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OM DETALJPLANEN

Handlingar
Detaljplanen utgörs av följande handlingar:

Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, daterad 2019-07-31
Planbeskrivning, daterad 2019-07-31
Trafik- och bullerutredning Janneberg och Strömma, daterad 2019-05-24
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2019-07-01
Grundkarta, skala 1:1000, daterad 2019-01-17
Fastighetsförteckning, daterad 2019-xx-xx

Av följande handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har juridisk 
verkan. Resterande handlingar utgör komplement och underlag till detaljplanen.

Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås till 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Preliminär tidplan
Samråd Tredje kvartalet 2019

Granskning Fjärde kvartalet 2019

Antagande Första kvartalet 2020

Laga kraft Andra kvartalet 2020

Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång som en följd av 
oförutsägbara händelser.

Aktuellt skede i planprocessen
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SAMMANFATTNING
Bakgrund 
Ansökan om planbesked för fastigheten Stampens Trädgård 2 inkom 2018-04-
16 från Nytäppets fastighets AB genom Mikael Holgersson. Byggnadsnämnden 
ställde sig 2018-06-27 positiv till att pröva ansökan i en detaljplan. Länsstyrelsen och 
Miljöförbundet Blekinge Väst lämnade in synpunkter på planbeskedet. Länsstyrelsen 
framförde att en bullerutredning behöver tas fram. Miljöförbundet framförde 
att de förutsätter lämpliga skyddsavstånd mellan befintlig drivmedelshantering, 
transportled för farligt gods och tänkt verksamhet. De påpekade också att det i 
området finns ett potentiellt förorenat område på Stampens trädgård 1 som kan 
kräva utredning och provtagning.

Syfte
Detaljplanens syfte är att:
• Möjliggöra etablering av en ny snabbmatsrestaurang på framsidan av fastigheten    

Stampens trädgård 2 mot cykelvägen och Jannebergsvägen.
• Anlägga en ny in- och utfart till snabbmatsrestaurangen.
• Möjliggöra för att bygga på två våningar på befintlig hotellbyggnad som ska 

innehålla kontor, konferensrum och fler hotellrum.
• Andra funktioner som önskas tillkomma är en plats för utomhusaktivitet. 

Exempelvis en boulebana, tennisbana eller padelbana. 

Ett genomförande av aktuellt planförslag kommer leda till en förtätning av 
verksamheter ute i området. 
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PLANDATA
Läge och areal

Planområdet ligger mellan Karlshamn och Asarum cirka tre kilometer från Karlshamns centrum. 
Se gul markering på kartan ovanför. 

Hotellbyggnaden på Stampens trädgård 2 består idag av två och tre våningar i 
suterräng. Parkering finns på baksidan av byggnaden. Framsidan består av en gräsyta 
med några träd och flaggstänger. Det finns även träd utefter Jannebergsvägen. En 
anlagd stenmur löper längs med södra delen av fastigheten Stampens trädgård 2. 
Bygglov finns beviljat på hotellets fastighet för blivande utbyggnad och balkong.

Markägoförhållanden och areal
Planområdet utgörs av fastigheten Stampens trädgård 1 och Stampens trädgård 2 
och är cirka 17 000m2 stort. 
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TIDIGARE  
STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan Karlshamn 2030
Planområdet omfattas av gällande översiktsplan Karlshamn 2030 som vann 
laga kraft 2015-05-04 under område B5- Janneberg. Huvudsaklig inriktning 
för mark- och vattenanvändning i området är verksamheter. Översiktsplanens 
vision är ett starkt handelscentrum av storskalig karaktär som skiljer sig från den 
småskaliga stadskärnan. Jannebergsvägen är områdets ryggrad och fungerar som 
en effektiv länk mellan Karlshamn och Asarum. Vidare anger översiktsplanen 
att nya detaljplaner över området med syfte att möjliggöra ny väg, allmänna 
platser och verksamheter ska tas fram samt reservera mark för vägombyggnad 
och övriga förändringar i området. Planförslaget bedöms därför vara i linje med 
översiktsplanen.

Detaljplaner 
Det aktuella planområdet omfattas av detaljplan B19 från 1968. Planen anger 
område för hotell och motorservice i högst två våningar. Ett u-område för 
underjordiska ledningar löper längs med Jannebergsvägen, där det också råder 
förbud att anordna in- och utfart.

Gällande detaljplan för området är B19
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Beslutstagande
Beslut om planbesked    2018-06-27, byggnadsnämnden

Samrådsbeslut      2019-08-21, byggnadsnämnden

Granskningsbeslut     20xx-xx-xx, byggnadsnämnden

Antagandebeslut      20xx-xx-xx, byggnadsnämnden

Laga kraft      20xx-xx-xx, Kommunfullmäktige

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Bedömning har gjorts att den befintliga miljön inte har sådana värden eller en sådan 
sårbarhet att denna kan väntas leda till betydande miljöpåverkan. Det innebär att en 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna 
i 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken inte behöver upprättas. 
Bedömningen beskrivs med utförligt i bilagan ”Undersökning av betydande 
miljöpåverkan”. 

PLANFÖRSLAG
Förklaring av planbestämmelserna 
Planområdet utgörs enbart av privatägd mark och därför finns inga allmänna platser. 
De vägar som finns eller tillkommer är/kommer att bli enskilda vägar med enskilt 
huvudmannaskap. 

Fastighetens Stampens trädgård 1 planläggs med 
användningsområde för drivmedelsförsörjning för att 
bekräfta nuvarande markanvändning.
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Fastighetens Stampens trädgård 2 planläggs med 
användningsområde för tillfällig vistelse. Bestämmelsen 
avser tillfällig övernattning på hotell, vandrarhem, 
pensionat, campingstugor eller liknande. I användningen 
ingår sådan verksamhet som kompletterar den tillfälliga 
vistelsen, som till exempel parkering, kontor, butiker, 
restaurang, spa, gym och lekplats. 

Största byggnadsarea i %.
Bestämmelsen reglar hur många % av fastighetens 
totala yta som får exploateras och innefattar både 
huvudbyggnad och komplementbyggnader inom 
egenskapsområdet.

Marken får inte förses med byggnad.
Syftet med bestämmelse är att begränsa var nya 
byggnader får uppföras. I plankartan används 
bestämmelsen längs med Jannebergsvägen för att 
säkerställa lämpligt skyddsavstånd då det sker transport 
med farligt gods längs med Jannebergsvägen.

Fastighetens Stampens trädgård 2 planläggs med 
användningsområde centrum för att möjliggöra etablering 
av den nya snabbmatsrestaurangen. Användningen 
centrum inrymmer en kombination av olika verksamheter 
som handel, service, samlingslokaler och andra 
verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå.

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan.
Nockhöjd avser den högsta delen på byggnadens 
takkonstruktion, oavsett vilken typ av takkonstruktion 
byggnaden har. Delar som sticker upp över taket som 
skorstenar och antenner räknas inte in. Syftet med 
bestämmelsen är att reglera byggnadernas höjd som ska 
rymma bebyggelse i två till åtta våningar. 
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Minsta fastighetsstorlek i m2.
Bestämmelsen reglar fastighetens minsta eller 
största tillåtna storlek och används för att styra 
exploateringsgraden inom ett planområde. 

Mark får inte hårdgöras.
Bestämmelsen reglar markens anordnande och 
vegetation och med den kan kommunen reglera höjdläge, 
utformning av markytan, bibehållande av vegetation samt 
parkering. I den här planen används bestämmelsen för att 
bibehålla linfiltrerbara ytor för dagvattenhantering. 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Bestämmelsen som tillämpas på fastigheterna Stampens 
trädgård 1 och 2 syftar till att reservera mark för 
befintliga underjordiska ledningar och därmed skydda 
deras framtida underhåll och sträckning. 

Markreservat för gemensamhetsanläggning.
Bestämmelsen anger att ett område eller utrymme 
ska vara tillgängligt för gemensamhetsanläggning. 
Gemensamhetsanläggning är till för en grupp av 
fastigheters gemensamma behov. Det kan till exempel 
vara att fastigheterna inom ett kvarter behöver gemensam 
utfartsväg, parkering, garage, lekplats eller brygga. 
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Förutsättningar och förändringar
Riksintressen och övriga intressen 
Riksintressen
Planområdet ligger inom den MSA-påverkade zonen för Ronneby flygplats och 
omfattas av riksintresse Miljöbalken 3 kap, totalförsvaret, område med särskilt behov 
av hinderfrihet. 
Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också blanketten 
flyghinderanmälan enligt (Luftfartsförordning SFS 2010:770) skickas in till 
försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål (högre än 
45m och belägna inom tätort, högre än 20m utanför tätort). För vidare information 
se Försvarsmaktens hemsida där blankett finns. 

Påverkan på planförslaget
Planförslaget innehåller inga höga byggnader som kan komma att påverka 
riksintresset på ett negativt sätt. 

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. Att upphäva strandskyddet genom en 
bestämmelse i en detaljplan förutsätter att det finns särskilda skäl enligt 7 kap 18 
c-d §§ MB. Som särskilt skäl för upphävande av strandskydd anger kommunen med 
hänvisning till MB 1998:808 7 kap 18 c § punkt 2 att området som upphävandet 
avser är väl avskilt från området närmast strandlinjen av en dubbelfilig 70-väg, 
Jannebergsvägen. 

Påverkan på planförslaget
Vid ändring av eller framtagande av ny detaljplan återinträder strandskyddet. 
I samband med ny detaljplan upphävs strandskyddet för aktuellt område med 
hänvisning till MB 7 kap 18 c § punkt 2.

Miljökvalitetsmål 
Riksdagen har antagit 16 miljömål. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för 
Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt.   

Miljökvalitetsmålen förväntas inte påverkas negativt av planförslaget men 
detaljplanens syfte ger heller inte möjlighet att arbeta mot ett uppfyllande av målen.
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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.

1998 utfärdade regeringen en förordning om miljökvalitetsnormer. De ämnen som 
reglerades var kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid och bly. Förordningen har 
sedan dess reviderats ett antal gånger och kompletterats med ytterligare normer, för 
partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel 
och bens(a)pyren.

Miljökvalitetsnormen för buller infördes år 2004. Miljökvalitetsnormen för 
omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen 
att det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa.

Förändring och konsekvenser 
Trafikmängden i området antas öka vid etablering av den nya restaurangen, vilket 
riskerar öka bullernivån i området och på angörande vägar. Trots ökningen av 
trafiken bedöms inte påverkan vara så stor att miljökvalitetsnormerna för luft och 
buller påverkas negativt.

Kommunöverskridande frågor
Regionala och mellankommunala frågor bedöms inte påverkas av planförslaget.
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Mark- och vattenområden
Mark och vegetation
Planområdet omfattar mark för hotell och motorservice: 

• Hotellet är 2 till 3 våningar i suterräng.
• Parkering till hotellet finns i planområdets nordöstra del.
• Framför hotellet mot Jannebergsvägen finns en öppen gräsyta. 
• Bredvid hotellet ligger en bensinmack. 
• Längs med planområdets västra del löper Jannebergsvägen.  

Förändring och konsekvenser
Hotellet ska byggas på med två våningar, innehållande kontor, konferensrum och 
fler hotellrum. Framför hotellet finns idag en öppen gräsyta som ska bli asfalterad 
och där sökande planerar att anlägga en snabbmatsrestaurang. I anslutning till 
restaurangen kommer även parkeringsplatser att anläggas. På ytan framför hotellet 
vill sökande även planera för en tennisbana eller padelbana.

Bilden visar hur den nya in- och utfarten till den nya snabbmatsrestaurangen är tänkt att anläggas samt byggnadens ungefärliga 
placering.
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Ekosystemtjänster
De produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som 
bidrar till vårt välbefinnande är viktiga att beakta.

Förändring och konsekvenser
Föreslagen förändring förväntas inte påverka några ekosystemtjänster då det inte 
finns några i anslutning till planområdet eller i närheten av det.

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s berggrundskarta ligger planområdet i ett markområde av granodiorit. 
Dess yttre egenskaper påminner om vanlig granit. Innan området bebyggdes med 
hotell och bensinmack bestod marken av åkermark. Inom planområdet finns inga 
spår av skred eller ras men som kartan nedanför visar finns det områden runt om 
planområdet där det finns risk för ras eller skred. Det förväntas dock inte påverka 
planförslaget. 

Förändring och konsekvenser
Föreslagen förändring medför att andelen hårdgjord yta ökar i området. Det 
berör uteslutande gräsmattan framför hotellet som blir bebyggd med en 
snabbmatsrestaurang med tillhörande parkeringar. Den ändrade markanvändningen 
förväntas inte påverka området negativt.

Bilden visar markområden runt om planområdet där det finns risk för ras och skred i finkornig jord.
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Fornlämningar
Eventuella fynd i samband med anläggningsarbeten ska omgående anmälas till 
länsstyrelsen enligt bestämmelserna i kulturmiljölagen.

Förändring och konsekvenser
Inga kända fornlämningar finns inom själva planområdet men öster därom finns 
ett par objekt som är registrerade i fornminnesregistret. De förväntas inte påverkas 
negativt av föreslagen åtgärd.

Trafik och säkerhet
Gator och trafik 
Karlshamns Kommun är väghållare till de vägar som ansluter till planområdet. 
Gäller Jannebergsvägen samt infarten från Jannebergsvägen till verksamheterna 
i området. Infarten till hotellet Best Western och hotellets parkering ägs av 
Nytäppets fastighets AB.

Förändring och konsekvenser
Planförslaget föreslår en infart till den nya restaurangen mellan befintlig 
hotellbyggnad och bensinstation. Omkringliggande vägar där kommunen är 
väghållare påverkas inte av förslaget. Däremot kommer trafiken i området öka 
vilket kan öka belastningen av vägnätet. Se illustration nedanför för förslag till in- 
och utfartens anordnade. Markeringen visar det förslag som är mest aktuellt för 
detaljplanen.

Gång- och cykeltrafik 
Längs med Jannebergsvägen finns en gång och cykelbana som leder vidare mot 
Asarum och Korpadalen. 

Förändring och konsekvenser
Planförslaget kommer inte påverka befintliga gång- och cykelbanor i området på ett 
negativt sätt.

Kollektivtrafik 
Området kan också angöras med buss som stannar på Jannebergsvägen i höjd med 
hotellet. De linjer som trafikerar Jannebergsvägen är linje 1, 2, 362 och 635.

Förändring och konsekvenser
Planförslaget påverkar inte befintlig kollektivtrafik.
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Parkering och angöring
Befintliga verksamheter i planområdet nås via en in- och utfart från 
Jannebergsvägen. Befintlig angöring till planområdet kommer vara kvar och en ny 
in- och utfart till den nya verksamheten i planområdet kommer anläggas. 

I planområdet finns två parkeringsplatser till befintliga verksamheter. Bensinmacken 
Circle K har en liten parkering till sina besökare på sin fastighet och hotellet Best 
Western har en större parkering till sina besökare på sin fastighet. 

Förändring och konsekvenser
Bensinmackens användning kommer inte förändras och därmed förblir deras 
behov av parkeringsplatser detsamma. Däremot som kommer hotellets verksamhet 
att öka och därmed kan det komma ett ökat behov av parkeringsplatser. Sedan 
tillkommer det en ny verksamhet på området som har behov av parkeringsplatser 
till sina besökare. Marken där den nya verksamheten kommer ligga kommer bilda 
en egen fastighet och parkeringsbehovet till den bedöms kunna lösas inom den 
egna fastigheten. Vad gäller hotellets ökade behov av parkeringsplatser föreslås att 
det löses inom den egna fastigheten. Eventuellt att fastighetsägaren hyr platser hos 
någon av de kringliggande verksamheterna för att tillgodose parkeringsbehovet. 

Störningar och riskfaktorer
Buller
Idag förekommer buller från trafiken på Jannebergsvägen, Strömmavägen samt 
E22. Bullret i området förväntas att öka då trafiken till, från och i området förväntas 
öka. Det i samband med etablering av ny snabbmatsrestaurang men också hotellets 
växande verksamhet.

Förändring och konsekvenser
Föreslagen förändring kommer generera mer trafik till och från men också inom 
området vilket kan påverka bullret genererat från fordon att stiga. Bullret bedöms 
dock inte stiga så pass mycket att det får en negativ konsekvens för planområdet 
och marken runt omkring. Området runt om planområdet består idag av olika 
verksamheter. De verksamheterna bedöms inte ta skada av en ökande bullernivå då 
verksamheterna främst är av den karaktär som besöks under dagtid. 

Farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga 
egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom om de inte 
hanteras rätt under en transport.
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Förändring och konsekvenser
Idag sker transport av farligt gods längs med Jannebergsvägen som går igenom 
planområdets västra del. Det kräver lämpliga skyddsavstånd mellan befintlig 
drivmedelshantering, transportled för farligt gods och tänkt verksamhet. 
Skyddsavstånd kan regleras genom olika planbestämmelser på plankartan 
som styr var byggnader får placeras och inte. I planen föreslås tillkommande 
verksamhet placeras 20 meter ifrån Jannebergsvägen där transport med farligt 
gods sker. Tillkommande verksamhet bör även placeras 20 meter från befintlig 
drivmedelshantering. Samma avstånd som hotellet har till bensinmacken idag. Den 
nya byggnadens placering regleras genom en 15 meter bred remsa av prickmark. 

Markföroreningar
Inom planområdet finns potentiellt förorenad mark på fastigheten Stampens 
trädgård 1. Även om föroreningen uppstått inne på Stampens trädgård 1 kan den ha 
spridits och förorenat Stampens trädgård 2.

Förändring och konsekvenser
Markprovtagning kan komma att krävas som ett led i planarbetet. 

Kartan visar lokaliseringen av den eventuella föroreningen.

Radon 
Området är inte utpekat som område med risk för förhöjda markradonhalter i 
SGU:s (Statens Geologiska Undersökning) markradonöversikt. Planområdet ligger 
på ett värde av 2 på flygstrålningskartan (uran) vilket är medelvärdet. Ansvaret 
för att utreda och bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga och frågan om byggnaders 
utförande hanteras i sambans med bygglovet och då i det tekniska samrådet inför 
startbeskedet. 
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Risker på grund av förändrat klimat
Planområdet ligger på en sådan höjdnivå (+6-12 m.ö.h) att det inte beräknas 
påverkas av höjda vattenstånd i framtiden. Däremot kommer andelen hårdgjord 
yta för området att öka vilket kan påverka infiltrationen av dagvatten. Ytan framför 
hotellet Best Western består idag av en stor gräsmatta som kommer hårdgöras 
i samband med etablering av den nya restaurangen och till den tillhörande 
parkeringsplatser. 

Förändring och konsekvenser
Planområdet påverkas inte av stigande havsnivåer men områdets förmåga att 
infiltrera dagvatten i marken kan försämras på grund av att andelen hårdgjord yta 
ökar. För att åtgärda detta har delar av planområdet markerats med bestämmelsen n1 
som reglerar att delar av marken i planområdet inte får hårdgöras. 

Teknisk infrastruktur
Dagvatten
Enligt kommunens riktlinjer för hantering av dagvatten, antagen av 
kommunstyrelsen 2017-03-07, ska dagvatten i första hand tas omhand inom egen 
fastighet, i andra hand fördröjas inom egen fastighet och som sista alternativ avledas. 

Idag finns en stor gräsyta framför hotellet och bensinmacken som fungerar 
för infiltration av dagvatten. Området lutar ner mot gräsmattan vilket hjälper 
avrinningen från de hårgjorda ytorna i planområdet då vattnet färdas ner till 
gräsmattan där det sedan sugs upp. På området finns även ett flertal träd planterade 
som också hjälper till med omhändertagandet av dagvattnet. Planområdet ligger 
inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten och det finns ett par 
anslutningspunkter.

Förändring och konsekvenser
Planförslaget innebär att andelen hårdgjord yta i området ökar vilket kan komma att 
försvåra infiltration av dagvatten. Den stora gräsmattan framför hotellet kommer till 
största del asfalteras för att bygga den nya restaurangen med tillhörande parkering 
men inom fastigheten finns flera anslutningspunkter för dagvattenledningar. 
Vilket innebär att både befintlig verksamhet och tillkommande verksamhet har 
mycket goda anslutningsmöjligheter till dagvattennätet. I plankartan som är 
juridiskt bindande har även bestämmelser om markens hårdgörandegrad lagts in 
för att styra att vissa ytor inte får hårdgöras. Det för att spara gräsmark som har 
infiltrationsförmåga för hantering av dagvatten. 
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Bilderna visar några av de gräsytor och träd som finns i området och som bör bevaras till förmån för dagvattenhanteringen.

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Förändring och konsekvenser
Planförslaget kommer innebära en ökad belastning av vatten- och avloppsnätet. 
Dels genom etablering av en ny restaurang men också hotellets utökade verksamhet. 
Hotellet förses med ytterligare två våningar för fler hotellrum som kommer behöva 
anslutning till vatten och avlopp för toaletter, duschar och handfat. En våning 
innehåller cirka 28 rum. Det innebär att de två nya våningarna kan innehålla upp 
emot 56 rum.

Avfallshantering
Hotellverksamhetens avfall utgörs till största del av matavfall från restaurangen 
eller brännbart avfall från den övriga hotellverksamheten. Visst miljöfarligt avfall 
kan förekomma men det är upp till hotellverksamheten att ordna med bortforsling 
av sådant. Från bensinstationen förekommer större mängder miljöfarligt och 
brandfarligt avfall som tas omhand på särskilt vis.

Förändring och konsekvenser
Planförslaget innebär ingen väsentlig förändring av typ av avfall. Däremot kan 
mängden matavfall och brännbart avfall öka i samband med utökningen av hotellets 
verksamhet samt etableringen av en ny restaurang i området.

Värme, el, tele och bredband
Befintlig anslutning till värme, el, telefoni och bredband finns för hotellets 
verksamhet. Eon Energidistribution AB har inga ledningar inom aktuellt 
planområde. Eon Biofor Sverige AB har en tankstation 100 meter utanför 
planområdet. 
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Förändring och konsekvenser
Föreslagen förändring kan komma att öka belastning av värme och elnät. Befintlig 
anslutning för hotellverksamheten finns men en ny anslutning för tillkommande 
restaurang kan komma att behövas. 

Sammanfattning av konsekvenser
Sammanfattningsvis innebär planförslaget en förändring av fastigheterna Stampens 
trädgård 1 och 2 genom etablering av en ny restaurang och skapandet av en ny in- 
och utfart till restaurangen. Marken där den nya restaurangen anläggs kommer bli 
hårdgjord samt kommer den styckas av för att bilda en egen ny fastighet. Hotellets 
verksamhet kommer utökas genom att det byggs på två våningar som innehåller fler 
hotellrum, konferenslokaler och kontor. De största konsekvenserna som genereras 
av planförslaget är etableringen av den nya restaurangen med tillhörande in- och 
utfart samt parkeringsplatser som innebär mer trafik till och från området samt den 
ökade andelen hårdgjord yta vilket påverkar dagvattnet. 

GENOMFÖRANDE
Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska frågor som krävs för att detaljplanen ska kunna 
genomföras i enlighet med planens syfte. Frågorna nedan är i sig inte rättsligt 
självständiga utan de är istället vägledande vid genomförande av detaljplanen. 

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås till 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen i enlighet med tecknat 
planavtal med fastighetsägaren. Karlshamns Energi och Vatten AB (KEVAB) är 
huvudman för allmänna vatten- och avloppsledningar och svarar för drift och 
underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. KEVAB ansvarar för tillhandahållande 
av anslutningspunkt för vatten- och avloppsledningar. 
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Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för fastighetsbildning, 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. Karlshamn Energi AB är huvudman för allmänna elledningar och 
fjärrvärmeledningar. Telia Sonera AB är huvudman för teleanläggningar. Markägaren 
ansvarar också för och bekostar eventuella ändringar av ledningsdragning inom den 
egna fastigheten. E.ON Elnät är huvudman för allmänna elledningar och Karlshamn 
Energi AB är huvudman för allmänna fjärrvärme- och fiber/bredbandsledningar. 

Lovpliktens omfattning
Inom planområdet medges ändrad lovplikt i olika omfattning. De upplysningar 
som, tillsammans med bestämmelserna om ändrad lovplikt ska beaktas, framgår av 
plankartan.

Upphävande av strandskydd
I samband med ny detaljplan upphävs strandskyddet för aktuellt område med 
hänvisning till MB 7 kap 18 c § punkt 2. Att upphäva strandskyddet genom en 
bestämmelse i en detaljplan förutsätter att det finns särskilda skäl enligt 7 kap 18 
c-d §§ MB. Som särskilt skäl för upphävande av strandskydd anger kommunen med 
hänvisning till MB 1998:808 7 kap 18 c § punkt 2 att området som upphävandet 
avser är väl avskilt från området närmast strandlinjen av en dubbelfilig 70-väg.

Organisatoriska frågor

Avtal
Planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och fastighetsägare.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsrättsliga konsekvenser
Påverkan på fastigheter inom planområdet
Fastighet Stampens trädgård 1 - privatägd fastighet
Fastigheten Stampens trädgård 1 ägs av Circle K Sverige AB. Fastigheten påverkas 
genom etableringen av den nya restaurangen. Dels genom att det blir en ökad trafik 
i området till och från den nya verksamheten men främst genom den nya in- och 
utfarten till restaurangen som föreslås, kommer ta delar av marken på Stampens 
trädgård 1 i anspråk.



PLANBESKRIVNING • Detaljplan för Stampens trädgård 1 och 2 (Best Western) Karlshamns kommun

22

2019-07-31
Dnr: 2018/1543

Fastigheten Stampens trädgår 1    Fastigheten Stampens trädgård 2

Fastighet Stampens trädgård 2 - privatägd fastighet
Fastigheten Stampens trädgård 2 ägs av Nytäppets fastighets aktiebolag. 
Fastigheten påverkas genom etableringen av den nya restaurangen. Dels genom 
att det blir en ökad trafik i området men även genom den nya in- och utfarten till 
snabbmatsrestaurangen som tar mark i anspråk samt att restaurangen byggs framför 
hotellet mot Jannebergsvägen. 

Markägaren till fastigheten Stampens trädgård 2 avser att sälja mark till 
den snabbmatsrestaurang som kommer etablera sig framför hotellet mot 
Jannebergsvägen. Det innebär att en ny fastighet kommer bildas genom 
fastighetsbildning. Markägaren har uppgett att denne avser sälja 3000m2 till 
snabbmatsrestaurangen. Vilket i sin tur innebär att fastigheten Stampens trädgård 2 
kommer minska i storlek. Ansökan om fastighetsbildning görs hos lantmäteriet av 
fastighetsägaren.

Frostenstorp GA:1
Frostenstorp GA:1 är en gemensamhetsanläggning på fastigheten Stampens 
trädgård 1. Gemensamhetsanläggningen är för anslutning till vatten, spillvatten och 
dagvatten. Den nya fastigheten avses få en egen anslutning och därmed sker ingen 
påverkan på GA:1. 

Övriga till planområdet gränsande fastigheter
För övriga, till planområdet angränsande fastigheter, kommer ingen fastighetsrättslig 
påverkan att ske. Planens konsekvenser för dessa fastigheter kommer främst att 
bestå av förändringar vad gäller den ökade trafiken i området. 

Gemensamhetsanläggning
I detaljplanen föreslås att en gemensamhetsanläggning bildas på kvartersmark för 
den nya in- och utfarten till den nya restaurangen. In- och utfarten kommer bli tungt 
belastad av bilar som ska besöka de olika verksamheterna i planområdet. 
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Genom att bilda en gemensamhetsanläggning för den nya in- och utfarten fördelas 
ansvaret och kostnaderna mellan de olika fastigheterna och verksamheterna. 
Detta regleras med bestämmelsen g1 i plankartan. Ansökan om bildande av 
gemensamhetsanläggning görs hos lantmäteriet av fastighetsägarna. 

Ledningsrätt och servitut
Rätten till eventuellt oskyddade underjordiska ledningar inom området behöver 
säkras genom ledningsrätt/servitut.

Ekonomiska frågor
Planekonomi 
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av fastighetsägaren till Stampens 
trädgård 2. Kostnaderna regleras i ett upprättat och undertecknat avtal mellan 
parterna. 

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

Fastighetsreglering som innebär att ytterligare fastigheter bildas kan komma 
att föranleda anslutningskostnader för el och VA. För dessa kostnader 
ansvarar fastighetsägaren. Eventuella kostnader föranledda av speciella 
grundläggningsförhållanden, förekomst av markföroreningar eller höga radonhalter 
kommer att belasta bygglovssökanden/den enskilde fastighetsägaren.

Medverkande tjänstemän
Planbeskrivningen har upprättats av Nanny Strand, Stadsbyggnadsavdelningen, i 
samråd med övriga berörda kommunala tjänstemän.

Karlshamn den 2 augusti, 2019

Nanny Strand   Emina Kovacic
Planarkitekt   Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt
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