskrivna i förskolan, erbjuds från och med höstterminen det
år de fyller tre år allmän förskola (525 timmar per år). Allmän förskola är avgiftsfri tre
dagar i veckan (15 tim/v) mellan cirka klockan 09.00−14.00 och följer skolans läsårstider
och lovdagar/studiedagar. Det innebär att det sker en reducering av avgiften (motsvarande
525 timmar per år) under läsårstiden för de barn som har behov av mer än 15 timmar per
vecka. Övrig tid betalas avgiften enligt den fastställda taxan. Vårdnadshavare, med barn
som har allmän förskola, har upplevt det konstigt att behöva erlägga högre avgift under tid
utanför skolåret och tycker att det vore bättre om avgiften kan fördelas på årets alla
månader.
Med nuvarande taxesystem krävs mycket administrativt arbete för att justera avgifter
enligt läsårstider i varje enskilt fall för barn som har allmän förskola.
Med en ny konstruktion av taxan får vårdnadshavare med förskolebarn i allmän förskola
(3-5 år) och barn i behov av särskilt stöd betala samma totala årskostnad som i det
nuvarande taxesystemet, men avgiften kommer att fördelas på tolv månader. Detta innebär
att samma avgift kommer att erläggs under alla årets tolv månader och att det
administrativa arbetet med avgifterna för förskolebarn i allmän förskola minimeras.
Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna föreslås bli enligt nedan.
Förskolebarn
Barn 1
3%

Max 1382 kr
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Barn 2
Barn 3
Barn 4

2%
1%

Max 922 kr
Max 461 kr
Ingen avgift

Förskolebarn i allmän förskola (3-5 åringar) och barn i behov av särskilt stöd
Barn 1
2,2%
Max 1014 kr
Barn 2
1,2%
Max 553 kr
Barn 3
0,8%
Max 369 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn skolår F-3 (Oavsett antalet timmar)
Barn 1
2%
Max 922 kr
Barn 2
1%
Max 461 kr
Barn 3
1%
Max 461 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn från skolår 4
Barn
Upptill 15 tim/vecka:
Barn 1
1,4%
Max 645 kr
Barn 2
0,7%
Max 323 kr
Barn 3
0,7%
Max 323 kr
Barn 4
Ingen avgift

15.01 tim/vecka och över:
2%
Max 922 kr
1%
Max 461 kr
1%
Max 461 kr

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUS § 5/2018 Revidering av barnomsorgstaxa 2018
Beslutet skickas till
BUS-nämnden
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att
Sammanfattning
Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och ersättningen betalas ut två gånger per år.
Skolverket meddelade att beslut om nästa års avgifter för förskola och fritidshem har tagits
senare än vanligt. Normalt görs det senast den 1 oktober. Förseningen beror på att
Pensionsmyndigheten, som beräknar inkomstindex, fått ett ändrat uppdrag. Inkomstindex
styr hur höga avgiftsnivåerna blir.
Regeringen har beslutat att höja avgiftstaket för vårdnadshavare till förskolebarn,
pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg från och med 1 januari 2018. Inkomsttaket höjs
från att varit 45390 kr till 46080 kr.
Ordförande i nämnden för barn, ungdom och skola har gett utbildningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag till förenklat taxesystem med anledning av vårdnadshavares
och barnomsorgshandläggares synpunkter.
Alla barn, även de som inte är inskrivna i förskolan, erbjuds från och med höstterminen det
år de fyller tre år allmän förskola (525 timmar per år). Allmän förskola är avgiftsfri tre
dagar i veckan (15 tim/v) mellan cirka klockan 09.00−14.00 och följer skolans läsårstider
och lovdagar/studiedagar. Det innebär att det sker en reducering av avgiften (motsvarande
525 timmar per år) under läsårstiden för de barn som har behov av mer än 15 timmar per
vecka. Övrig tid betalas avgiften enligt den fastställda taxan. Vårdnadshavare, med barn
som har allmän förskola, har upplevt det konstigt att behöva erlägga högre avgift under tid
utanför skolåret och tycker att det vore bättre om avgiften kan fördelas på årets alla
månader.
Med nuvarande taxesystem krävs mycket administrativt arbete för att justera avgifter
enligt läsårstider i varje enskilt fall för barn som har allmän förskola.
Med en ny konstruktion av taxan får vårdnadshavare med förskolebarn i allmän förskola
(3-5 år) och barn i behov av särskilt stöd betala samma totala årskostnad som i det
nuvarande taxesystemet, men avgiften kommer att fördelas på tolv månader. Detta innebär
att samma avgift kommer att erläggs under alla årets tolv månader och att det
administrativa arbetet med avgifterna för förskolebarn i allmän förskola minimeras.
Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna föreslås bli enligt nedan.
Förskolebarn
Barn 1
3%
Barn 2
2%
Barn 3
1%
Barn 4

Max 1382 kr
Max 922 kr
Max 461 kr
Ingen avgift
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Förskolebarn i allmän förskola (3-5 åringar) och barn i behov av särskilt stöd
Barn 1
2,2%
Max 1014 kr
Barn 2
1,2%
Max 553 kr
Barn 3
0,8%
Max 369 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn skolår F-3 (Oavsett antalet timmar)
Barn 1
2%
Max 922 kr
Barn 2
1%
Max 461 kr
Barn 3
1%
Max 461 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn från skolår 4
Barn
Upptill 15 tim/vecka:
Barn 1
1,4%
Max 645 kr
Barn 2
0,7%
Max 323 kr
Barn 3
0,7%
Max 323 kr
Barn 4
Ingen avgift

15.01 tim/vecka och över:
2%
Max 922 kr
1%
Max 461 kr
1%
Max 461 kr

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUS § 5/2018 Revidering av barnomsorgstaxa 2018
Beslutet skickas till
BUS-nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(3)

2018-02-12

Dnr: 2018/122

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-02-20
2018-03-06
2018-03-19

§
56
44

Revidering av barnomsorgstaxa 2018
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att, i enlighet med regeringens beslut, höja maxtaxans tak för vårdnadshavare till barn
inom förskola och skolbarnomsorg fr o m 2018-04-01
att justera avgiftstaxan för vårdnadshavare med förskolebarn i allmän förskola (3-5 år) och
barn i behov av särskilt stöd så att den årliga kostnaden fördelas på tolv månader
Sammanfattning
Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och ersättningen betalas ut två gånger per år.
Skolverket meddelade att beslut om nästa års avgifter för förskola och fritidshem har tagits
senare än vanligt. Normalt görs det senast den 1 oktober. Förseningen beror på att
Pensionsmyndigheten, som beräknar inkomstindex, fått ett ändrat uppdrag. Inkomstindex
styr hur höga avgiftsnivåerna blir.
Regeringen har beslutat att höja avgiftstaket för vårdnadshavare till förskolebarn,
pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg från och med 1 januari 2018. Inkomsttaket höjs
från att varit 45390 kr till 46080 kr.
Ordförande i nämnden för barn, ungdom och skola har gett utbildningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag till förenklat taxesystem med anledning av vårdnadshavares
och barnomsorgshandläggares synpunkter.
Alla barn, även de som inte är inskrivna i förskolan, erbjuds från och med höstterminen det
år de fyller tre år allmän förskola (525 timmar per år). Allmän förskola är avgiftsfri tre
dagar i veckan (15 tim/v) mellan cirka klockan 09.00−14.00 och följer skolans läsårstider
och lovdagar/studiedagar. Det innebär att det sker en reducering av avgiften (motsvarande
525 timmar per år) under läsårstiden för de barn som har behov av mer än 15 timmar per
vecka. Övrig tid betalas avgiften enligt den fastställda taxan. Vårdnadshavare, med barn
som har allmän förskola, har upplevt det konstigt att behöva erlägga högre avgift under tid
utanför skolåret och tycker att det vore bättre om avgiften kan fördelas på årets alla
månader.
Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltningen ∙Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180
Hemsida: www.karlshamn.se
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Med nuvarande taxesystem krävs mycket administrativt arbete för att justera avgifter
enligt läsårstider i varje enskilt fall för barn som har allmän förskola.
Med en ny konstruktion av taxan får vårdnadshavare med förskolebarn i allmän förskola
(3-5 år) och barn i behov av särskilt stöd betala samma totala årskostnad som i det
nuvarande taxesystemet, men avgiften kommer att fördelas på tolv månader. Detta innebär
att samma avgift kommer att erläggs under alla årets tolv månader och att det
administrativa arbetet med avgifterna för förskolebarn i allmän förskola minimeras.
Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna föreslås bli enligt nedan.
Förskolebarn
Barn 1
3%
Barn 2
2%
Barn 3
1%
Barn 4

Max 1382 kr (1362 kr)
Max 922 kr (908 kr)
Max 461 kr (454 kr)
Ingen avgift

Förskolebarn i allmän förskola (3-5 åringar) och barn i behov av särskilt stöd
Barn 1
2,2%
Max 1014 kr (908 kr)
Barn 2
1,2%
Max 553 kr (454 kr)
Barn 3
0,8%
Max 369 kr (318 kr)
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn skolår F-3 (Oavsett antalet timmar)
Barn 1
2%
Max 922 kr (908 kr)
Barn 2
1%
Max 461 kr (454 kr)
Barn 3
1%
Max 461 kr (454 kr)
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn från skolår 4
Barn
Upptill 15 tim/vecka:
Barn 1
1,4%
Max 645 kr (635 kr)
Barn 2
0,7%
Max 323 kr (318 kr)
Barn 3
0,7%
Max 323 kr (318 kr)
Barn 4
Ingen avgift

15.01 tim/vecka och över:
2%
Max 922 kr (908 kr)
1%
Max 461 kr (454 kr)
1%
Max 461 kr (454 kr)

Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Rosita Wendells tjänsteskrivelse, 2018-02-12
Protokollsutdrag BUS § 5/2018 Revidering av barnomsorgstaxa 2018
Protokollsutdrag KF § 7/2017 Revidering av barnomsorgstaxa - höjning av maxtaxans tak
Revidering av barnomsorgstaxa - höjning av maxtaxans tak fr o m 2017-03-01
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Rosita Wendell
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Nämndsekreterare
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PROTOKOLL
Nämnden för barn, ungdom och skola
2018-01-16
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Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:00 – 15.55, ajournering kl. 14.25 - 14.45

Beslutande:

Tobias Folkesson
Carin Erlandsson § 1-11
Susanne Olsson
Qristina Ribohn
Charlotta M Sjöqvist
Mona Wettergren
Bengt-Olof Björck § 12-15
Rickard Holmberg
Kennet Svanberg
Sofi Wennerberg

Tjänstgörande
ersättare:

Närvarande
ersättare:
Övriga:

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Sten Wijkander (S) § 1-11
Anna Syrén Appelqvist (S)
Anna Arlid (M) § 12-15

ersätter
Bengt-Olof Björck (S)
Linda WInnetoft (S)
Carin Erlandsson (M)

Elisabeth Rosengren (S), Artur Hulu (M) § 12-15, Sofie Ekenberg (C),
Kristin Lundberg (L), Veronica Blåder (MP)
Emma Håkansson, sekreterare
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Martin Åsman, verksamhetschef grundskola
Torsten Berg, verksamhetschef förskola

Utses att justera: Rickard Holmberg (M)
Paragrafer:

(S)
(M)
(S)
(S)
(M)
(SD)
(S)
(M)
(L)
(MP)

§ 1-15

Justeringsdatum: 2018-01-22
Sekreterare

……………………………………………………
Emma Håkansson

Ordförande

……………………………………………………
Tobias Folkesson

Justerande

……………………………………………………
Rickard Holmberg
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Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Nämnden för
barn, ungdom
och skola
2018-01-16
2018-01-24
Rådhuset

Datum då anslaget
tas ner:

2018-02-17

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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§ 5 Revidering av barnomsorgstaxa 2018 2018/122
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta, i enlighet med regeringens beslut, om höjning av
maxtaxans tak för vårdnadshavare till barn inom förskola och skolbarnomsorg fr o m
2018-04-01
att föreslå kommunfullmäktige besluta om en justering av avgiftstaxan för vårdnadshavare
med förskolebarn i allmän förskola (3-5 år) och barn i behov av särskilt stöd så att den
årliga kostnaden fördelas på tolv månader
Sammanfattning
Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och ersättningen betalas ut två gånger per år.
Skolverket meddelade att beslut om nästa års avgifter för förskola och fritidshem har tagits
senare än vanligt. Normalt görs det senast den 1 oktober. Förseningen beror på att
Pensionsmyndigheten, som beräknar inkomstindex, fått ett ändrat uppdrag. Inkomstindex
styr hur höga avgiftsnivåerna blir.
Regeringen har beslutat att höja avgiftstaket för vårdnadshavare till förskolebarn,
pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg från och med 1 januari 2018. Inkomsttaket höjs
från att varit 45390 kr till 46080 kr.
Ordförande i nämnden för barn, ungdom och skola har gett utbildningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag till förenklat taxesystem med anledning av vårdnadshavares
och barnomsorgshandläggares synpunkter.
Alla barn, även de som inte är inskrivna i förskolan, erbjuds från och med höstterminen det
år de fyller tre år allmän förskola (525 timmar per år). Allmän förskola är avgiftsfri tre
dagar i veckan (15 tim/v) mellan cirka klockan 09.00−14.00 och följer skolans läsårstider
och lovdagar/studiedagar. Det innebär att det sker en reducering av avgiften (motsvarande
525 timmar per år) under läsårstiden för de barn som har behov av mer än 15 timmar per
vecka. Övrig tid betalas avgiften enligt den fastställda taxan. Vårdnadshavare, med barn
som har allmän förskola, har upplevt det konstigt att behöva erlägga högre avgift under tid
utanför skolåret och tycker att det vore bättre om avgiften kan fördelas på årets alla
månader.
Med nuvarande taxesystem krävs mycket administrativt arbete för att justera avgifter
enligt läsårstider i varje enskilt fall för barn som har allmän förskola.
Med en ny konstruktion av taxan får vårdnadshavare med förskolebarn i allmän förskola
(3-5 år) och barn i behov av särskilt stöd betala samma totala årskostnad som i det
nuvarande taxesystemet, men avgiften kommer att fördelas på tolv månader. Detta innebär
att samma avgift kommer att erläggs under alla årets tolv månader och att det
administrativa arbetet med avgifterna för förskolebarn i allmän förskola minimeras.
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Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna föreslås bli enligt nedan.
Förskolebarn
Barn 1
3%
Barn 2
2%
Barn 3
1%
Barn 4

Max 1382 kr
Max 922 kr
Max 461 kr
Ingen avgift

Förskolebarn i allmän förskola (3-5 åringar) och barn i behov av särskilt stöd
Barn 1
2,2%
Max 1014 kr
Barn 2
1,2%
Max 553 kr
Barn 3
0,8%
Max 369 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn skolår F-3 (Oavsett antalet timmar)
Barn 1
2%
Max 922 kr
Barn 2
1%
Max 461 kr
Barn 3
1%
Max 461 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn från skolår 4
Barn
Upptill 15 tim/vecka:
Barn 1
1,4%
Max 645 kr
Barn 2
0,7%
Max 323 kr
Barn 3
0,7%
Max 323 kr
Barn 4
Ingen avgift

15.01 tim/vecka och över:
2%
Max 922 kr
1%
Max 461 kr
1%
Max 461 kr

Beslutsunderlag
Verksamhetschef Torsten Bergs tjänsteskrivelse, 2018-01-08
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Torsten Berg, verksamhetschef förskola
Martin Åsman, verksamhetschef grundskola
Förskolechefer
Barnsomsorgsadministration
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Kommunfullmäktige
2017-02-13

Plats och tid

Rådhussalen, klockan 17:00 – 17:45

Beslutande:

Marie Sällström
Gert Åkesson
Iréne Ahlstrand-Mårlind
Per-Ola Mattsson
Annika Westerlund
Andreas Saleskog
Jan Bremberg
Sara Sakhnini
Anders Karlsson
Lena Sandgren
Tobias Folkesson
Anki Hansson
Kenneth Hake
Johnny Persson
Christel Friskopp
Sofie Dahlqvist
Göran Svensson
Vivianne Andersson
Leif Håkansson
Ingrid Hagberg-Hake
Mano Hakimy
Gertrud Ivarsson
Marco Gustavsson
Paul Hedlund
Elin Petersson
Magnus Gärdebring
Per Erlandsson §§ 7-21
Magnus Sandgren
Bärthil Ottosson
Cecilia Holmberg
Anders Englesson
Sara Månsson Möllergren
Per Atmander
Johanna Karlsson
Tor Billing
Tommy Strannemalm
Görgen Lennarthsson
Gudrun Johansson
Anna Wihlstrand
Ulf Lind
Mona Wettergren
Jens Henningsson
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Ordförande
Vice Ordförande
Vice Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

sid 1 av 3

(S)
(C)
(M)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(V)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-02-13

Karlshamns
kommun

Tjänstgörande
ersättare:

Inger Löfblom Sjöberg
Anneli Bengtsson
Fredrik Nilsson
Carl-Eric Birgersson
Anna Kälvestam §§ 1-6
Britt Kilsäter
Anna Kälvestam §§ 7-21
Anders Thurén
Tommy Larsson

sid 2 av 3

ersätter
(S)
Suzanne Svensson
(S)
Jan-Åke Berg
(S)
Kerstin Gustafson
(M) Marco Paulsson
(M) Per Erlandsson
(M) Carin Erlandsson
(M) Claes-Göran Mårlind
(MP) Anna Atmander
(V)
Monica Andersson

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

Närvarande
ersättare:

Siri Näslund (S), Ingvar Andersson (S), Katrin Johansson (S), Patrik
Engström (S), Kerstin Linde (S), Lena Häggblad (C), Bodil Ericsson (L) och
Karin Johansson (V).

Övriga:

Daniel Wäppling, kommundirektör

Utses att justera: Anders Englesson (MP) och Lena Sandgren (S)
Paragrafer:

§§ 1 - 21

Justeringsdatum: 2017-02-17
Sekreterare

……………………………………………………
Ann Åstrand

Ordförande

……………………………………………………
Marie Sällström (S)

Justerande

…………………………………………………… ……………………………………………………
Anders Englesson (MP)
Lena Sandgren (S)

Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Kommunfullmäktige
2017-02-13
2017-02-17
Datum då anslaget
tas ner:
Rådhuset

2017-03-13

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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§ 7 Revidering av barnomsorgstaxa – höjning av maxtaxans tak fr o m 2017-03-01 2017/132
Kommunfullmäktiges beslut
att från och med laga kraft vunnet beslut höja maxtaxans tak för föräldrar till barn inom
förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg i enlighet med regeringens beslut.

Sammanfattning
Regeringen har beslutat att höja avgiftstaket för föräldrar till förskolebarn, pedagogisk omsorg
och skolbarnomsorg från och med 1 januari 2017. Inkomsttaket höjs från att varit 43 760 kr till
45 390 kr. Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna blir enligt nedan:
Förskolebarn
Barn 1
3%
Barn 2
2%
Barn 3
1%
Barn 4

max 1 362 kr
max 908 kr
max 454 kr
Ingen avgift

Förskolebarn i allmän förskola, 3-5 åringar i pedagogisk omsorg och barn i behov av särskilt
stöd (för tid som överstiger den "allmänna förskolans" 15 tim/vecka)
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4

2%
1%
0,7%

max 908 kr
max 454 kr
max 318 kr
Ingen avgift

Skolbarn skolår F-3 (oavsett antal timmar)
Barn 1
2%
max 908 kr
Barn 2
1%
max 454 kr
Barn 3
1%
max 454 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn från skolår 4
Upp till 15,00 tim/vecka
Barn 1
1,4%
Barn 2
0,7%
Barn 3
0,7%
Barn 4

max 635 kr
max 318 kr
max 318 kr
Ingen avgift

15,01 tim/vecka och över
2% max
908 kr
1% max
454 kr
1% max
454 kr
Ingen avgift

Beslutsunderlag



Nämndens för barn, ungdom och skola beslut 2017-01-17, § 7
Kommunstyrelsens förslag 2017-02-07, § 36.

Beslutet skickas till
Nämnden för barn, ungdom och skola
Ekonomichefen
Författningssamlingen
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Dnr: 2017/132

Nämnd
Nämnden för barn, ungdom och skola

Datum

§

Revidering av barnomsorgstaxa - höjning av maxtaxans tak fr o m 2017-03-01
Förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige att besluta, att från och med 2017-03-01 höja maxtaxans tak för
föräldrar till barn inom förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg i enlighet med regeringens beslut, d v s att månadsavgiften höjs.

Sammanfattning
Regeringen har beslutat att höja avgiftstaket för föräldrar till förskolebarn, pedagogisk omsorg
och skolbarnomsorg från och med 1 januari 2017. Inkomsttaket höjs från att varit 43 760 kr till
45 390 kr. Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna blir enligt nedan:
Förskolebarn
Barn 1
3%
Barn 2
2%
Barn 3
1%
Barn 4

max 1 362 kr
max 908 kr
max 454 kr
Ingen avgift

Förskolebarn i allmän förskola, 3-5 åringar i pedagogisk omsorg och barn i behov av särskilt
stöd (för tid som överstiger den "allmänna förskolans" 15 tim/vecka)
Barn 1
2%
max 908 kr
Barn 2
1%
max 454 kr
Barn 3
0,7%
max 318 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn skolår F-3 (oavsett antal timmar)
Barn 1
2%
max 908 kr
Barn 2
1%
max 454 kr
Barn 3
1%
max 454 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn från skolår 4
Upp till 15,00 tim/vecka
Barn 1
1,4%
Barn 2
0,7%
Barn 3
0,7%
Barn 4

max 635 kr
max 318 kr
max 318 kr
Ingen avgift

15,01 tim/vecka och över
2% max
908 kr
1% max
454 kr
1% max
454 kr
Ingen avgift

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Karlshamns kommun ∙Barn, ungdom och skola ∙Barn, ungdom och skola
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180
Hemsida: www.karlshamn.se
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Verksamhetschef förskola
Förskolechefer
Barnomsorgsadministration

Patrik Håkansson
Förvaltningschef

Torsten Berg
Verksamhetschef förskola

202

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderade regler för kommunalt partistöd
att reglerna tillämpas från och med 2019
Sammanfattning
Befintliga regler för kommunalt partistöd har nu tillämpats en hel mandatperiod. Utifrån
hur det har fungerat kan konstateras att det befintliga regelverket skapat en, för partierna,
onödig stress då redovisningen ska vara inkommen så att den kommer med till
kommunfullmäktige i februari. Därtill har förtydligats att partistöd lämnas till det parti som
tilldelats ett mandat, även om mandatet besätts av en person som lämnat partiet.
I det reviderade regelverket framgår att partierna har till och med kommunfullmäktiges
sammanträde i maj på sig att lämna in redovisningen, med tillhörande granskningsintyg.
De partier som lämnar in tidigt får partistödet utbetalt tidigt, och de som lämnar in sent får
partistödet utbetalt sent. Precis som tidigare gäller att om redovisning ej lämnats inom
föreskriven tid så utbetalas inget partistöd.
Vidare har förändringarna som följer av den nya politiska organisationen för
nästkommande mandatperiod beaktats.
Därutöver har en ny kommunallag trätt i kraft som innebär att regelverket behöver
justeras då bestämmelserna finns i ett annat kapital och i andra paragrafer.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-02-05
Förslag på reviderade regler för kommunalt partistöd
Beslutet skickas till
Partier som mottar partistöd
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesdatum:
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet beslutar för egen del
att revidera § 5 så att utbetalningarna hanteras vid kommunfullmäktiges sammanträden i
februari och maj
Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderade regler för kommunalt partistöd
att reglerna tillämpas från och med 2019
Sammanfattning
Befintliga regler för kommunalt partistöd har nu tillämpats en hel mandatperiod. Utifrån
hur det har fungerat kan konstateras att det befintliga regelverket skapat en, för partierna,
onödig stress då redovisningen ska vara inkommen så att den kommer med till
kommunfullmäktige i februari. Därtill har förtydligats att partistöd lämnas till det parti som
tilldelats ett mandat, även om mandatet besätts av en person som lämnat partiet.
I det reviderade regelverket framgår att partierna har till och med kommunfullmäktiges
sammanträde i maj på sig att lämna in redovisningen, med tillhörande granskningsintyg.
De partier som lämnar in tidigt får partistödet utbetalt tidigt, och de som lämnar in sent får
partistödet utbetalt sent. Precis som tidigare gäller att om redovisning ej lämnats inom
föreskriven tid så utbetalas inget partistöd.
Vidare har förändringarna som följer av den nya politiska organisationen för
nästkommande mandatperiod beaktats.
Därutöver har en ny kommunallag trätt i kraft som innebär att regelverket behöver
justeras då bestämmelserna finns i ett annat kapital och i andra paragrafer.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-02-05
Förslag på reviderade regler för kommunalt partistöd
Yrkanden
Per-Ola Mattsson yrkar att 5 § revideras så att utbetalningarna hanteras vid
kommunfullmäktiges sammanträden i februari och maj
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition och finner arbetsutskottet besluta i enlighet med yrkandet.
Beslutet skickas till
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Partier som mottar partistöd
Ekonomiavdelningen
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Dnr: 2018/585

Revidering av regler för kommunalt partistöd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderade regler för kommunalt partistöd
att reglerna tillämpas från och med 2019
Sammanfattning
Befintliga regler för kommunalt partistöd har nu tillämpats en hel mandatperiod.
Utifrån hur det har fungerat kan konstateras att det befintliga regelverket skapat en,
för partierna, onödig stress då redovisningen ska vara inkommen så att den
kommer med till kommunfullmäktige i februari. Därtill har förtydligats att partistöd
lämnas till det parti som tilldelats ett mandat, även om mandatet besätts av en
person som lämnat partiet.
I det reviderade regelverket framgår att partierna har sex månader på sig att lämna
in redovisningen, med tillhörande granskningsintyg. Det innebär att partierna kan
lämna in löpande i den takt de blir klara och att partistödet därefter kan betalas ut.
De partier som lämnar in tidigt får partistödet utbetalt tidigt, och de som lämnar in
sent får partistödet utbetalt sent. Precis som tidigare gäller att om redovisning ej
lämnats inom föreskriven tid så utbetalas inget partistöd.
Vidare har förändringarna som följer av den nya politiska organisationen för
nästkommande mandatperiod beaktats.
Därutöver har en ny kommunallag trätt i kraft som innebär att regelverket behöver
justeras då bestämmelserna finns i ett annat kapital och i andra paragrafer.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-02-05
Förslag på reviderade regler för kommunalt partistöd
Beslutet skickas till

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Partier som mottar partistöd
Ekonomiavdelningen

Erik Bergman
Nämndsekreterare
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Regler för kommunalt partistöd
Utgivare: Kansli
Gäller från: 2019-01-01
Antagen: KF § 87, 2014-06-16
Reviderad: KF § XX, 2018-MMDD

Regler för kommunalt partistöd
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd
(4 kap. 29–32 §§). I Karlshamns kommun ska därutöver följande gälla.

Rätt till partistöd
1§
Det kommunala partistödet i Karlshamns kommun utgår till partier som är representerade i enlighet
med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.

Grundstöd och mandatstöd
2§
Partistödet består av
-

ett grundbidrag till varje parti representerat i kommunfullmäktige, vilket uppgår till 100 % av
prisbasbeloppet

-

ett mandatstöd, som uppgår till 50 % prisbasbeloppet och fördelas per mandat i
kommunfullmäktige.

Fördelning av partistöd
3§
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilka en vald ledamot är fastställd enligt 14
kap vallagen (2005:837). Om ett parti innehar ett mandat som besätts av en ledamot som lämnat
partiet, tillfaller partistödet ändock det parti som ursprungligen tilldelats mandatet.
Partistöd utgår under 12 månader efter det att representationen upphört.
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Reglemente för partistöd

Redovisning och granskning
4§
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning, för perioden 1 januari–31
december, som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första
stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Årlig utbetalning
5§
Partistöd betalas ut årligen, i förskott, efter beslut av fullmäktige.
Partistödet utbetalas efter det att partiet har lämnat in redovisning och granskningsintyg och saken
prövats i kommunfullmäktige. Utbetalningarna hanteras vid kommunfullmäktiges sammanträde i
februari och maj.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte
lämnats in inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen
Sammanfattning
Claes-Göran Mårlind (M) har i motion, inlämnad 2016-11-10, föreslagit
kommunfullmäktige besluta:
att en snabb utredning görs vad en hundlekplats (enligt ovanstående) kostar
att komma med förslag om var en sådan kan placeras
Utifrån att drygt ett år har förflutit sedan motionens inlämnande är motionens första attsats ej längre aktuell. I budget för 2018 har fritidsnämnden anslagit 2 555 tkr för
anläggandet av en hundrastplats. Genom det uppfylls motionärens förslag.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Motion om anläggande av hundrastplats/hundlekplats
Protokollsutdrag FN § 84/2017 Investeringsbudget mindre än 7 mnkr fritidsnämnden
2018
Investeringsbudget mindre än 7 mnkr fritidsnämnden 2018
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen
Sammanfattning
Claes-Göran Mårlind (M) har i motion, inlämnad 2016-11-10, föreslagit
kommunfullmäktige besluta:
att en snabb utredning görs vad en hundlekplats (enligt ovanstående) kostar
att komma med förslag om var en sådan kan placeras
Utifrån att drygt ett år har förflutit sedan motionens inlämnande är motionens första attsats ej längre aktuell. I budget för 2018 har fritidsnämnden anslagit 2 555 tkr för
anläggandet av en hundrastplats. Genom det uppfylls motionärens förslag.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Motion om anläggande av hundrastplats/hundlekplats
Protokollsutdrag FN § 84/2017 Investeringsbudget mindre än 7 mnkr fritidsnämnden
2018
Investeringsbudget mindre än 7 mnkr fritidsnämnden 2018
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen ska bifallas.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition och finner arbetsutskottet besluta i enlighet med yrkandet.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr: 2016/3975

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-02-20
2018-03-06
2018-03-19

§
41
65

Motion om anläggande av hundrastgård av Claes-Göran Mårlind (M)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunfullmäktige beslutar
att
Sammanfattning
Claes-Göran Mårlind (M) har i motion, inlämnad 2016-11-10, föreslagit
kommunfullmäktige besluta:
att en snabb utredning görs vad en hundlekplats (enligt ovanstående) kostar
att komma med förslag om var en sådan kan placeras
Utifrån att drygt ett år har förflutit sedan motionens inlämnande är motionens
första att-sats ej längre aktuell. I budget för 2018 har fritidsnämnden anslagit 2 555
tkr för anläggandet av en hundrastplats. Genom det uppfylls motionärens förslag.
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Motion om anläggande av hundrastplats/hundlekplats
Protokollsutdrag FN § 84/2017 Investeringsbudget mindre än 7 mnkr
fritidsnämnden 2018
Investeringsbudget mindre än 7 mnkr fritidsnämnden 2018
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Erik Bergman
Nämndsekreterare
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MDERATERNA
Motion

av hundrastplats/hundlekplats

om anläggande

Motion om hundlekplats har varit aktuell tidigare men fått avslag av
olika anledningar.
är själv hundägare

Undertecknad

och får varje dag frågor av andra

varför Karlshamn inte kan ordna en plats där hundar kan

hundägare

leka och busa. Det finns ett mycket stort önskemål om detta.
eller hundlekplats

Hundrastgård

man bygga skatebordplatser
bråkdel av kostnaden
Enligt Wikipedia
ungerfär

och kan

för dyra pengar så kan man också för en

ordna en plats för våra hundar.

är Kommunens

20x 24 km och av denna

En hundlekplats

finns i många kommuner

landyta 488 Km2,
yta är mindre

än 10 % bebyggd.

kan vara 50 x 50 m d.v s 2500 m2

.m

att det inte skulle finnas plats för en sådan är inte så

Argumentet
trovärdigt.

Det som krävs är en äng och ett Gunnebostängsel
hundarna

så att inte

försvinner.

Undertecknad

önskar

Att: en snabb utredning

görs vad en hundlekplats

enligt ovanstående

kostar och
Att: komma med förslag om var en sådan kan placeras.

Claes-Göran Mårlind
Moderaterna
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PROTOKOLL
Fritidsnämnden
2017-12-07
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Plats och tid

Årydssalen, klockan 13:15–15:35

Beslutande:

Andreas Saleskog
Magnus Sandgren
Annacarin Leufstedt
Siri Näslund
Anna Arlid
Görgen Lennarthsson
Mikael Erdtman
Henrik Häggblad

Tjänstgörande
ersättare:

Gun Hedlund (MP) ersätter Per Atmander (MP)

Närvarande
ersättare:

Christer Martinsson
Thomas Johansson
Gertrud Solding
Magnus Dagmyr
Mohamed Albuhaisi

Övriga:

Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fritidschef Thomas Nilsson
Ekonom Lisbeth Sunesson
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck
Utredningsingenjör Linnéa Persson
Sekreterare Filippa Sjöberg

Ordförande
Ledamot
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(S)
(S)
(SD)
(S)
(L)

Utses att justera: Henrik Häggblad
Paragrafer:

§§ 84, 86, 87

Justeringsdatum: 2017-12-07
Sekreterare

……………………………………………………
Filippa Sjöberg

Ordförande

……………………………………………………
Andreas Saleskog

Justerande

……………………………………………………
Henrik Häggblad
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(M)
(S)
(S)
(M)
(SD)
(S)
(C)
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Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Fritidsnämnden
2017-12-07
2017-12-08

Datum då anslaget
tas ner:

2017-12-30

Rådhuset

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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§ 84 Investeringsbudget mindre än 7 mnkr fritidsnämnden 2018 2017/3515
Fritidsnämndens beslut
att godkänna investeringsbudget för mindre än 7 mnkr 2018.
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-09-25, § 142, tilldelas fritidsnämnden en
investeringsbudget på -10 605 tkr för projekt mindre än 7 mnkr 2018.
NÄMND
Fritidsnämnden
Projektnr

Projektnamn

Budget 2018

1004

Parkavd maskiner/gräsklippare

-1 800

1401

Förnyelse parker/lekplatser

-1 900

1405

Svängstaparken

-100

1406

Tillgängl.anp park/lekplatser/friluftsomr

-700

1410

Mörrumsåpromenaden

-500

1412

Badhusparken

-500

1421

Motionsslingor

-750

2527

Hundrastplats

2546

Samlingslokaler fritid

-300

2558

Upprustning badplatser

-500

2562

Spontanidrottsplatser

-200

2563

Utrustning fritidsanläggningar

-800

-2 555

Nettoinvesteringar

-10 605
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Projektnr:
1004

Parkavd maskiner/gräsklippare Utbyte av parkenhetens maskin- och
verktygspark sker enligt uppgjord plan. Omprioriteringar kan bli
nödvändiga om det blir maskinhaverier.
2018: Gräsklippare (700), Redskap (100), Transportfordon (1 000).

1401

Förnyelse parker/lekplatser
2018: Lekplatser (1 000), Belysning Rosengården (500), juldekorationer
(200), upprustning buskage (200).

1405

Svängstaparken Förnyelse Svängstaparken.

1406

Tillgängl.anp park/lekplatser/friluftsomr Angelägna
tillgänglighetsåtgärder tas fram i samråd med de funktionshindrades
organisationer.
Mörrumsåpromenaden Utredning och ombyggnad av den tilltänkta
Åpromenaden vid Mörrumsån.

1410
1412

Badhusparken Anrättande av parkområde.

1421
2527

Motionsslingor Nyanläggning samt upprustning
motionsslingor/vandringsleder.
Hundrastplats

2546

Samlingslokaler fritid Utrustning till samlingslokaler.

2558

Upprustning badplatser Byte av bryggor, upprustning och
tillgänglighetsanpassning av kommunens badplatser.

2562

Spontanidrottsplatser Utveckling av befintliga spontanidrottsplatser.

2563

Utrustning fritidsanläggningar Inköp av inventarier till anläggningar där
fritidsenheten bedriver verksamhet.

Beslutsunderlag
Investeringsbudget mindre än 7 mnkr FN 2018
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Verksamhetschef Jörgen Svensson
Verksamhetschef Magnus Persson
Fritidschef Thomas Nilsson
Ekonom Lisbeth Sunesson
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Dnr: 2017/3515

Nämnd
Fritidsnämnden

Datum

§

Investeringsbudget mindre än 7 mnkr fritidsnämnden 2018
Förslag till beslut
att godkänna investeringsbudget för mindre än 7 mnkr 2018.
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-09-25, § 142, tilldelas fritidsnämnden en
investeringsbudget på -10 605 tkr för projekt mindre än 7 mnkr 2018.
NÄMND
Fritidsnämnden
Projektnr

Projektnamn

Budget 2018

1004

Parkavd maskiner/gräsklippare

-1 800

1401

Förnyelse parker/lekplatser

-1 900

1405

Svängstaparken

-100

1406

Tillgängl.anp park/lekplatser/friluftsomr

-700

1410

Mörrumsåpromenaden

-500

1412

Badhusparken

-500

1421

Motionsslingor

-750

2527

Hundrastplats

2546

Samlingslokaler fritid

-300

2558

Upprustning badplatser

-500

2562

Spontanidrottsplatser

-200

2563

Utrustning fritidsanläggningar

-800

-2 555

Nettoinvesteringar

-10 605
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2017-10-23

Dnr: 2017/3515

Parkavd maskiner/gräsklippare Utbyte av parkenhetens maskin- och
verktygspark sker enligt uppgjord plan. Omprioriteringar kan bli
nödvändiga om det blir maskinhaverier.
2018: Gräsklippare (700), Redskap (100), Transportfordon (1 000).

1401

Förnyelse parker/lekplatser
2018: Lekplatser (1 000), Belysning Rosengården (500), juldekorationer
(200), upprustning buskage (200).

1405

Svängstaparken Förnyelse Svängstaparken.

1406

Tillgängl.anp park/lekplatser/friluftsomr Angelägna
tillgänglighetsåtgärder tas fram i samråd med de funktionshindrades
organisationer.
Mörrumsåpromenaden Utredning och ombyggnad av den tilltänkta
Åpromenaden vid Mörrumsån.

1410
1412

Badhusparken Anrättande av parkområde.

1421
2527

Motionsslingor Nyanläggning samt upprustning
motionsslingor/vandringsleder.
Hundrastplats

2546

Samlingslokaler fritid Utrustning till samlingslokaler.

2558

Upprustning badplatser Byte av bryggor, upprustning och
tillgänglighetsanpassning av kommunens badplatser.

2562

Spontanidrottsplatser Utveckling av befintliga spontanidrottsplatser.

2563

Utrustning fritidsanläggningar Inköp av inventarier till anläggningar där
fritidsenheten bedriver verksamhet.

Beslutsunderlag
Investeringsbudget mindre än 7 mnkr FN 2018
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Verksamhetschef Jörgen Svensson
Verksamhetschef Magnus Persson
Fritidschef Thomas Nilsson
Ekonom Lisbeth Sunesson

Lisbeth Sunesson
Ekonom
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen
Sammanfattning
Miljöpartiet har i motion, inkommen 2017-01-17, föreslagit följande:
att kommunfullmäktige ger VA - enheten i uppdrag att rena det kommunala avloppsvatten
som släpps ut i Karlshamnsfjärden från bakterier och läkemedelsrester.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som beslutat föreslå kommunfullmäktige
avslå motionen. Nämnden anför att lagen inte ställer krav på den rening som motionärerna
efterfrågar, dock har försök genomförts i laboratorium med gott resultat.
Sternö reningsverk har fått nytt tillstånd, tekniska nämnden 2018-01-24 § 4, till befintlig
och utökad verksamhet för Sternö avloppsanläggning.
Miljöprövningsdelegationen skjuter under en prövotid upp frågan om vilka slutliga villkor
som ska gälla beträffande desinfektion för att förhindra spridning av
sjukdomsframkallande organismer från avloppsreningsverkets utsläpp i
Karlshamnsfjärden. Särskilt fokus ska läggas på förhållandena under badsäsong vid
Väggabadet.
Miljöprövningsdelegationen skjuter även upp frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla
för utsläpp av vissa särskilt förorenande ämnen (diklofenak, östradiol och etinylöstradiol)
upptagna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.
Utredning och förslag till slutliga villkor ska lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid
Länsstyrelsen Skåne senast tre år efter det att tillståndet tagits i anspråk.
Utifrån Miljöprövningsdelegationens beslut kommer den fråga som motionärerna
adresserar att utredas inför att de slutliga villkoren ska tas i anspråk.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Motion om avloppsrening
Protokollsutdrag TN § 117/2017 Utökad rening vid Sternö Avloppsreningsverk
Protokollsutdrag TN § 4/2018 Information om tillstånd till befintlig och utökad
verksamhet vid Sternö avloppsreningsverk
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen
Sammanfattning
Miljöpartiet har i motion, inkommen 2017-01-17, föreslagit följande:
att kommunfullmäktige ger VA - enheten i uppdrag att rena det kommunala avloppsvatten
som släpps ut i Karlshamnsfjärden från bakterier och läkemedelsrester.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som beslutat föreslå kommunfullmäktige
avslå motionen. Nämnden anför att lagen inte ställer krav på den rening som motionärerna
efterfrågar, dock har försök genomförts i laboratorium med gott resultat.
Sternö reningsverk har fått nytt tillstånd, tekniska nämnden 2018-01-24 § 4, till befintlig
och utökad verksamhet för Sternö avloppsanläggning.
Miljöprövningsdelegationen skjuter under en prövotid upp frågan om vilka slutliga villkor
som ska gälla beträffande desinfektion för att förhindra spridning av
sjukdomsframkallande organismer från avloppsreningsverkets utsläpp i
Karlshamnsfjärden. Särskilt fokus ska läggas på förhållandena under badsäsong vid
Väggabadet.
Miljöprövningsdelegationen skjuter även upp frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla
för utsläpp av vissa särskilt förorenande ämnen (diklofenak, östradiol och etinylöstradiol)
upptagna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.
Utredning och förslag till slutliga villkor ska lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid
Länsstyrelsen Skåne senast tre år efter det att tillståndet tagits i anspråk.
Utifrån Miljöprövningsdelegationens beslut kommer den fråga som motionärerna
adresserar att utredas inför att de slutliga villkoren ska tas i anspråk.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Motion om avloppsrening
Protokollsutdrag TN § 117/2017 Utökad rening vid Sternö Avloppsreningsverk
Protokollsutdrag TN § 4/2018 Information om tillstånd till befintlig och utökad
verksamhet vid Sternö avloppsreningsverk
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen ska bifallas.
Beslutsgång
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Ordförande ställer proposition och finner arbetsutskottet besluta i enlighet med yrkandet.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2018-01-31

Dnr: 2017/240

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-02-20
2018-03-06
2018-03-19

§
42
66

Motion om avloppsrening av Anders Englesson (MP) med flera
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunfullmäktige beslutar
att
Sammanfattning
Miljöpartiet har i motion, inkommen 2017-01-17, föreslagit följande:
att kommunfullmäktige ger VA - enheten i uppdrag att rena det kommunala
avloppsvatten som släpps ut i Karlshamnsfjärden från bakterier och läkemedelsrester.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som beslutat föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen. Nämnden anför att lagen inte ställer krav på
den rening som motionärerna efterfrågar, dock har försök genomförts i
laboratorium med gott resultat.
Sternö reningsverk har fått nytt tillstånd, tekniska nämnden 2018-01-24 § 4, till
befintlig och utökad verksamhet för Sternö avloppsanläggning.
Miljöprövningsdelegationen skjuter under en prövotid upp frågan om vilka slutliga
villkor som ska gälla beträffande desinfektion för att förhindra spridning av
sjukdomsframkallande organismer från avloppsreningsverkets utsläpp i
Karlshamnsfjärden. Särskilt fokus ska läggas på förhållandena under badsäsong vid
Väggabadet.
Miljöprövningsdelegationen skjuter även upp frågan om vilka slutliga villkor som
ska gälla för utsläpp av vissa särskilt förorenande ämnen (diklofenak, östradiol och
etinylöstradiol) upptagna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.
Utredning och förslag till slutliga villkor ska lämnas in till
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne senast tre år efter det att
tillståndet tagits i anspråk.
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Utifrån Miljöprövningsdelegationens beslut kommer den fråga som motionärerna
adresserar att utredas inför att de slutliga villkoren ska tas i anspråk.
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Motion om avloppsrening
Protokollsutdrag TN § 117/2017 Utökad rening vid Sternö Avloppsreningsverk
Protokollsutdrag TN § 4/2018 Information om tillstånd till befintlig och utökad
verksamhet vid Sternö avloppsreningsverk
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Erik Bergman
Nämndsekreterare
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Motion
till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun
angåendeavloppsrening
Mångabetraktardet kommunalaavloppssystemet
som denultimata lösningenpå avloppsfrågan.Få
tänkerdock på vad somhändermeddet som spolasner.
Kommunensavloppsreningsverk
är ålagdaatt ta handom allt fast material.Det handlartill störstadelen om fekalier. Men kommunensinvånarespolarävenner annati sinatoalettstolar.Inte mindre än 80
ton annatmaterialmåstevarje år forslasfrån reningsverketi Sternötill VMAB.
Reningsverketsuppgift är ocksåatt avskilja fosfor och kvävefrån avloppsvattnet.Detta finns lång erfarenhetav och reningsgradenär ocksåganskahög.
Däremotligger det inte i reningsverketsuppdragatt renavattnetfrån bakteriereller läkemedelsrester.
Det betyderatt utloppetfrån reningsverketsomfinns mellanBoön och Flataskäri ett jämt flöde dygnet om kontaminerarKarlshamnsfjärden.
Via mediahar vi ibland blivit upplystaom konsekvenserna
av detta- att det är olämpligt att badai
vattnetutanförVäggabadetdär kallbadhusetligger. Anledningenär att proversom tas,eftersombadplatsenär en såkallad EU-badplats,visar högahalterav Ecolibakterier.Man kan på godagrunderförmodaatt vattneti helafjärden,alltsåävendär proverinte tas,är bemängdmed Ecolibakterier.Vi vet
dessutomatt läkemedelsrester
inte bryts ner så lätt i vattenvilket medföratt fisken som finns i fjärden
har högahalterav de läkemedelsom passeratgenomkarlshamnsbornas
kroppar.
Var och en kan räknaut att ju fler fastighetersom kopplasin på avloppsnätetdestostörre utsläppav
bakterieroch läkemedelsrester
blir det.
Påreningsverkethar försök i mindre skalagjorts för att eliminerabakterieroch läkemedelsrester
från
avloppsvattnet.Resultatenhar varit lyckade.Det finns alltså metoderför att i högregradrenaavloppsvattnet.Bättrerening är dock förknippat medhögrekostnaderför VA -kollektivet, vilket skulle innebärahögreavgifter. Frågansom måsteställasi det sammanhanget
är – hur mycketär renarevatten
värt?
För ossi Miljöpartiet är det självklart att bästamöjliga rening skaanvändasoch att de som skastå för
kostnadernaär de somstår för föroreningen.
Mot dennabakgrundföreslårvi
Att kommunfullmäktige ger VA -enheteni uppdrag att rena det kommunala avloppsvatten som
släpps ut i Karlshamnsfjärden från bakterier och läkemedelsrester.

Karlshamn2017 01 16
Miljöpartiet i Karlshamn
g.m.

Per Atmander.AndersEnglesson,SaraMånssonMöllergren,Ingrid Ågård
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2017-09-20

Karlshamns
kommun

Plats och tid

Årydssalen, klockan 13:15 – 16:25

Beslutande:

Mats Dahlbom
Britt Kilsäter
Anneli Bengtsson
Katrin Johansson
Lars Hasselgren
Tor Billing
Stig Johansson
Magnus Dagmyr
Jan-Erik Abrahamsson
Jörgen Kronsell

Tjänstgörande
ersättare:

sid 1 av 4

Ordförande
Ledamot
Vice Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Per-Ivar Johansson (C) §§115-119, 122
Catarina Flod (M) §§ 120, 123-132

(C)
(M)
(S)
(S)
(M)
(SD)
(S)
(S)
(S)
(MP)

ersätter
Gunnar Fastén (MP)
Gunnar Fastén (MP)

Närvarande
ersättare:

Bo Sandgren
Tommy Mikkelsen
Patrik Engström

(S)
(SD)
(S)

Övriga:

Ulrika Nordén Johansson
Anneli Gustafsson
Christina Svensson
Susanne Andersen
Lisbeth Sunesson
Marika Mårtensson
Linda Holm
Christer Martinsson
Christina Svensson

Förvaltningschef
Verksamhetsstrateg §§ 115-120,122-131
Verksamhetschef §§ 115-116, 122
Ekonom §§ 115-116, 122
Ekonom §§ 115-116, 122
VA-chef §§ 115-120, 122
VA-strateg §§ 115-120, 122
Projektledare §§ 115-120, 122
Sekreterare

Utses att justera: Magnus Dagmyr (S)
Paragrafer:

§§ 115-120, 122-132

Justeringsdatum: 2017-09-26
Sekreterare

…………………………………………………
Christina Svensson

Ordförande

…………………………………………………
Mats Dahlbom
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2017-09-20

Karlshamns
kommun

Justerande

sid 2 av 4

…………………………………………………
Magnus Dagmyr

Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Tekniska
nämnden
2017-09-20
2017-09-26
Rådhuset

Datum då anslaget
tas ner:

2017-10-18

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2017-09-20

sid 3 av 4

§ 117 Motion om utökad rening vid Sternö Avloppsreningsverk, 2017/240
Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservationer
Jörgen Kronsell (MP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
En motion har inkommit till kommunen gällande att ge VA-enheten i uppdrag att rena
utgående vatten från Sternö Avloppsreningsverk från läkemedelsrester och bakterier. Det
färdigrenade vattnet från Sternö avloppsreningsverk kan medföra förhöjda halter av
bakterier vid Karlshamns nya badplats Kallbadhuset.
Nuvarande lagstiftning innehåller inte krav på rening av avloppsvatten från bakterier och
läkemedel. Dock finns behov av sådan rening då forskning visar på negativ påverkan på växtoch djurliv från bl.a. läkemedelssubstanser.
Sternö Avloppsreningsverk söker nytt tillstånd för verksamheten där ovan diskuteras. Det är
oklart om detta tillstånd kommer att innehålla krav på rening av utgående vatten från
bakterier och läkemedel.
Försök i labbskala vid Sternö avloppsreningsverk har skett med gott resultat för rening med
ozon.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson och VA-strateg Linda
Holm daterad 2017-08-07

Yrkanden
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att
avslå motionen med anledning av att man inom en nära framtid, först bör utreda olika
reningsprocesser, inom området läkemedelsrester o ingående skadliga bakterier i vatten
som släpps ut från Sternö avloppsreningsverk.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande istället för
liggande förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Tekniska nämnden
2017-09-20

VA-chef Marika Mårtensson
VA-strateg Linda Holm
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sid 4 av 4

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2018-01-24

Karlshamns
kommun

sid 1 av 3

Plats och tid

Årydssalen, klockan 13:15–16:05 ajournering 14:45-15:05

Beslutande:

Mats Dahlbom
Britt Kilsäter
Katrin Johansson
Lars Hasselgren
Tor Billing
Stig Johansson
Gunnar Fastén
Magnus Dagmyr
Jan-Erik Abrahamsson
Jörgen Kronsell

Tjänstgörande
ersättare:

Patrik Engström (S)
Elisabet Rosengren (S)

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(C)
(M)
(S)
(M)
(SD)
(S)
(MP)
(S)
(S)
(MP)

ersätter
Anneli Bengtsson (S)
Jan-Erik Abrahamsson (S)

Närvarande
ersättare:

Per-Ivar Johansson
Mats Olausson
Catarina Flod
Tommy Mikkelsen
Ulf Gustavsson
Lennarth Malm

(C) §§ 1-7
(M)
(M)
(SD)
(S)
(L)

Övriga:

Jörgen Svensson
Marika Mårtensson
Peter Hammarström
Linda Holm
Magnus Persson
Christina Svensson
Daniel Camenell
Christina Svensson

Verksamhetschef §§ 1-5
VA-chef §§ 1-4
Utredningsingenjör §§ 1-4
VA-strateg §§ 1-4
Verksamhetschef
Verksamhetschef §§ 1-5
Utredningsingenjör §§ 5-10
Sekreterare

Utses att justera: Katrin Johansson (S)
Paragrafer:

§§ 1-16

Justeringsdatum: 2018-01-30
Sekreterare

……………………………………………………
Christina Svensson

Ordförande

……………………………………………………
Mats Dahlbom
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2018-01-24

Karlshamns
kommun

Justerande

sid 2 av 3

……………………………………………………
Katrin Johansson

Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Tekniska
nämnden
2018-01-24
2018-01-31
Rådhuset

Datum då anslaget
tas ner:

2018-02-22

Underskrift: _________________________________________________________________________________________

232

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2018-01-24

sid 3 av 3

§ 4 Information om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Sternö
avloppsreningsverk, 2014/3723
Tekniska nämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
VA-strateg Linda Holm informerar att kommunen har fått beslut från
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne om tillstånd till befintlig och utökad
verksamhet för Sternö avloppsanläggning
Miljöprövningsdelegationen skjuter under en prövotid upp frågan om vilka slutliga villkor
som ska gälla beträffande desinfektion för att förhindra spridning av
sjukdomsframkallande organismer från avloppsreningsverkets utsläpp i
Karlshamnsfjärden. Särskilt fokus ska läggas på förhållandena under badsäsong vid
Väggabadet.
Miljöprövningsdelegationen skjuter även upp frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla
för utsläpp av vissa särskilt förorenande ämnen (diklofenak, östradiol och etinylöstradiol)
upptagna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.
Utredning och förslag till slutliga villkor ska lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid
Länsstyrelsen Skåne senast tre år efter det att tillståndet tagits i anspråk.
Beslutet skickas till
VA-strateg Linda Holm
VA-chef Marika Mårtensson
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att första att-satsen förklaras besvarad
att andra att-satsen avslås
Sammanfattning
Elin Petersson (M) har i motion, inlämnad 2017-06-14, föreslagit kommunfullmäktige
besluta:
att aktivitetskravet för försörjningsstöd skall breddas och skärpas till ökad
arbetsmarknadskoppling
att alla individuella handlingsplaner för ekonomiskt bistånd skall ha sysselsättning som
slutmål
Motionen har remitterats till nämnden för arbete och välfärd, som i beslut 2017-11-23 §
543 föreslog kommunfullmäktige avslå motionen. Nämnden anför bland annat att vad
gäller den första att-satsen så faller det inom ramen för det pågående arbetet med FIA (Fler
i arbete) och förbättrad samverkan mellan försörjningsenheten och
arbetsmarknadsenheten. Vad avser den andra att-satsen så är det reglerat i
socialtjänstlagen att om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd
även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att det inte
är möjligt att i alla individuella handlingsplaner ha sysselsättning som slutmål.
Nämnden för arbete och välfärd övertog under 2017 ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna
från kommunstyrelsen, och inom nämnden pågår ett arbete för fördjupad samverkan
mellan försörjningsstöd och arbetsmarknad.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Motion angående sysselsättning som slutmål av Elin Petersson (M)
Protokollsutdrag AV 2017-11-23 § 543 Yttrande gällande motion angående sysselsättning
som slutmål
Yrkanden
Elin Petersson (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Elin Peterssons yrkande och
finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottet förslag.
Beslutet skickas till
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Karlshamns
kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att första att-satsen förklaras besvarad
att andra att-satsen avslås
Sammanfattning
Elin Petersson (M) har i motion, inlämnad 2017-06-14, föreslagit kommunfullmäktige
besluta:
att aktivitetskravet för försörjningsstöd skall breddas och skärpas till ökad
arbetsmarknadskoppling
att alla individuella handlingsplaner för ekonomiskt bistånd skall ha sysselsättning som
slutmål
Motionen har remitterats till nämnden för arbete och välfärd, som i beslut 2017-11-23 §
543 föreslog kommunfullmäktige avslå motionen. Nämnden anför bland annat att vad
gäller den första att-satsen så faller det inom ramen för det pågående arbetet med FIA (Fler
i arbete) och förbättrad samverkan mellan försörjningsenheten och
arbetsmarknadsenheten. Vad avser den andra att-satsen så är det reglerat i
socialtjänstlagen att om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd
även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att det inte
är möjligt att i alla individuella handlingsplaner ha sysselsättning som slutmål.
Nämnden för arbete och välfärd övertog under 2017 ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna
från kommunstyrelsen, och inom nämnden pågår ett arbete för fördjupad samverkan
mellan försörjningsstöd och arbetsmarknad.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Motion angående sysselsättning som slutmål av Elin Petersson (M)
Protokollsutdrag AV 2017-11-23 § 543 Yttrande gällande motion angående sysselsättning
som slutmål
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att första att-satsen förklaras besvarad och att andra att-satsen
avslås.
Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
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Sammanträdesdatum:

Ordförande ställer proposition och finner arbetsutskottet besluta i enlighet med Per-Ola
Mattssons yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-02-20
2018-03-06
2018-03-19

§
43
67

Motion om sysselsättning som slutmål av Elin Petersson (M)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunfullmäktige beslutar
att
Sammanfattning
Elin Petersson (M) har i motion, inlämnad 2017-06-14, föreslagit
kommunfullmäktige besluta:
att aktivitetskravet för försörjningsstöd skall breddas och skärpas till ökad
arbetsmarknadskoppling
att alla individuella handlingsplaner för ekonomiskt bistånd skall ha sysselsättning
som slutmål
Motionen har remitterats till nämnden för arbete och välfärd, som i beslut 2017-1123 § 543 föreslog kommunfullmäktige avslå motionen. Nämnden anför bland annat
att vad gäller den första att-satsen så faller det inom ramen för det pågående
arbetet med FIA (Fler i arbete) och förbättrad samverkan mellan
försörjningsenheten och arbetsmarknadsenheten. Vad avser den andra att-satsen så
är det reglerat i socialtjänstlagen att om det finns godtagbara skäl har den enskilde
rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens
förfogande. Det innebär att det inte är möjligt att i alla individuella handlingsplaner
ha sysselsättning som slutmål.
Nämnden för arbete och välfärd övertog under 2017 ansvaret för
arbetsmarknadsfrågorna från kommunstyrelsen, och inom nämnden pågår ett
arbete för fördjupad samverkan mellan försörjningsstöd och arbetsmarknad.
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
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Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Motion angående sysselsättning som slutmål av Elin Petersson (M)
Protokollsutdrag AV 2017-11-23 § 543 Yttrande gällande motion angående
sysselsättning som slutmål
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Erik Bergman
Nämndsekreterare
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Motion angående sysselsättning som slutmål
I Karlshamn har man många fantastiska rättigheter, men man har också många skyldigheter.
Alla förtjänar en chans till egen försörjning eller en sysselsättning för att kunna stå på egna
ben utan kommunalt stöd, men ger vi aldrig människor chansen kan vi inte heller förvänta oss
att invånarna blir självständiga.
Försörjningsstöd är tänkt att ges i max tre månader. Det ska vara en kort och snabb insatts för
de som är i behov av stödet. 37% av svenskarna har haft försörjningsstöd i över fem år.
I Karlshamn har behovet av försörjningsstöd ökat drastiskt de senaste åren. Andelen av
befolkningen i Karlshamn som fick försörjningsstöd 2013 var 3,2%. Idag är andelen i
Karlshamn 4,3%. Det är en negativ trend som vi måste bryta och det kan vi bara göra genom
tydliga krav och mål.
Vi vill inte att människor hamnar i ett bidragsberoende direkt efter studenten, examen eller
när man kommer som ny till Karlshamn. Karlshamn ska vara en kommun där drömmar går i
uppfyllelse och en kommun där det lönar sig att arbeta.
Vem som helst kan hamna i en tuff situation under livet. Vi ska ha ett socialt skyddsnät i
Karlshamn just av den anledningen, men skyddsnätet ska vara tillfälligt. Därför bör till
exempel samtliga ekonomiska bistånd som kommunen betalar ut utgå från individuella
handlingsplaner med sysselsättning som slutmål och aktivitetskravet för försörjningsstöd bör
breddas, skärpas och öka arbetsmarknadskopplingen.

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta:

Att1:

Aktivitetskravet för försörjningsstöd skall breddas och skärpas till ökad
arbetsmarknadskoppling

Att2:

Alla individuella handlingsplaner för ekonomiskt bistånd skall ha sysselsättning
som slutmål

Elin Petersson (M)
Fullmäktigeledamot
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Plats och tid

Mörrumssalen, klockan 13:15 – 15:45, ajournering kl 14:15 – 14:40 samt
15:15 – 15:20.

Beslutande:

Jan-Åke Berg
Sofie Dahlqvist
Ingrid Hagberg-Hake

Tjänstgörande
ersättare:

ersätter
Ulla Olofsson (M)
Ulla Birgersson (M)
Bodil Frigren Ericsson (L)
Liz Wennerberg (MP)
Gudrun Johansson (SD), t.o.m. Anna Wihlstrand (SD)
§ 545
Sirkka Kahilainen (S)
Ulla Sandgren (S)
Roland Ohlsson (S), fr.o.m. § Anna Wihlstrand (SD)
546

Närvarande
ersättare:
Övriga:

Ordförande
Vice ordf
Ledamot

Roland Ohlsson (S), t.o.m. § 545
Thomas Svensson, förvaltningschef
Erik Bergman, nämndsekreterare
Faruk Saric, ekonomi §§ 536 – 541

Utses att justera: Sirkka Kahilainen
Paragrafer:

§§ 536 – 549

Justeringsdatum: 2017-11-24
Sekreterare

……………………………………………………
Erik Bergman

Ordförande

……………………………………………………
Jan-Åke Berg

Justerande

……………………………………………………
Sirkka Kahilainen
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Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Nämnden för
arbete och
välfärd
2017-11-23
2017-11-24
Rådhuset

Datum då anslaget
tas ner:

2017-12-15

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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§ 543 Yttrande gällande motion angående sysselsättning som slutmål 2017/2305
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen
Sammanfattning
Elin Petersson (M) har i motion 2017-06-14 föreslagit att aktivitetskravet för
försörjningsstöd ska breddas och skärpas till ökad arbetsmarknadskoppling samt att alla
individuella handlingsplaner för ekonomiskt bistånd ska ha sysselsättning som slutmål.
Nämnden för arbete och välfärd har remitterats motionen för yttrande.
Socialtjänstens verksamhet ska bygga på frivillighet och samförstånd, men det innebär inte
att den ska vara kravlös. Den enskilde har i första hand ett eget ansvar för sitt liv. I det
ingår att efter förmåga bidra till sin försörjning till exempel genom förvärvsarbete. Vidare
innebär det att en person som är arbetslös och kan arbeta är skyldig att söka arbete för att
ha rätt till ekonomiskt bistånd. Nämnden har kontinuerliga dialoger med
försörjningsstödsenheten och budskapet om att motprestation ska ställas är tydligt. Men
kravet på den enskilde kan inte drivas hur långt som helst. För personer med sociala
problem, till exempel missbruk, är rättspraxis tydlig. De ska i första hand erbjudas hjälp för
sina sociala problem och socialtjänsten ska tillsammans med dem planera för hur de på
lång sikt ska kunna nå självförsörjning.
En grupp klienter där den individuella handlingsplanen inte kan innehålla sysselsättning
som slutmål är de personer som har ett läkarintyg som säger att personen helt saknar
arbetsförmåga. I de fallen ger nämnden stöd och hjälp till klienten att ansöka om
sjukersättning och att de på så sätt kan bli självförsörjande. Det kan i många fall vara en
lång process.
Inom nämnden finns ett fortlöpande arbete för att tydligt koppla samman
försörjningsstödet med de arbetsmarknadspolitiska insatser som arbetsmarknadsenheten
och Arbetsförmedlingen kan tillhandahålla. Ambitionen är att fler ska komma i arbete och
att kostnaderna för försörjningsstöd ska minska. Dessutom är ambitionen att måendet och
självkänslan för berörda kommuninvånare ska förbättras.
Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att vad gäller den första att-satsen så faller
det inom ramen för det pågående arbetet med FIA (Fler i arbete) och förbättrad samverkan
mellan försörjningsenheten och arbetsmarknadsenheten. Vad avser den andra att-satsen
så är det reglerat i socialtjänstlagen att om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt
till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. Det
innebär att det inte är möjligt att i alla individuella handlingsplaner ha sysselsättning som
slutmål.
Beslutsunderlag
Enhetschef Johanna Tomasdotters tjänsteskrivelse, 2017-11-08
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Motion angående sysselsättning som slutmål, 2017-06-14, Elin Petersson (M)
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Enhetschef Johanna Tomasdotter
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Sammanfattning
Elin Petersson (M) har i motion, inlämnad 2017-06-14, föreslagit att kommunfullmäktige
ska besluta:
att ge kommundirektören i uppgift att utreda förutsättningarna för att införa
utmaningsrätt
Utmaningsrätt är en etablerad metod i landets kommuner för att möjliggöra en prövning av
huruvida en upphandling ska genomföras. Det kan gå till så att en grupp anställda eller ett
företag utmanar en del av den kommunala verksamheten i syfte att en upphandling av
verksamheten ska genomföras. Kommunen får sedan ta ställning till om en upphandling
ska genomföras, vilket då sker i enlighet med reglerna i lagen om offentlig upphandling. Det
är alltså ingen garanti för att den som initierar utmaningen sedan får driva verksamheten.
All kommunal verksamhet får inte upphandlas. Några exempel på sådan verksamhet är
myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och sådant som i lag anges ska utföras
av kommunen.
29 kommuner tillämpar i dagsläget utmaningsrätt.
Motionären menar i sitt förslag att utmaningsrätt stimulerar verksamhetsutveckling och
nytänkande i den kommunala organisationen. Vidare menar motionären att det är ett sätt
att ta till vara på idéer, öka mångfalden och förbättra kommunens verksamhet.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Motion om att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt av Elin Petersson (M)
Yrkanden
Elin Petersson (M) yrkar, med instämmande av Ted Olander (MP), att motionen ska
bifallas.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Elin Peterssons yrkande och
finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottet förslag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
Sammanfattning
Elin Petersson (M) har i motion, inlämnad 2017-06-14, föreslagit att kommunfullmäktige
ska besluta:
att ge kommundirektören i uppgift att utreda förutsättningarna för att införa
utmaningsrätt
Utmaningsrätt är en etablerad metod i landets kommuner för att möjliggöra en prövning av
huruvida en upphandling ska genomföras. Det kan gå till så att en grupp anställda eller ett
företag utmanar en del av den kommunala verksamheten i syfte att en upphandling av
verksamheten ska genomföras. Kommunen får sedan ta ställning till om en upphandling
ska genomföras, vilket då sker i enlighet med reglerna i lagen om offentlig upphandling. Det
är alltså ingen garanti för att den som initierar utmaningen sedan får driva verksamheten.
All kommunal verksamhet får inte upphandlas. Några exempel på sådan verksamhet är
myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och sådant som i lag anges ska utföras
av kommunen.
29 kommuner tillämpar i dagsläget utmaningsrätt.
Motionären menar i sitt förslag att utmaningsrätt stimulerar verksamhetsutveckling och
nytänkande i den kommunala organisationen. Vidare menar motionären att det är ett sätt
att ta till vara på idéer, öka mångfalden och förbättra kommunens verksamhet.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Motion om att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt av Elin Petersson (M)
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen ska avslås.
Magnus Gärdebring (M) yrkar att motionen ska bifallas.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition och finner arbetsutskottet besluta i enlighet med Per-Ola
Mattsons yrkande.
Beslutet skickas till
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Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

247

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1(2)

2018-01-31

Dnr: 2017/2306

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-02-20
2018-03-06
2018-03-19

§
44
68

Motion om att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt av
Elin Petersson (M)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunfullmäktige beslutar
att
Sammanfattning
Elin Petersson (M) har i motion, inlämnad 2017-06-14, föreslagit att
kommunfullmäktige ska besluta:
att ge kommundirektören i uppgift att utreda förutsättningarna för att införa
utmaningsrätt
Utmaningsrätt är en etablerad metod i landets kommuner för att möjliggöra en
prövning av huruvida en upphandling ska genomföras. Det kan gå till så att en
grupp anställda eller ett företag utmanar en del av den kommunala verksamheten i
syfte att en upphandling av verksamheten ska genomföras. Kommunen får sedan ta
ställning till om en upphandling ska genomföras, vilket då sker i enlighet med
reglerna i lagen om offentlig upphandling. Det är alltså ingen garanti för att den som
initierar utmaningen sedan får driva verksamheten.
All kommunal verksamhet får inte upphandlas. Några exempel på sådan verksamhet
är myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och sådant som i lag anges
ska utföras av kommunen.
29 kommuner tillämpar i dagsläget utmaningsrätt.
Motionären menar i sitt förslag att utmaningsrätt stimulerar verksamhetsutveckling
och nytänkande i den kommunala organisationen. Vidare menar motionären att det
är ett sätt att ta till vara på idéer, öka mångfalden och förbättra kommunens
verksamhet.
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Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Motion om att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt av Elin
Petersson (M)
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Erik Bergman
Nämndsekreterare
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Motion angående utmaningsrätt
En kommun kan bestämma sig för att införa utmaningsrätt. Utmaningen innebär en
initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras. Anställda i kommunen
kan också utmana sina egna arbetsområden, det vill säga ta över driften av den verksamhet de
jobbar i.
Om beslut fattas att verksamheten ska utmanas måste detta göras enligt gällande regler:
Den som har utmanat verksamheten har inga garantier om att få uppdraget utan kommer att
konkurrera med andra leverantörer på samma villkor. Sannolikt ska lagen om offentlig
upphandling användas.
Jag vill pröva hur väl kommunens verksamhet står sig mot andra aktörers förmåga att leverera
samma tjänst både kostnads- och kvalitetsmässigt. Utmaningsrätt stimulerar till
verksamhetsutveckling och nytänkande. Det är ett sätt att ta till vara på idéer, öka mångfalden
och förbättra kommunens verksamhet.
Jag vill att vi utreder förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i Karlshamns kommun. I
utredningen bör det rimligtvis framkomma vilka verksamheter som får utmanas, vart
utmaningen ska rikta, vad utmaningen ska innehålla och hur handläggningen kommer att gå
till.
Att i långa loppet införa utmaningsrätt i Karlshamn är det mesta och det bästa för varje
skattekrona!

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta:

Att:

Ge kommundirektören i uppgift att utreda förutsättningarna för att införa
utmaningsrätt

Elin Petersson (M)
Fullmäktigeledamot
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Sammanfattning
Tommy Strannemalm (SD) har i motion, inkommen 2017-06-15, föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar:
att ge berörd nämnd i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ”Grundkurs i
Datorprogrammering” enligt motionen
Motionen remitteras till BUS-nämnden, som i beslut 2018-01-16 § 9 föreslog att motionen
skulle avslå motionen. Nämnden anförde bland annat följande.
Regeringen tog 2017-03-09 beslut om förtydligande och förstärkningar i grundskolans och
gymnasieskolans styrdokument, för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas
digitala kompetens. En viktig del i beslutet är att programmering införs som ett
obligatoriskt inslag i flera olika ämnen, framförallt i teknik och matematik.
Under läsåret 2017/2018 finns en valmöjlighet att följa den nya eller den gamla läroplanen.
Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den nya läroplanen.
Då läroplanen förändras blir alltså programmering ett obligatoriskt inslag i flera ämnen
från och med höstterminen 2018.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Motion – Kurs i dataprogrammering i Karlshamn
Protokollsutdrag BUS § 9/2018 Yttrande över motion om att införa datorprogrammering
på högstadiet
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
Sammanfattning
Tommy Strannemalm (SD) har i motion, inkommen 2017-06-15, föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar:
att ge berörd nämnd i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ”Grundkurs i
Datorprogrammering” enligt motionen
Motionen remitteras till BUS-nämnden, som i beslut 2018-01-16 § 9 föreslog att motionen
skulle avslå motionen. Nämnden anförde bland annat följande.
Regeringen tog 2017-03-09 beslut om förtydligande och förstärkningar i grundskolans och
gymnasieskolans styrdokument, för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas
digitala kompetens. En viktig del i beslutet är att programmering införs som ett
obligatoriskt inslag i flera olika ämnen, framförallt i teknik och matematik.
Under läsåret 2017/2018 finns en valmöjlighet att följa den nya eller den gamla läroplanen.
Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den nya läroplanen.
Då läroplanen förändras blir alltså programmering ett obligatoriskt inslag i flera ämnen
från och med höstterminen 2018.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Motion – Kurs i dataprogrammering i Karlshamn
Protokollsutdrag BUS § 9/2018 Yttrande över motion om att införa datorprogrammering
på högstadiet
Yrkanden
Per-Ola Mattsson yrkar att motionen ska avslås.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition och finner arbetsutskottet besluta i enlighet med yrkandet.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2018-01-31

Dnr: 2017/2329

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-02-20
2018-03-06
2018-03-19

§
45
69

Motion om kurs i dataprogrammering på högstadiet av Tommy
Strannemalm (SD)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunfullmäktige beslutar
att
Sammanfattning
Tommy Strannemalm (SD) har i motion, inkommen 2017-06-15, föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar:
att ge berörd nämnd i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ”Grundkurs i
Datorprogrammering” enligt motionen
Motionen remitteras till BUS-nämnden, som i beslut 2018-01-16 § 9 föreslog att
motionen skulle avslå motionen. Nämnden anförde bland annat följande.
Regeringen tog 2017-03-09 beslut om förtydligande och förstärkningar i
grundskolans och gymnasieskolans styrdokument, för att tydliggöra skolans
uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. En viktig del i beslutet är att
programmering införs som ett obligatoriskt inslag i flera olika ämnen, framförallt i
teknik och matematik.
Under läsåret 2017/2018 finns en valmöjlighet att följa den nya eller den gamla
läroplanen. Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa
den nya läroplanen.
Då läroplanen förändras blir alltså programmering ett obligatoriskt inslag i flera
ämnen från och med höstterminen 2018.
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
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Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-01-31
Motion – Kurs i dataprogrammering i Karlshamn
Protokollsutdrag BUS § 9/2018 Yttrande över motion om att införa
datorprogrammering på högstadiet
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Erik Bergman
Nämndsekreterare
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2017-04-02
Alla högstadieelever i de kommunala skolorna i Karlshamn ska ges möjlighet att gå en
kurs i Datorprogrammering
Ett av skolans grunduppdrag är att förbereda våra barn för att leva och verka i samhället de
växer upp i. Misslyckandet är uppenbart när hundratusentals svenska unga inte verkar i
samhället utan istället sitter fast i arbetslöshet och utanförskap. Samtidigt blir bristen på
programmerare allt större i Sverige. Många av Sveriges ledande it-företag har svårt att hitta
duktiga programmerare. EU-kommissionen varnar för att Europa år 2020 kommer att sakna 1
miljon programmerare.
Vissa länder, som England och Estland tar detta på allvar och har gjort programmering till ett
ämne i grundskolan. Sveriges regeringar har inte under de senaste nio åren, varken under
Reinfeldt eller Löfvén, orkat engagera sig i en sådan angelägen reform av läroplanen.
Vi tycker att det är viktigt att vi i Karlshamn satsar på en introduktion för att väcka intresse för
programmering, inte minst med tanke på vilken inriktning som BTH har. Det skulle också vara en
fantastisk möjlighet om eleverna under introduktionen fick välja vilket programmeringsspråk som de
vill bekanta sig med, t ex Java eller C++. Allt för att möta behoven från näringslivet och fortsatta
studier på tillexempel BTH. Vi uppskattar omfånget av utbildningen till cirka 60 lektioner och att
utbildningen ges i samtliga kommunala grundskolor årskurs 7-9.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att ge berörd nämnd i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ”Grundkurs i Datorprogrammering”
enligt motionen.

____________________
Tommy Strannemalm

____________________
Mona Wettergren
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PROTOKOLL
Nämnden för barn, ungdom och skola
2018-01-16

Karlshamns
kommun

sid 1 av 3

Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:00 – 15.55, ajournering kl. 14.25 - 14.45

Beslutande:

Tobias Folkesson
Carin Erlandsson § 1-11
Susanne Olsson
Qristina Ribohn
Charlotta M Sjöqvist
Mona Wettergren
Bengt-Olof Björck § 12-15
Rickard Holmberg
Kennet Svanberg
Sofi Wennerberg

Tjänstgörande
ersättare:

Närvarande
ersättare:
Övriga:

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Sten Wijkander (S) § 1-11
Anna Syrén Appelqvist (S)
Anna Arlid (M) § 12-15

ersätter
Bengt-Olof Björck (S)
Linda WInnetoft (S)
Carin Erlandsson (M)

Elisabeth Rosengren (S), Artur Hulu (M) § 12-15, Sofie Ekenberg (C),
Kristin Lundberg (L), Veronica Blåder (MP)
Emma Håkansson, sekreterare
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Martin Åsman, verksamhetschef grundskola
Torsten Berg, verksamhetschef förskola

Utses att justera: Rickard Holmberg (M)
Paragrafer:

(S)
(M)
(S)
(S)
(M)
(SD)
(S)
(M)
(L)
(MP)

§ 1-15

Justeringsdatum: 2018-01-22
Sekreterare

……………………………………………………
Emma Håkansson

Ordförande

……………………………………………………
Tobias Folkesson

Justerande

……………………………………………………
Rickard Holmberg
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PROTOKOLL
Nämnden för barn, ungdom och skola
2018-01-16

sid 2 av 3

Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Nämnden för
barn, ungdom
och skola
2018-01-16
2018-01-22
Rådhuset

Datum då anslaget
tas ner:

2018-02-15

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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PROTOKOLL
Nämnden för barn, ungdom och skola
2018-01-16

sid 3 av 3

§ 9 Yttrande över motion om att införa datorprogrammering på högstadiet 201/2329
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen
Sammanfattning
Regeringen tog 2017-03-09 beslut om förtydligande och förstärkningar i grundskolans och
gymnasieskolans styrdokument, för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas
digitala kompetens. En viktig del i beslutet är att programmering införs som ett
obligatoriskt inslag i flera olika ämnen, framförallt i teknik och matematik.
Under läsåret 2017/2018 finns en valmöjlighet att följa den nya eller den gamla läroplanen.
Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den nya läroplanen.
Verksamhetschefen har gett alla rektorer i uppdrag att tillsammans med sina medarbetare
och med hjälp av IKT-pedagoger, planera och förbereda för denna förändring. Arbetet är i
full gång.
Yrkande
Mona Wettergren (SD) yrkar att nämnden för barn, ungdom och skola beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande Tobias Folkesson (S) ställer proposition på Mona Wettergrens (SD) yrkande
gentemot liggande förslag och finner att nämnden för barn, ungdom och skola beslutar i
enlighet med liggande förslag.
Reservationer
Mona Wettergren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion från Sverigedemokraterna
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Martin Åsman, verksamhetschef grundskola
Ingegerd Åberg, IKT samordnare
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förklara motionen besvarad
Sammanfattning
Magnus Sandgren (M) och Emanuel Norén (M) har i motion daterad 2016-03-08 föreslagit
att Karlshamns kommun inte ska vänta till dess att Riksdagen lagstiftar om rökfria
utomhusmiljöer. Motionärerna anser att det redan nu i känsliga miljöer bör anslås tydliga
uppmaningar att rökning undanbeds och att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag
att tillse så erforderlig skyltning sätts upp.
Rubricerad motion återremitterades i kommunfullmäktige 2016-12-19 för kompletterande
beredning. Folkhälsostrategen har, 2018-01-10, tagit fram kompletterande material, bilaga
1 och därmed anses den kompletterande beredningen vara genomförd.
Under beaktande av bifogad komplettering och tekniska nämndens yttrande överlämnas
motionen för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-02-06
Komplettering till yttrande angående motion rökfria utomhusmiljöer
Motion – Rökfria utomhusmiljöer
Protokollsutdrag KF § 173/2016 Motion om rökfria utomhusmiljöer
Protokollsutdrag § 142/2016 Yttrande motion rökfria utomhusmiljöer
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen ska förklaras besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Per-Ola Mattssons yrkande
och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med yrkandet.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen
Sammanfattning
Magnus Sandgren (M) och Emanuel Norén (M) har i motion daterad 2016-03-08 föreslagit
att Karlshamns kommun inte ska vänta till dess att Riksdagen lagstiftar om rökfria
utomhusmiljöer. Motionärerna anser att det redan nu i känsliga miljöer bör anslås tydliga
uppmaningar att rökning undanbeds och att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag
att tillse så erforderlig skyltning sätts upp.
Rubricerad motion återremitterades i kommunfullmäktige 2016-12-19 för kompletterande
beredning. Folkhälsostrategen har, 2018-01-10, tagit fram kompletterande material, bilaga
1 och därmed anses den kompletterande beredningen vara genomförd.
Under beaktande av bifogad komplettering och tekniska nämndens yttrande överlämnas
motionen för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-02-06
Komplettering till yttrande angående motion rökfria utomhusmiljöer
Motion – Rökfria utomhusmiljöer
Protokollsutdrag KF § 173/2016 Motion om rökfria utomhusmiljöer
Protokollsutdrag § 142/2016 Yttrande motion rökfria utomhusmiljöer
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen ska bifallas.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition och finner arbetsutskottet besluta i enlighet med yrkandet.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2018-02-06

Dnr: 2016/968

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2018-02-20
2018-03-06
2018-03-19

§
46
70

Motion om rökfria utomhusmiljöer av Magnus Sandgren (M) och Emanuel
Norén (M)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunfullmäktige beslutar
att
Sammanfattning
Magnus Sandgren (M) och Emanuel Norén (M) har i motion daterad 2016-03-08
föreslagit att Karlshamns kommun inte ska vänta till dess att Riksdagen lagstiftar
om rökfria utomhusmiljöer. Motionärerna anser att det redan nu i känsliga miljöer
bör anslås tydliga uppmaningar att rökning undanbeds och att
samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillse så erforderlig skyltning sätts
upp.
Rubricerad motion återremitterades i kommunfullmäktige 2016-12-19 för
kompletterande beredning. Folkhälsostrategen har, 2018-01-10, tagit fram
kompletterande material, bilaga 1 och därmed anses den kompletterande
beredningen vara genomförd.
Under beaktande av bifogad komplettering och tekniska nämndens yttrande
överlämnas motionen för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-02-06
Komplettering till yttrande angående motion rökfria utomhusmiljöer
Motion – Rökfria utomhusmiljöer
Protokollsutdrag KF § 173/2016 Motion om rökfria utomhusmiljöer
Protokollsutdrag § 142/2016 Yttrande motion rökfria utomhusmiljöer
Beslutet skickas till
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Kommunfullmäktige

Erik Bergman
Nämndsekreterare
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Komplettering till yttrande angående motion rökfria utomhusmiljöer, 2016/968
Bakgrund
Motionen om rökfria utomhusmiljöer är otydlig i sin formulering avseende vilka känsliga miljöer som
åsyftas förses med skyltning med rökning undanbedes. Känsliga miljöer är ett begrepp som kan
omfatta många olika platser men i motionen framgår att fokus bör ligga på miljöer där barn och unga
vistas.
Sedan ett par år tillbaka har Karlshamns kommun arbetat strategiskt för att skapa just fler rökfria
miljöer. Folkhälsomyndigheten fick redan 2012 uppdraget att utreda och analysera möjliga framtida
rökfria miljöer på allmänna platser där passiv rökning förekommer och i synnerhet där barn vistas.
Uppdraget aviserades i regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobakspolitiken 2011. I uppdraget ingick även att lämna förslag på åtgärder för att ytterligare minska
den passiva rökningen på dessa platser. Eftersom rökning inomhus redan är reglerat i lag kom
uppdraget att fokusera på allmänna platser utomhus.
Folkhälsomyndighetens utredning visar
2014 kom rapporten från Folkhälsomyndigheten där utredningen och analysen presenterades i dess
helhet. Intervjuer genomfördes gällande passiv rökning på allmänna platser. Många av deltagarna
upplevde sig exponerade för tobaksrök på allmänna platser. De platser där flest uppgav att de blev
exponerade var offentliga entréer och trottoarer eller gågator där 57 respektive 55 procent blev
exponerade för tobaksrök minst en gång i månaden och drygt 10 procent varje dag. Varannan
intervjuperson uppgav också att de utsattes för tobaksrök på uteserveringar minst en gång i
månaden och 4 procent exponerades dagligen. Många utsattes också för tobaksrök i anslutning till
kollektivtrafiken; 35 procent utsattes minst en gång i månaden och 8 procent dagligen.
Hur stor andel som exponeras på en plats beror delvis på hur många som vistas där. Undersökningen
visar att storstadsbor i större utsträckning än andra utsätts för tobaksrök vid entréer, i anslutning till
kollektivtrafiken och på uteserveringar. Barnfamiljer exponeras oftare för tobaksrök i parker, på
stränder och lekplatser än personer utan hemmavarande barn, men oavsett plats utsätts yngre
oftare än äldre för andras tobaksrök.
Forskning visar
Tillgängliga forskningsresultat om förekomst och spridning av tobaksrök utomhus visar att det
förekommer förhöjda nivåer på allmänna platser utomhus där rökning är tillåten. I
observationsstudier uppmättes förhöjda nivåer vid samtliga allmänna platser som studerats:
restauranger, barer, caféer, gångvägar, gågator och entréer till offentliga byggnader.
En majoritet av de tillfrågade i undersökningen, var positiva till att införa rökfritt vid offentliga
entréer, på platser där man väntar på kollektivtrafiken, i parker, lekparker och på badplatser, på
uteserveringar samt på sportanläggningar, arenor och festivalområden utomhus.
Effekten av att införa rökfria allmänna platser utomhus
Studier visar att rökning i parker och på stränder har minskat efter införande av rökförbud men
befolkningens följsamhet kan variera mellan olika platser. Vidare kan fler rökfria platser (lekplatser,
idrottsplatser, entréer till kommunala byggnader, vissa uteserveringar samt busshållplatser) göra att
en del av dem som röker blir mer benägna att sluta eller minska antalet cigaretter per dag. Generellt
förefaller de som inte röker vara mer positiva till rökfria miljöer än de som röker, men en
övervägande majoritet av både de som röker och de som inte röker anser att rökfria miljöer påverkar
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barn och unga positivt. Fler internationella studier är att vänta då rökförbud på allmänna platser
fortsätter att införas som ett led i att skydda allmänheten från passiv rökning och från att se andra
röka, vilket bevakas löpande.
Beslut om rökförbud i Karlshamns kommun
Under 2016 togs beslut i Fritidsnämnden att rökförbud skulle införas inom ramen för
ordningsreglerna på kommunala badplatser och kommunala lekparker(se 2016/1755). Då detta är
beslutat så bör även skyltar sättas upp. Under 2016/2017 har även ett omfattande arbete gjorts där
alla skolgårdar har förstärkts av rökförbudsskyltar som bränns ner i asfalten. I planering finns även
införande av rökförbudskyltning av idrottsanläggningar och entréer i anslutning till spontanidrotts
anläggningar under 2018.
Tobacco Endgame är ett opinionsbildningsprojekt med syftet att fasa ut rökningen till under 5 % i
Sverige fram tills 2025. Karlshamns kommun stödjer detta initiativ och deltar aktivt i
opinionsbildningen sedan 2016. Som andra kommun i Sverige tog Karlshamns kommun ett politiskt
beslut att ställa sig bakom Tobacco Endgame samt att fortsatt prioritera det tobakspreventiva
arbetet i kommunen.
ANDT finns också som ett av kommunens fokusområden i Folkhälsopolicyn för Karlshamns kommun
2018-2023. Inom ramen för arbetet ska tobakspreventiva åtgärder genomföras med fokus på
förebyggande och hälsofrämjande insatser för att minska användandet av ANDT. Arbetet med rökfria
miljöer är en del av detta pågående arbete.
Slutsats
Genom kommunens folkhälsoarbete så bevakas den nya tobakslagstiftningen som beräknas träda i
kraft under 2018. Fram till dess så bör de offentliga miljöer som redan beslutats ska vara rökfria i
Karlshamns kommun följas upp. Dessa platser så som kommunala lekplatser samt kommunala
badplatser bör skyltas med rökförbudsskyltar. Gällande Idrottsanläggningar i Karlshamns kommun
har 15 platser redan märkts upp och skyltning(liknande skyltar som på skolgårdar) är beställd och
finansieras genom medel av Länsstyrelsen.

Jenny Andersson
Folkhälsostrateg, Karlshamns kommun
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Rökfria utomhusmiljöer
Motion
8 mars 2016
Till Kommunfullmäktige i Karlshamn
Av Magnus Sandgren och Emanuel Norén (m)
Fler än 100 000 svenskar har dött av rökning sedan rökfria krogar infördes för tio år sedan.
Det var den senaste stora tobakspolitiska reformen och nu krävs att vi tar nästa steg.
Regeringens tobaksutredare Göran Lundahl lämnade i dagarna in sina förslag där han bland
annat vill utvidga dagens rökförbud till allmänna platser utomhus. Dels för att minska risken
att utsättas för passiv rökning, dels för att "avnormalisera tobaksbruket". Man ska inte utsättas
för frestelsen att röka. Exponeringen av det rökande beteendet är också ett skäl för
rökförbudet anger utredningen.
Samtidigt visar en SKOP-undersökning att mer än åtta av tio svenskar vill att entréer till
offentliga byggnader ska bli rökfria. Stödet för rökfria uteserveringar är inte lika massivt –
men sex av tio är ändå för ett förbud. Till att ha rökförbud i anslutning till kollektivtrafiken
var cirka 70 procent positiva och förbud i anslutning till lekplatser över 90%.
En stor grupp som är extra känslig för passiv rökning är just barn. Tobaksrök kan förvärra
astmaattacker och orsaka lunginflammation, bronkit och öroninflammarioner. Barnen kan
även få skador som ökar risken för att de som vuxna drabbas av cancer eller hjärtkärlsjukdomar.
Vi anser därför att kommunen inte ska vänta till Riksdagen lagstiftar om rökfria
utomhusmiljöer. Redan nu bör det i känsliga miljöer anslås tydliga uppmaningar att rökning
undanbedes
Med anledning av vad som ovan anförts förslår vi Kommunfullmäktige beslutar
Att

ge samhällsbygnadsförvaltingen i uppdrag att tillse så erforderlig skyltning i
känsliga miljöer sätts upp

Magnus Sandgren (m)
Emanuel Norén (m)
Karlshamn dag som ovan
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2016-12-19

sid 1 av 4

Plats och tid

Rådhussalen, klockan 17:00 – 21:00 (ajournering 18:00-19:30)

Beslutande:

Marie Sällström
Gert Åkesson
Iréne Ahlstrand-Mårlind
Per-Ola Mattsson
Annika Westerlund
Suzanne Svensson
Jan-Åke Berg
Sara Sakhnini
Anders Karlsson
Lena Sandgren
Kenneth Hake
Johnny Persson
Christel Friskopp
Göran Svensson
Vivianne Andersson
Leif Håkansson
Ingrid Hagberg-Hake (tom § 166)
Gertrud Ivarsson
Marco Gustavsson
Paul Hedlund
Marco Paulsson
Elin Petersson
Magnus Gärdebring
Per Erlandsson
Carin Erlandsson
Magnus Sandgren
Claes Mårlind
Bärthil Ottosson
Cecilia Holmberg
Emanuel Norén (tom § 170)
Anders Englesson
Sara Månsson Möllergren
Anna Atmander
Per Atmander
Johanna Karlsson (tom § 164)
Tor Billing
Tommy Strannemalm
Görgen Lennarthsson
Gudrun Johansson
Anna Wihlstrand
Ulf Lind
Mona Wettergren
Jens Henningsson

Tjänstgörande
ersättare:

Mano Hakimy
Inger Löfblom Sjöberg
Roland Ohlsson 266

Ordförande
Vice Ordförande
Vice Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
(S)
(S)
(S)

(S)
(C)
(M)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(V)

ersätter
Andreas Saleskog
Jan Bremberg
Kerstin Gustafson

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2016-12-19

Karlshamns
kommun

Anneli Bengtsson
Siri Näslund
Ingvar Andersson
Katrin Johansson
Tommy Larsson
Patrik Engström (from § 167)
Carl-Eric Birgersson (from § 171)
Ingrid Ågård (from § 165)

(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(S)
(M)
(MP)
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Tobias Folkesson
Anki Hansson
Maja Lingerud Sorinder
Sofie Dahlqvist
Monica Andersson
Ingrid Hagberg Hake
Emanuel Norén
Johanna Carlsson

Närvarande
ersättare:

Dan Fritzsche (S), Kerstin Linde (S), Lena Häggblad (C), Anna Kälvestam (M),
Brit Kilsäter (M)

Övriga:

Kommundirektör Daniel Wäppling

Utses att justera: Magnus Gärdebring (ej § 158) och Annika Westerlund
Claes Göran Mårlind §158
Paragrafer:

§§ 146-185

Justeringsdatum: 2016-12-22 kl. 13:00

Sekreterare

……………………………………………………
Jens Odevall

Ordförande

……………………………………………………
Marie Sällström

Justerande

…………………………………………………… ……………………………………………………
Magnus Gärdebring
Annika Westerlund
……………………………………………………
Claes Göran Mårlind (§ 158)

Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Kommunfullmäktige
2016-12-19
2016-12-22
Datum då anslaget
tas ner:
Rådhuset

2017-01-16

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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§ 173 Motion om rökfria utomhusmiljöer 2016/968
Kommunfullmäktiges beslut
att återremittera motionen till kommunstyrelsen för kompletterande beredning.
Sammanfattning
Magnus Sandgren (M) och Emanuel Norén (M) har i motion daterad 2016-03-08 föreslagit
att Karlshamns kommun inte ska vänta till dess att Riksdagen lagstiftar om rökfria
utomhusmiljöer. Motionärerna anser att det redan nu i känsliga miljöer bör anslås tydliga
uppmaningar att rökning undanbeds och att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag
att tillse så erforderlig skyltning sätts upp.
Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur 2016-04-19 remitterat ärendet till tekniska
nämnden för yttrande.
Tekniska nämnden har i yttrande 2016-09-21 angivit följande:
Yttrande har begärts från tekniska nämnden över motionen ”Rökfria utomhusmiljöer”. Med
utgångspunkt i att kommunen inte ska invänta kommande lagstiftning föreslås att
samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att sätta upp skyltning om att ”rökning
undanbeds” i känsliga miljöer. Sådana känsliga miljöer kan exempelvis vara lekplatser,
busshållplatser och utomhusserveringar men det anges inte i motionen hur man ska peka
ut dessa miljöer.
Motionens förslag innebär ökade kostnader för samhällsbyggnadsförvaltningen för både
planering, hantering, uppsättning, samt inköp av skyltar. Hur många skyltar det skulle
handla om är svårt att uppskatta då de känsliga miljöerna inte är tydligt definierade men
totalkostnaden kan antas vara betydande.
En del av de känsliga miljöerna är sådana där kommunen inte ensidigt kan sätta upp
skyltar då de finns på annans mark eller i icke kommunal verksamhet. Skulle till exempel
en enskild näringsidkare vilja att kommunen satte upp en skylt i anslutning till dennes
verksamhet skulle åtgärden ändå vara tveksam då det innebär att kommunala medel
används för insatser utanför det kommunala ansvaret och kan ses som gynnande av
enskild.
När det gäller kommunala lekplatser och friluftsbad så har fritidsnämnden våren 2016
beslutat om rökförbud och där kommer skyltar att sättas upp efterhand. När det gäller
kommunens anläggningar så är redan rökning förbjuden i och i nära anslutning till dessa.
Till detta kommer att nationell lagstiftning förbjuder rökning i skolmiljöer.
Karlshamns kommun har så kallad rökfri arbetstid vilket i praktiken gör den kommunala
verksamheten rökfri både inom- och utomhus.
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen återremitteras till kommunstyrelsen för
kompletterande beredning.
Beslutsgång
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Ordförande ställer proposition på Per-Ola Mattssons (S) återremissyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat återremittera motionen till kommunstyrelsen.
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Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:15 – 18:20 ajournering 14:50-15:20

Beslutande:

Mats Dahlbom
Britt Kilsäter
Anneli Bengtsson
Lars Hasselgren
Tor Billing
Gunnar Fastén
Magnus Dagmyr
Stig Johansson
Jörgen Kronsell

Tjänstgörande
ersättare:

Ordförande
Ledamot
Vice Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Jan-Erik Abrahamsson
Bo Sandgren
Catarina Flod §§ 143-145

(S)
(S)
(M)

Närvarande
ersättare:

Per-Ivar Johansson
Lennarth Malm

(C)
(L)

Övriga:

Jörgen Svensson
Susanne Andersson
Anneli Karlsson
Christer Martinsson
Peter Hammarström
Magnus Persson
Jesper Bergman
Ulf Bjäreborn Olsson
Jonas Johansson
Martin Einarsson
Per Ingströmer
Berith Håkansson
Christina Svensson

Utses att justera: Jörgen Kronsell
Paragrafer:

§§ 116, 118-145

Justeringsdatum: 2016-09-29
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(C)
(M)tom §§142
(S)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(MP)

ersätter
Katrin Johansson (S)
Ivo Akum (S)
Britt Kihlsäter (M)

Verksamhetschef §§ 116-119
Ekonom §§ 116-119
Verksamhetsstrateg §§ 116-119
VA-chef §§ 116-127, 130
Entreprenading. §§ 116-127, 130
Fastighetschef §§ 116-131
Miljöingenjör §§ 116-127, 130
Lokalsam./proj.ledare § 130
T.f. gatu- och parkchef §§ 128-129
Markförvaltare §§ 131-132
Trafikingenjör §§ 131-140
Personalutvecklare §§ 140-141
Sekreterare §§ 116-145
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Sekreterare

……………………………………………………
Christina Svensson

Ordförande

……………………………………………………
Mats Dahlbom

Justerande

……………………………………………………
Jörgen Kronsell
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Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Tekniska
nämnden
2016-09-21
2016-09-30

Datum då anslaget
tas ner:

2016-10-24

Rådhuset

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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§ 142 Yttrande motion rökfria utomhusmiljöer, 2016/968
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden kan inte se att det inom nuvarande ekonomiska ramar finns utrymme
för att genomföra förslaget.
Sammanfattning
Tekniska nämnden har att yttra sig över motionen Rökfria utomhusmiljöer.
Skyltning är en fråga om prioritering av resurser och huruvida kommunen rent rättsligt
kan eller får sätta upp skyltar där kommunen inte bedriver verksamhet eller äger
fastigheten/marken.
Ska det rökförbud som i praktiken finns inom den kommunala verksamheten förstärkas
genom skyltar kräver detta omprioriteringar inom driftsorganisationen där andra
uppgifter står tillbaka eller ett resurstillskott.
Bakgrund och överväganden
Yttrande har begärts från Tekniska Nämnden över motionen ”Rökfria utomhusmiljöer”.
Med utgångspunkt i att kommunen inte ska invänta kommande lagstiftning föreslås att
Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att sätta upp skyltning om att ”rökning
undanbedes” i känsliga miljöer. Sådana känsliga miljöer exempelvis kan vara lekplatser,
busshållplatser och utomhusserveringar men det anges inte i motionen hur man ska peka
ut dessa miljöer.
Motionens förslag innebär ökade kostnader för Samhällsbyggnadsförvaltningen för både
planering, hantering, uppsättning, samt inköp av skyltar. Hur många skyltar det skulle
handla om är svårt att uppskatta då de känsliga miljöerna inte är tydligt definierade men
totalkostnaden kan antas vara betydande.
En del av de känsliga miljöerna är sådana där kommunen inte ensidigt kan sätta upp
skyltar då de finns på annans mark eller i icke kommunal verksamhet. Skulle t.ex. en
enskild näringsidkare vilja att kommunen satte upp en skylt i anslutning till dennes
verksamhet skulle åtgärden ändå vara tveksam då det innebär att kommunala medel
används för insatser utanför det kommunala ansvaret och kan ses som gynnande av
enskild.
När det gäller kommunala lekplatser och friluftsbad så har Fritidsnämnden våren 2016
beslutat om rökförbud och där kommer skyltar att sättas upp efterhand. När det gäller
kommunens anläggningar så är redan rökning förbjuden i och i nära anslutning till dessa.
Till detta kommer att nationell lagstiftning förbjuder rökning i skolmiljöer.
Karlshamns kommun har så kallad rökfri arbetstid vilket i praktiken gör den kommunala
verksamheten rökfri både inom- och utomhus.
Protokollsanteckning
Britt Kihlsäter (M) och Lars Hasselgren (M) vill att en utvärdering görs över de skyltar som
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fritidsnämnden tagit beslut om att sätta upp.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Daniel Wäppling
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Nämnd
Kommunfullmäktige

Datum
2018-03-19

§

Interpellation om hemlöshet i Karlshamn
Förslag till beslut

att svaret tas till handlingarna
Sammanfattning
Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Sara Månsson Möllergren (MP)
följande interpellation till ordföranden i nämnden för arbete och välfärd, Jan-Åke
Berg (S):
Bakgrund
Jag fick ett telefonsamtal från en medborgare som undrade hur Karlshamn tar sig an
våra hemlösa. Hon hade iakttagit en man som tidigare varit hemlös i en annan
Blekingekommun som nu flyttat till Karlshamn. Just denna dagen hon träffade
honom så var det mycket kallt ute och han hade ingenstans att sova.
Därför undrar vi:
1. Hur gör vi med nykomna hemlösa?
2. Hur tar vi kontakt med de som tycks vara hemlösa?
3. Vilken typ av hjälp finns det att få i dagens läge?
Fakta för egen argumentation i ämnet som vi inte tar med i frågan:
Enligt BLT ser läget ut såhär: Drygt 33 000 personer i Sverige står utanför bostadsmarknaden, enligt en ny kartläggning från Socialstyrelsen. På sex år har antalet
personer som sover utomhus ökat med 130 procent.
Allt fler familjer med barn står utanför bostadsmarknaden och är hänvisade till
härbärgen eller kategoriboenden. Störst är problemen i storstadsregionerna.
I Blekinge saknar 124 människor hem. Störst är problemet i Karlshamn som har 67
hemlösa, följt av Sölvesborg med 19 och Karlskrona med 18. Ronneby och
Olofström har färre än sex hemlösa i sina kommuner.*1
Dessa siffror gäller april 2017 och finns också med i Socialstyrelsens statistik. *2
Källor: 1. http://www.blt.se/karlskrona/124-blekingebor-ar-hemlosa/

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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2. http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet
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Dnr: 2018/984

Inkomna motioner mars 2018
Förslag till beslut
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
En motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i mars. Enligt
rutinerna ska den översändas till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
1

Motion om solceller – (MP)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Motion
till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun
Angående solceller
De solstrålar som träffar jorden innehåller 15 000 gånger mer energi än vad mänskligheten
använder totalt. Hade vi haft möjligheter att omvandla en bråkdel av solstrålarnas energi till
användbar energi skulle det inte existera några energiproblem.
Tyvärr kan vi inte tillgodogöra oss denna energi lika effektivt som växterna kan genom
fotosyntesen men tack vare utvecklingen av solceller har vi idag ändå möjligheter att ta
tillvara på åtminstone en liten del.
Det är numera möjligt att producera såväl värme som elektricitet direkt från solstrålarna
genom solpaneler.
Solenergi är en så kallad intermittent energityp vilket innebär att det krävs att solen lyser på
solcellerna. Det är alltså endast möjligt att utvinna värme och el på dagtid och inte alltid hela
dagarna. Ändå är utvinning av energi direkt från solen alltid lönsamt såväl ekonomiskt som
miljömässigt.
Solceller har blivit en viktig beståndsdel i den omställning till en hållbar livsstil som
klimatförändringen kräver av mänskligheten samtidigt som det krävs betydligt större
utbyggnad av hållbara alternativ för att fasa ut ohållbara energikällor.
Mot denna bakgrund föreslår Miljöpartiet
att kommunfullmäktige förstärker arbetet för att bli en fossilfri kommun genom att ge
tekniska nämnden i uppdrag att inventera vilka kommunala byggnader som är lämpliga att
installera solceller på samt att ta fram en plan för att installera solceller på dessa byggnader.

att kommunfullmäktige uppmanar de kommunala bolagen att göra detsamma.

Karlshamn 2018 02 21
Miljöpartiets fullmäktigegrupp
g.m.

Sara Månsson Möllergren

Anders Englesson
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Handlingar för kännedom mars 2018
Förslag till beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom inkomna under tiden 3 februari – 7
mars 2018 redovisas:
Ärendenr

§

Datum

Ärende

2018/785

6

2018-02-20

Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet 2018
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Granskningsrapporter mars 2018
Förslag till beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Det har inkommit granskningsrapporter från kommunrevisionen enligt
nedanstående redovisning.
Ärendenr

§

Datum

Ärende

2018/574

4/18

2018-02-05

Granskningsrapport lokalförsörjning

Beslutet skickas till
Revisorerna
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