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Planprocessen 
Planarbetet genomförs med ett utökat planförfarande då planförslaget är av allmänt intresse 
på grund av dess innehåll och läge i centrala Hällaryd. Programskedet bedöms inte behövas 
för att underlätta detaljplanearbetet, då planförslaget följer översiktsplanens intentioner, 
vilka konkretiserats i ett strategiska program för Hällaryd under 2017.  
 
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 
stadsbyggnadsavdelningen på Rådhuset och hålls även tillgängliga på biblioteket i Hällaryd. 
Handlingarna kommer även delvis att finnas tillgängliga på kommunens hemsida. 
  

Tidplan 
En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer:  
 
 Upprätta samrådshandlingar   april – juni/augusti 2018 
 Samråd om behov av MKB  april - maj 2018 
 Beslut om samråd (BN)  september 2018 
 Samråd     september/oktober 2018 
 Upprätta granskningshandlingar  oktober/november 2018 
 Beslut om granskning (BN)   december 2018 
 Granskning   december 2018/januari 2019 
 Upprätta antagandehandlingar  januari/februari 2019 
 Godkänna och överlämna för antagande (BN)  februari 2019 
 Beslut om antagande (KF)  april 2019 

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

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. 
 

Handlingar 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:1 000, daterad 2018-08-29 
 Illustrationskarta, skala 1:1 000, daterad 2018-08-29 
 Planbeskrivning, daterad 2018-08-29 
 Grundkarta, skala 1:1000, upprättad 2018, fastighetsredovisningen avser förhållandena  
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2018-08-28  
 Fastighetsförteckning, daterad 2018-08-28  
 Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 

daterat 2018-04-23 
 Strategiskt program för Hällaryd, daterat 2017-06-19 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Bakgrund 
I enligt med översiktsplanen togs under 2017 ett strategiskt program fram för Hällaryd. Det 
strategiska programmet visar på en framtida utvecklingsriktning för Hällaryds tätort. 
Programmet ska ses som ett planeringsunderlag och ett visionsdokument. Avsikten är att 
underlätta för Hällaryd att fortsätta utvecklas både befolknings- och livskvalitetsmässigt. 
 
Nu aktuell detaljplan initierades av programarbetet och av att Karlshamnsbostäder AB         
2017-03 22 ansökte om planbesked för nybyggnad av bostäder gällande del av fastigheten 
Hällaryd 1:139. Vi uppstarten av planarbetet framkom behov gällande skolverksamhetens 
framtida utveckling i Hällaryd, vilka inte kan rymmas inom befintlig detaljplan, varför 
planområdet utökades. Kommunen har nyligen förvärvat Hällaryd 1:60, vilken också medtas i 
planarbetet. 
 
I Hällaryds tätort bor 548 invånare (2017). Under de fem åren före 2017 har Hällaryd haft en 
positiv befolkningsutveckling. Den demografiska strukturen domineras av barnfamiljer och 
äldre och prognoserna pekar på att dessa åldersgrupper också kommer att öka framöver. I 
Hällaryd med omland bor 827 personer (2017). 
 

Syfte och huvuddrag 
Syftet med planarbetet är att möjliggöra byggnation av bostäder i såväl marklägenheter som 
punkthus inom Hällaryd 1:139, där avsikten är att befintligt före detta kommunalhus ska rivas. 
Planen syftar också till att möjliggöra en utbyggnad och utveckling av den skolverksamhet som 
finns inom planområdet. Avsikten är att pröva möjligheterna att inrymma upp till sex förskole-
avdelningar samt att samla övrig skolverksamheten och kommundelsbiblioteket i en byggnad. 
Planens syfte är även att skapa en aktivitetspark inom området. Även frågan om samlingslokal, 
fler bostäder och allmänt tillgängliga platser i Hällaryds centrum behandlas i planarbetet. 
 
Nu aktuell detaljplan syftar, inom berörda delar, till att ge förutsättningar för ett genomförande 
av översiktsplanens intentioner, vilka konkretiserats i det strategiska programmet för Hällaryd. 
 

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 i bilagan ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB”. 
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Plandata  
Läge 
Planområdet omfattar stora delar av centrala Hällaryd. 
Inom planområdet finns det gamla kommunalhuset, 
Hällaryds skola, förskola och bibliotek samt en del 
bostäder, såväl flerbostadshus som friliggande hus, och 
även allmän plats i form av park- och gatumark. Såväl 
genomfartsvägen i Hällaryd, Elisbergsvägen, som 
lokalgatorna Kommunalhusvägen, Trensumsvägen och 
Kantorsvägen finns inom området, se karta här intill. 
 
Området gränsar i norr mot Hällaryds kyrkogård, i väster 
och öster finns bostadsområden och i söder finns, 
förutom bostäder, kyrkans församlingsgård. Byns 
matbutik finns strax sydost om planområdet. 

 
Markägoförhållanden och areal 
Planområdet omfattar knappt 5 ha och berör flera olika 
fastigheter. Hällaryd 1:56, 1:60 och 1:123 ägs av 
Karlshamns kommun och Hällaryd 1:139 ägs av 
Karlshamnsbostäder AB. Övriga fastigheter inom 
planområdet är i privat eller kyrklig ägo. 
 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 
I kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030, antagen i 
maj 2015, ingår planområdet i delområde D. Hällaryd.  
 
Visionen för Hällaryd är i korthet att orten år 2030 är ett 
attraktivt samhälle där det byggts centralt både för äldre 
och yngre. Kompletteringar och förtätningar har lett till 
att det finns ett bredare utbud av bostadstyper och 
upplåtelseformer, det finns både marklägenheter, 
trygghetsboenden och nya villor. Med ökat antal 
bostäder i Hällaryd med omnejd har även underlag till skola och service förbättrats. Hällaryds 
centrum har förtätats och förskönats, här finns platsbildningar, samlingslokal och en ny förskola 
liksom en aktivitetspark. 
 
Nu aktuell detaljplan syftar, inom berörda delar, till att ge förutsättningar för ett genomförande 
av översiktsplanens intentioner. 
 
För att nå visionen anges följande: 
• Ny bebyggelse och övriga förändringar som innebär stärkt underlag för skola, förskola och 
annan service ska ses som positivt. 
• Se över möjligheterna att förtäta och komplettera den befintliga centrumbebyggelsen och 
tätortsväven med såväl funktionsblandad bebyggelse och bostäder som verksamheter. Detta 
görs lämpligen i samband med ett programarbete för tätorten Hällaryd. 
• Placera företrädesvis centrumfunktioner i Hällaryd längs Elisbergsvägen mellan Trensums-
vägen och kyrkan. 
• Beakta värdefulla naturområden vid förändringar inom tätorten. 
• Se över och förbättra kopplingen mellan centrum och övrig tätbebyggelse. 
• Ersätt äldre detaljplaner med nya som stämmer bättre överens med bebyggelsens innehåll och 
utformning och som motsvarar dagens krav och behov vad gäller utveckling och bevarande. 

Planområdets läge i Hällaryd. 

Planområdets avgränsning. 
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• Verka för bra vägar och övrig infrastruktur. 
• Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter vid planering för nya bostäder, 
verksamheter och funktioner. 
 
En huvudfråga i översiktsplanen är strävan efter en hållbar utveckling där en social, ekologisk 
och ekonomisk dimension beaktas. I översiktsplanen presenteras åtta ledord som definierats 
som viktiga i strävan mot en hållbar utveckling. De åtta ledorden är förtätning, funktions-
blandning, hållbara kommunikationer, servicenära, naturnära, god infrastruktur, miljövänlig 
energi och levande landsbygd.  
 
En utveckling i enlighet med den avsedda detaljplanen bedöms kunna uppfylla sju av dessa åtta 
ledord. Planen är en förtätning i den befintliga tätorten. Förtätningar av befintliga byggda 
miljöer ger goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik och att använda kollektivtrafik – 
hållbara kommunikationer. Förtätning innebär också att existerande resurser, så som 
angöringsvägar och teknisk infrastruktur med mera, utnyttjas på ett bättre sätt, planen 
möjliggör alltså utbyggnad där det finns utbyggd god infrastruktur. Såväl kommersiell som 
offentlig service finns inom planområdet eller i dess omedelbara närhet. Att bygga i servicenära 
lägen ger ökat underlag för både befintlig och ny service, vilket i förlängningen minskar behovet 
av energi och transporter. Platsen får anses naturnära, då det inom kort avstånd finns god 
tillgång till gröna områden. Planen möjliggöra även verksamheter. Funktionsblandning där 
olika funktioner såsom bostäder, arbetsplatser och service är integrerade med varandra ger 
intressanta, trygga och variationsrika miljöer. En satsning på Hällaryds centrum stärker inte 
bara tätorten Hällaryd utan även dess omland, vilket i förlängningen ger bättre förutsättningar 
för en levande landsbygd. 
 

Strategiskt program 
Ett strategiskt program för Hällaryd antogs av kommunfullmäktige i juni 2017 och är ett 
fördjupningsarbete av det slag som föreskrivs i antagen översiktsplan. Översiktsplanen 
presenterar en önskad framtidsbild för Hällaryd - en vision för hur Hällaryd ska se ut år 2030. 
Det strategiska programmet fördjupar det som översiktsplanen pekat ut som utvecklings-
riktning för Hällaryd. Programmet baseras dels på nämnd översiktsplan och dels på den 
medborgardialog som genomförts. Programmet är ett visionsdokument som ska användas som 
planeringsunderlag när olika utvecklingsfrågor blir aktuella på orten. 
 
Utifrån den medborgardialog som genomfördes i samband med programarbetet har fyra 
strategiska riktlinjer arbetats fram;  

- Möjliggör för nya lokaler 
- Upprusta allmänna platser 
- Förbättra förbindelser och infrastruktur  
- Skapa positiva flyttkedjor 

Riktlinjerna har underkategorier som utgörs av möjliga åtgärder. För varje åtgärd presenteras 
olika förslag på utveckling genom en vision, se vidare i programmet. 
 
Under hösten/vintern 2016 genomfördes ett dialogarbete med barn på Hällaryds skola. 50 barn i 
årskurs tre till sex deltog. Syftet var att ta del av barnens åsikter kring Hällaryd, hur de ser på 
orten idag och vad de skulle vilja förändra. Nedan sammanfattas barnens tankar och idéer:  
 
- Satsa mera på lekplatser med äventyrstema  
- Ordna fler och bättre skate/kickboardramper  
- Bygg övergångsställe vid skolan och matöppet  
- Anordna en park vid kommunalhuset  
- Gör så alla kan ta del av föreslagna projekt genom god tillgänglighet  
- Ta vara på det som är bra med Hällaryd såsom närheten till naturen och småskaligheten 
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Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. Den nya detaljplanen avser ersätta D3, fastställd 
1964 och D10, fastställd 1976, i sin helhet samt även delar av D2, fastställd 1962 och D7 
fastställd 1971. Se avgränsning på karta nedan. 
 
D2 – Elisbergsvägen är planlagd som allmän plats, gata 
eller torg. Den södra delen av Hällaryd 1:139 är 
planlagd för bostadsändamål, med liknande 
bestämmelser som inom D3, se nedan.   
 
D3 – planen reglerar kvartersmark för allmänt 
ändamål i två våningar (7,2 meter) inom skoltomten, 
med ett brett prickmarksområde i gräns mot 
förskoletomten, Hällaryd 1:123. Även för del av 
Hällaryd 1:139 anges allmänt ändamål i två våningar 
med en maximal taklutning av högst 30 grader. För 
fastigheterna Hällaryd 1:60, 1:61 och 1:62 anges 
bostadsändamål i en våning (4,2 meter) jämte 
vindsinredning, ett friliggande hus per tomt 
innehållande maximalt två lägenheter, minst 500 m2 
tomt och minst två tredjedelar av tomten ska lämnas 
obebyggd, huvudbyggnad får uppta maximalt 125 m2 
och en komplementbyggnad per tomt på maximalt 50 
m2 tillåts, om tomten är mindre än 3 000 m2.  
 
D7 – del av Hällaryd 1:139 är planlagd för allmänt 
ändamål i två våningar. Marken inom planområdet 
väster och norr om Kantorsvägen är planlagd som 
allmän plats, park eller plantering.  
 
D 10 – Del av Hällaryd 1:2 är planlagd för kyrkligt 
ändamål och begravningsändamål i två våningar (7,2 meter) med 45 graders taklutning. Inom 
Hällaryd 1:123 är marken planlagd för allmänt ändamål i en våning (4,5 meter) med 45 graders 
taklutning. 
 

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. 
 
Kommunens 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. Samråd med länsstyrelsen 
har skett. Byggnadsnämnden fattar beslut i frågan i samband med beslut om samråd. Motiven till 
kommunens ställningstagande framgår av handlingen ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/ 
avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB”. Länsstyrelsen instämmer, enligt 
samrådsyttrande daterat 2018-05-14, i kommunens bedömning. 
 

Övriga kommunala beslut och utredningar 
Byggnadsnämnden beslutade 2017-06-21 att ställa sig positiv till att pröva ansökan om 
planläggning med syfte att möjliggöra byggnation av bostäder inom del av fastigheten Hällaryd 
1:139.  
 

Planområdets avgränsning, svartstreckad linje. 

 

D3 

D10 

D7 

D2 

D7 

D2 
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Kommunfullmäktige antog 2017-06-19 ett strategiskt program för Hällaryd. Programmets 
vision för platsen är att flera användningar ska eftersträvas, där allmänna och privata intressen 
kan samspela. Mot bakgrund av det antagna programmet anges i planbeskedet att detaljplanen 
bör utformas med kvartersmark för bostäder, verksamheter och samlingslokal samt med allmän 
platsmark för park och lek. Den befintliga parken, lekplatsen och vissa parkeringsytor bör vara 
tillgängliga för allmänheten. 
 
I samband med startmötet den 19 december 2017 diskuterades detaljplanens innehåll med 
utgångspunkt i programmets vision för fastigheten och Hällaryds centrum. Diskussionen 
resulterade i att såväl samlingslokal som allmänt tillgänglig lekplats och allmänna 
parkeringsplatser föreslås placeras utanför Hällaryd 1:139, medan en allmänt tillgänglig parkyta 
bör kunna inrymmas inom nuvarande Hällaryd 1:139. Mot denna bakgrund omfattar den nu 
aktuella detaljplanen en större yta än del av Hällaryd 1:139.  I samband med uppstarten av 
planarbetet framkom även behov gällande skolverksamhetens framtida utveckling i Hällaryd 
liksom önskemål och behov från intilliggande fastigheter i privat och kyrklig ägo, varför 
planområdet utökades till att omfatta även dessa delar av centrala Hällaryd.  
 
2018-05-08 fattade kommunstyrelsen beslut om att beställa detaljplan för Hällaryd 1:56, 1:60 
och 1:123. 

 
Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Riksintresse, strandskydd och övriga intressen 
Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret, område med särskilt behov av 
hinderfrihet. Inom dessa områden kan objekt högre än 20 meter medföra påtaglig skada. 
Planområdet berör inga övriga riksintressen och ligger inte inom strandskyddat område. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget tillåter ingen bebyggelse som är högre än 20 meter över befintligt markplan och 
påverkar därför inte riksintresset.  
 

Miljökvalitetsmål 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och 
tjugofyra etappmål. 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. Att som i planförslaget ge förutsättningar för att bygga 
funktionsblandat och förtäta befintliga byggda miljöer i anslutning till god infrastruktur och 
service bidrar till att minska behovet av transporter och ger även goda förutsättningar för 
hållbara kommunikationer. Detta inverkar positivt på framför allt miljökvalitetsmålen 
begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och ingen övergödning. 
Transporter är idag den största orsaken till klimatförändringen och en stor källa till 
luftföroreningar och utsläpp av ämnen som bidrar till försurningen och övergödning.  
 
Planförslaget berör även miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö positivt genom att bland annat 
bidra till en långsiktigt hållbar bebyggelse- och grönstruktur i Hällaryd och genom att ge 
förutsättningar för utveckling av såväl bostäder som kommersiell och offentlig service, vilket är 
positivt för såväl Hällaryd som omgivande landsbygd och Karlshamns kommun i stort. 
Planförslaget möjliggör också en utveckling av en aktivitetspark, vilket gynnar en god hälsa och 
en mångfald av fritidsaktiviteter. Planförslaget innebär att äldre byggnader rivs, i något fall med 
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kulturhistoriskt värde (kommunalhuset), medan andra befintliga kulturvärden och 
sammanhang (den gamla folkskolan och intilliggande lärarbostad) bevaras. 
 

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. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon påverkan på 
miljökvalitetsnormerna. Planområdet är delvis ianspråktaget för de ändamål som föreslås. 
Antalet boende i området kommer att öka och därmed trafiken till det. Ökningen bedöms dock 
inte bli så betydande att miljökvalitetsnormerna för luft och buller påverkas negativt. Inte heller 
vattenkvalitén i Karlshamnsfjärden bedöms påverkas av föreslagen detaljplan. Se vidare nedan 
under rubriken ”Störningar, miljö- och riskfaktorer”. 

 
Störningar, miljö- och riskfaktorer  
Buller 
Plan- och bygglagen och miljöbalken har samordnats när det gäller buller och bostäder. Från och 
med den 2 januari 2015 ska beräknade värden för omgivningsbuller redovisas i 
planbeskrivningen. Detaljplanen ska uppfylla de riktlinjer för väg- och spårtrafik som anges i 
förordningen om trafikbuller (SFS 2015:216, med förordningsändring SFS 2017:359, vilken 
trädde i kraft 1 juli 2017).  
 
Nedan följer en sammanfattning av riktvärdena. 
 
Enligt riktvärdena bör buller från vägar inte överskrida: 

- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats om sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden 
- 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostad om högst 35 kvadratmeter, i 

kombination med uteplats om högst 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå 
 
Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör:  

- minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och  

- minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå 
inte överskrids nattetid (kl 22.00 - 06.00) vid fasaden. 

 
Om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids får den göra det högst fem gånger per 
timme under perioden kl. 06-22 och då med högst 10 dB. 
 
Bullerberäkningar har gjorts utmed Elisbergsvägen i höjd med Hällaryd 1:139, där nya bostäder 
föreslås. Även den framtida situationen bör beaktas, varför beräkningar har gjorts på 
prognosticerad trafikmängd om 20 år. Beräknade bullernivåer redovisas i tabellerna nedan: 
 
Dag 

Gata Ekvivalent 
ljudnivå idag 

Maximal 
ljudnivå idag 

Ekvivalent 
ljudnivå om 20 
år 

Maximal 
ljudnivå om 20 
år 

Elisbergsvägen 48 dBA  74 dBA 49 dBA 74 dBA 
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Natt 
Gata Ekvivalent 

ljudnivå idag 
Maximal 
ljudnivå idag 

Ekvivalent 
ljudnivå om 20 
år 

Maximal 
ljudnivå om 20 
år 

Elisbergsvägen 48 dBA  67 dBA 49 dBA 67 dBA 
 
Idag trafikeras Blekinge kustbana av 33 tåg per dygn öster om stationen i Karlshamn. Prognosen 
för år 2014 är 38 tåg per dygn på sträckan. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Ny bostadsbebyggelse föreslås inom planområdet, såväl utmed Elisbergsvägen som vid 
Kantorsvägen. De föreslagna bostäderna gränsar i övrigt till befintlig bostadsbebyggelse. 
Bostäderna utsätts för buller främst från Elisbergsvägen. Trafiken på Kantorsvägen, bedöms 
som ringa och inte i sådan omfattning att bullerstörningar uppstår. 

 
Enligt beräkningarna ovan ligger den ekvivalenta ljudnivån på 48 dBA vid läget för illustrerat 
punkthus, vilket är klart under det angivna riktvärdet. Däremot överskrids den maximala 
ljudnivån vid fasaden mot Elisbergsvägen under dagtid 12,5 meter från vägmitt, medan 
maxvärdet sjunker under nattetid och då inte överskrids. Maxnivån om 70 dBA ska uppfyllas vid 
uteplats och för att klara detta bör uteplatser anordnas längre från vägen eller skyddas genom 
plank.  
 
Den prognostiserade bullernivån utgår från att mängden fordon med bensin och dieseldrivna 
motorer ökar i samma takt som tidigare. Med större andel eldrivna motorer kommer 
bullernivåerna inte att uppnå så höga nivåer som redovisade värden. 
 
Cirka 200 meter från, i planen förslagen, kvartersmark för bostäder finns Blekinge kustbana. 
Med hänsyn till avståndet, dämpning på grund av mjuk mark, träd och buskar bedöms inte 
buller från spårbunden trafik innebära negativ påverkan inom planområdet. 
 

Förorenad mark 
Inom planområdet finns en notering i länsstyrelsens inventering av potentiellt förorenade 
områden. Objektet är den befintliga förbränningsanläggningen, vilken inte är riskklassad, och 
som idag är lokaliserad inne i skolbyggnaden. Förbränningsanläggningar hörde till de 
verksamhetsbranscher som enligt Naturvårdsverkets riktlinjer skulle identifieras och 
branschklassas under länsstyrelsernas inventeringsarbete som pågick fram till 2013. Branschen 
skulle dock inte prioriteras för vidare inventeringar.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har tillsyn över anläggningen, som är en så kallad C-anläggning 
(miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller U-anläggningar beroende på verksamhetens 
omfattning och miljöpåverkan). Anläggningen består av en 500 kW pelletspanna samt en 760 
kW oljepanna (där det idag lagras 4 m3). Oljepannan går in som spets vid till exempel kallt väder 
och utgör även reservpanna vid till exempel underhåll av fastbränslepannan. Det har varit en del 
problem med stoftutsläpp från anläggningen och det finns en pågående utredning om att byta ut 
fastbränslepannan och att man då även ska se över lokaliseringen, som inte är optimal idag.  
 
Panncentralen och fastigheten den ligger på (Hällaryd 1:56) ägs av Karlshamns kommun. 
Kommunen är ansvarig för panncentralen och beslutar om större underhåll och investeringar. 
Det kommunala bolaget Karlshamnsbostäder AB står för bränslekostnaderna och kostnader för 
löpande underhåll. Karlshamns Energi sköter driften av panncentralen och genomför 
underhållsåtgärderna. 
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Under planarbetets inledande skede har diskussioner förts om omlokalisering av förbrännings-
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anläggningen. För att minimera ledningsdragning har målet varit att försöka finna en plats inom 
det nu aktuella planområdet. Olika platser har studerat och det kan konstateras att det nu 
aktuella planområdet lämpar sig dåligt för en omlokalisering av förbränningsanläggningen. Det 
har inte bedömts möjligt att hitta en annan plats för förbränningsanläggningen inom 
planområdet.  
 
En omlokalisering kräver ett område på cirka 200 m2 för olika byggnadsdelar såsom pannhus 
och silo och behöver tillåta skorsten på cirka 35 meter. Verksamheten alstrar en del tung trafik, 
diffusa föroreningar från skorstenen kan förekomma på och i närheten av fastigheten och 
byggnad och skorsten bedöms påverka stads- och landskapsbilden negativt. Mycket talar för att 
man bör hålla ett visst mindre skyddsavstånd till där man bor och vistas när man omlokaliserar 
förbränningsanläggningen. Vid byte av nuvarande panna bör alternativa uppvärmningssätt 
övervägas och möjligheterna att ansluta fler fastigheter tas i beaktande.  
 
Inom fastigheten Hällaryd 1:60 har med början på 1960-talet funnits en mindre verkstad 
(reservdelar, däckbyten) och uppställning av lastbilar. Före det ingick området i en till kyrkan 
hörande gård och traktorer ställdes upp på ytan. Då avsikten är att marken ska användas som 
aktivitetspark kan det bli aktuellt med viss provtagning för att säkerställa markens lämplighet 
för avsett ändamål, PARK. 
 
I övrigt finns ingen misstanke om förorenade områden inom planområdet. Om förorenade 
massor upptäcks i samband med eventuella markarbeten, ska tillsynsmyndigheten underrättas 
enligt 10 kapitlet 11 § miljöbalken. Om grävning i förorenade massor ska äga rum ska en 
anmälan om detta, enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, lämnas till tillsynsmyndigheten. En anmälan krävs också vid en flytt av 
förbränningsanläggningen från skolbyggnaden. Och i det sammanhanget kan det också krävas 
en sanering på platsen, i vart fall runt oljepannan om det förekommit spill där.  

 
Radon 
På SGU:s markradonöversikt är större delen av planområdet beläget inom ett markerat område 
där risken för höga markradonhalter bedöms som förhöjd på grund av att risken för höga 
uranhalter (> 8 ppm) i marken är större där än inom övriga områden. Flygstrålningskartan 
(uranhalt) visar dock inte på värden > 8 ppm.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Då radonfrågan regleras i Boverkets byggregler (avsnitt 6:23) bevakas frågan i bygglovsskedet.  

 

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 
(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 
upp emot 50 procent fram till år 2100.  
 
Vid fyra mindre ställen inom planområdet finns, enligt länsstyrelsens skyfallskartering, risk för 
vattenansamlingar vid stora nederbördsmängder på grund av rådande topografi. 
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Föreslagen förändring och konsekvenser 

De större träd som finns inom planområdet ska i den mån det är 
möjligt bevaras som en del av områdets framtida grönstruktur.    
Träd är en viktig ekosystemtjänst (de produkter och tjänster som 
naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vårt 
välbefinnande) som bidrar positivt på flera sätt och svarar mot 
ett antal behov samtidigt. Träd fyller en viktig funktion både 
genom att sänka lufttemperaturen och ta upp vatten som annars 
skulle bli dagvatten. Samtidigt gynnas biologisk mångfald och 
träd är ett miljöinslag som många människor uppfattar positivt. 
Under en varm dag kan stora träd transpirera ca 400 liter vatten, 
därmed sänks lufttemperaturen samtidigt som lövverket ger 
skugga. 
 
Dagvattnet inom området bör samlas upp och tas omhand. Läs 
mer om dagvattenhanteringen på sidan 25. 
 

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. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget är inte påverkat av transporter med farligt gods. 

  
Mark- och vattenområden 
Mark och vegetation 
Den nordligaste delen av planområdet ingår i en nyckelbiotop ädellövnaturskog med stor andel 
ek och bok. En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens 
struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora 
och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter. Inom planområdet finns i övrigt 
inget naturområde.  
 
Stor del av planområdet utgörs av relativt plan och öppen mark där inslagen av vegetation är 
begränsade, med undantag av den lummiga trädgården inom fastigheten Hällaryd 1:60. Utmed 
Elisbergvägen finns fem stora lindar söder om Kommunalhusvägen och nio björkar i en rad norr 
därom. Alléträd omfattas av biotopskydd.  
 

 
Nyckelbiotopens avgränsning.            Lindarna på kommunalhustomten.    Raden med björkar.  

Enligt skyfallskarteringen finns 
risk för mindre vattensamlingar 
inom planområdet. 
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Föreslagen förändring och konsekvenser 

Det område som omfattas av nyckelbiotopen och är beläget inom planområdet ägs av Hällaryds 
församling. Området planläggs som kvartersmark för begravningsändamål (M) med 
egenskapsbestämmelse som reglerar att marken inte får förses med byggnad. Mellan omkring   
5-7 meter söder om markerad nyckelbiotop ger planen möjlighet att bygga ut befintlig 
personalbyggnad, tillhörande Hällaryds kyrka. Läs mer om bebyggelseområden på s. 14-20. 
 

 
Marken mellan befintlig personalbyggnad och nyckelbiotopen. 

 
De större träd som finns inom planområdet ska i den mån det är möjligt bevaras som en del av 
områdets framtida grönstruktur och dessa kommer att bidra till arbetet med grön infrastruktur. 
Inom planområdet finns alléträd som omfattas av biotopskydd. För att säkerställa dessa och ge 
förutsättning för andra större träd att finnas kvar inom planområdet reglerar planen väl 
tilltagna avstånd mellan bevaransvärda träd/områden och byggnader.  
 
Inom Hällaryd 1:60 är avsikten att anlägga en aktivitetspark med lekredskap, kickbikeramp etc.  
Vid utformningen av denna bör befintlig vegetation utnyttjas som en resurs för den framtida 
aktivitets- och lekmiljön. 
 

 
Befintlig trädgårdsvegetation inom Hällaryd 1:60 
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Geotekniska förhållanden 
Enligt Sveriges geologiska undersökningar, SGU, finns det inte risk för ras, skred eller erosion 
inom planområdet. Enligt SGU:s jordartskarta utgörs området huvudsakligen av morän och 
isälvssediment, sand-block samt i den nordligaste delen berg. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

En geoteknisk undersökning pågår för den södra delen av Hällaryd 1:139. Syftet med 
undersökningen är att kontrollera de geotekniska och hydrogeologiska förhållanden för 
planerad byggnation. Undersökningen utförs i 10 punkter, inklusive installation av två 
grundvattenrör.  
 
Preliminära resultat visar att grundläggningsförhållanden bedöms vara bra för plattgrund-
läggning eller pålgrundläggning. Vid plattgrundläggning behöver påverkan på stödmuren 
kontrolleras. Berg återfinns på nivån cirka 3-6 meters djup. Den fria grundvattenytan har avlästs 
mellan cirka 3 och 3,5 meter under markytan.  
 
Geoteknisk utredning inom andra delar av planområdet kommer under planarbetets gång att 
göras för att närmare klargöra grundläggningsförutsättningarna i resterande delar där ny 
bebyggelse planeras.  
 

Fornlämningar 
Detaljplanen berör ett gravfält (RAÄ Hällaryd 49:1) 
enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Det anges i Fornsöks 
fornminnesinformationssystem, FMIS, att gravfältet är 
förstört och bortodlat. Det kan dock finnas bevarade 
lämningar som inte är synliga ovan mark.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

I samband med markingrepp fordras att exploatör 
inkommer med ansökan om tillstånd till ingrepp i 
fornlämning. Då fornlämningens utbredning är okänd 
ska också lämningens skyddszon beaktas varför 
ingrepp i dess närhet också ska prövas. 
      Gravfältets utbredning. 
 

Bebyggelseområden 
Byggnadskultur och gestaltning 
Orten Hällaryd har sitt ursprung i medeltiden. Från denna tid fanns en äldre kyrka kvar men 
denna ersattes år 1878 av dagens kyrka. Från början tillhörde Hällaryd Bräkne härad men 
övergick år 1862 till att bli Hällaryds landskommun och kom sedan att slås ihop med Karlshamn 
år 1971. 
 
Den bebyggelsetyp som dominerar i Hällaryd är villabebyggelse av olika karaktär. Bebyggelsen 
väster om Elisbergsvägen präglas framför allt av enplansvillor, men med inslag av 
tvåplanslägenheter. Den östra sidan av Elisbergsvägen har en mer blandad bebyggelse i form av 
marklägenheter och både en- och tvåplansvillor. 
 
Del av Hällaryd 1:56 
Inom fastigheten finns Hällaryds skola, F-6 samt förberedelseklass, med ett 80-tal elever. Skolan 
består av en parallell årskurs med mellan 6-13 elever i varje klass, vilket i de normalstora 
klassrummen ger gott om utrymme (22,7 m2 bruttoarea/elev, riktvärde 13 m2 bruttoarea 
ta/elev).  
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Skolverksamheten är inrymd i tre byggnader. I norr en äldre 
röd träbyggnad från 1925 som från början var byns folkskola, 
idag innehållande expedition, kommundelsbibliotek och 
slöjd, renoverad 1993. Söder om denna byggnad finns den 
gamla lärarbostaden inrymmande fritidshem, också från 
1925, tillbyggd 2009 och renoverad 2016. Söder därom finns 
den huvudsakliga skolbyggnaden, en paviljongliknande 
byggnad från 1966 i gult tegel och ljusare skivor med flacka 
svarta tak. Skolan renoverades och byggdes till 1998. 
Paviljongbyggnaden innehåller förutom klassrum även 
gymnastiksal och ett skolbibliotek. Några mindre 
förrådsbyggnader finns på skolgården. 
 
Skolgården är till stora delar hårdgjord eller består av 
gräsytor med få inslag av träd eller annan vegetation. Intill 
skolgården finns en konstgräsplan tillhörande Hällaryds 
idrottsförening, men som används av skolans elever dagtid. 
 
En av tre mindre lekplatser i Hällaryd finns inom fastigheten,  
väster om Kantorsvägen, liksom en boulbana.     
 
Hällaryd 1:123 
Inom fastigheten finns Hällaryds förskola bestående av totalt 
fyra avdelningar. Två avdelningar finns i den ursprungliga 
förskolebyggnaden, i den norra delen av fastigheten, och två i 
den södra paviljongsbyggnaden, dit verksamheten flyttat 
ganska nyligen från kommunalhuset.  
 
Hällaryd 1:60  
Kommunen har nyligen köpt in fastigheten med befintligt 
bostadshus byggt 1920. Tomten omfattar cirka 3 350 m2 och 
enbostadshuset har en boarea på 160 m2. Fastigheten var från 
början en del av en gård som tillhörde kyrkan. Huset var 
ursprungligen reveterat, men teglades på 1960-talet.  
 
På fastigheten finns flera garagebyggnader i mindre bra skick.   
Här har varit uppställningsplats för lastbilar och bedrivits en  
mindre verkstad, där byte av däck gjordes och reservdelar till 
lastbilar förvarades.  
 
Hällaryd 1:139 
Skoleleverna äter i den matsal som finns i enplansbyggnad i 
den norra delen av fastigheten. Söder därom finns ett 
flerbostadshus i två våningar, ett av få i Hällaryd. Båda dessa 
byggnader är utförda i gult tegel. Här finns också en gul 
träbyggnad i en våning innehållande miljöhus. På fastigheten 
sker en hel del varuleveranser till köket.  
 
Söder om Kommunalhusvägen finns det gamla kommunal-
huset, där Hällaryds förskola tidigare haft verksamhet. I den 
del av byggnaden som inte använts för förskoleverksamhet 
finns en samlingslokal för upp till 80 personer. Kommunal-
husets övervåning inrymmer ett fåtal lägenheter. 
 
 

Hällaryd 1:56 

Hällaryd 
1:56 

Hällaryd 
1:123 

Hällaryd 
1:60 

 

Hällaryd 
1:39 

Hällaryd 
1:39 
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Hällaryd 1:2 
Hällaryds kyrkan har en personalbyggnad i en våning med röd 
träfasad intill själva kyrkogården på cirka 113 m2.  
 
Söder om kyrkogården finns ett område som i gällande 
detaljplan är avsett för kyrkligt ändamål och begravnings-
ändamål med en byggrätt i två våningar. Hällaryds församling 
har inget behov av byggrätten, men brist på mark för 
parkering vid vissa tillfällen. Vid behov kör kyrkobesökare in 
och parkerar på denna yta som i dagsläget är en grusad och 
gräsbevuxen yta och mest upplevs som en del av skolgården. 
Det finns ingen avgränsning mellan kyrkans mark och 
skolgården. Läs med om parkeringsbehovet på sidan 23-24. 
 
Hällaryd 1:61 och 1:62  
Fastigheterna medtas av plantekniska skäl och är bebyggda 
med enbostadshus i trä respektive tegel i en våning.  
 
 

 
Kyrkans mark i den nordöstra delen av planområdet. 

 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planen syftar till att möjliggöra en utbyggnad och utveckling av den skolverksamhet som finns 
inom planområdet. Avsikten är att kunna inrymma upp till sex förskoleavdelningar samt att 
samla övrig skolverksamhet och kommundelsbiblioteket i en byggnad. De befintliga 
byggnaderna som inrymmer förskola, såväl den permanenta som den mer tillfälliga byggnaden 
avses rivas. Folkskolan och lärarbostaden (med undantag av den senare tillbyggda entrén) utgör 
tillsammans en miljö som minner om vårt kulturhistoriska arv och har bedömts viktiga att vara 
varsam om. Då biblioteket flyttar från folkskolan kan en större samlingslokal skapas här. 
 
Inom ”skoltomten” (Hällaryd 1:123 och del av Hällaryd 1:56) ges en flexibel användning för att 
tillgodose dagens, men även morgondagens eventuella, behov. Marken planläggs för ändamålen 
skola, centrum, bostäder och idrott (S C B R1), se förklaring till användningarnas innebörd i 
tabellen på sidan 19-20. De många användningarna gör planen flexibel och ger en stor möjlighet 
för framtida utveckling.  
 
Största exploatering regleras till högst 4 000 m2 (e2) byggnadsarea exklusive den gamla 
folkskolan och lärarbostaden, vilka omfattar cirka 640 m2 byggnadsarea. Högsta nockhöjd är satt 

Hällaryd 
1:2 

Hällaryd 
1:62 

Hällaryd 
1:61 

Hällaryd 
1:2 
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till 12 meter (nockhöjd mäts från markplanet upp till yttertakets högsta del). Med denna 
nockhöjd ryms två våningar med pulpet- eller sadeltak och det finns gott om plats för 
ventilationsanläggning på vinden. Då ges också frihet i val av takmaterial och exempelvis tegel 
kan användas. För att undvika en alltför stor och dominant bebyggelse så har en bestämmelse 
(f1) införts som reglerar att byggnad ska gestaltas med hänsyn till det exponerade läget vad 
gäller utformning, material- och färgval och utföras med en variation i fasadliv.  
 
Kvartersmarken för ändamålen S C B R1 omfattar totalt knappt 18 500 m2 och borträknat 
maximal exploatering enligt detaljplanen, konstgräsplanen samt uppskattad yta för angöring och 
parkering så återstår cirka 10 000 m2. Detta innebär runt 45 m2 friyta per barn räknat på 100 
elever i F-6 skola och sex förskoleavdelningar med cirka 120 barn. Läs mer om barnens friyta på 
sidan 21-22. 
 
För de befintliga byggnaderna, före detta folkskolan och lärarbostaden, reglerar detaljplanen i 
princip gällande nockhöjder från nollplanet, +39,5 meter. För dess byggnader har följande 
varsamhetsbestämmelser införts.  
 
k1 Fasader ska vara av locklistpanel med vattbrädor och målas med röd färg. 
k2 Taktäckning ska vara av rött lertegel. 
k3 Byggnadsverkets karaktärsdrag vad gäller fönstersättning, vitmålade träfönster 

och knutlådor, plåtdetaljer och kromoxidgröna dörrar ska bibehållas. 
k4  Ventilhuven med dess trägaller ska bibehållas. (Gäller endast för folkskolan.) 
 
 

 
Folkskolan och lärarbostaden. 

 
Mark som inte får förses med byggnad, punktprickad mark, har lagts intill Elisbergsvägen, dels 
för att uppnå det skyddsavstånd på 12 meter från vägkant som ska hållas runt statlig allmän väg 
och dels för att hålla siktlinjen mot kyrkan och de gamla skolbyggnaderna fri från bebyggelse. 
Även längs Kantorsvägen finns mark som inte får förses med byggnad. Ett tre meter brett 
område är utlagt för att säkerställa att det ur tillgänglighetssynpunkt är möjligt att från gatan 
angöra en eventuell framtida byggnader i denna del av området. Runt den befintliga 
bostadsfastigheten Hällaryd 1:62 finns 4,5 meter ”prickmark” som inte får förses med byggnad. 
 
Inom fastigheten Hällaryd 1:60 är avsikten att det befintliga bostadshuset ska rivas och marken 
planläggs till övervägande delen som PARK, där lekplats (lek1) ska finnas. Tanken är att skapa 
en aktivitetspark med såväl mer traditionella lekredskap som kickbikeramp med mera. Därmed 
flyttas den lekplats som idag finns väster om Kantorsvägen. På denna plats är istället avsikten att 
bygga bostäder (B). Planen medger en högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea 
på 35 % (e1) och högsta nockhöjd regleras till 8,5 meter. Avsikten är att planen här ska ge 
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möjlighet till alltifrån ett litet flerbostadshus till ett par friliggande enbostadshus, beroende på 
vad som efterfrågas. Längs Kantorsvägen finns mark som inte får förses med byggnad, 
punktprickad mark. Ett tre meter brett område är utlagt för att säkerställa att det ur 
tillgänglighetssynpunkt är möjligt att från gatan angöra framtida byggnader. Också den 
sluttande västra delen av området är punktprickad mark avsedd för bostadsändamål. Här finns 
intresse från angränsande fastigheter att köpa in en del av den naturmark som finns här idag och 
planen möjliggör då detta. 
 
De två befintliga bostadsfastigheterna utmed Kantorsvägen, Hällaryd 1:61 och 1:62, ges jämfört 
med befintlig detaljplan större byggrätt. Planen medger en högsta utnyttjandegrad i 
byggnadsarea per fastighetsarea på 35 % (e1) och högsta nockhöjd regleras till 8,5 meter. 
 
Den norra delen av Karlshamnsbostäders fastighet Hällaryd 1:139, vilken idag är bebyggd med 
flerbostadshus i två våningar, matsal och miljöhus, planläggs för ändamålen bostäder, skola och 
centrum (B S C). Största exploatering är reglerad till 1200 m2 (e4), vilket ger mindre 
utbyggnadsmöjligheter inom tomten. Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan är satt till 
cirka 3,5 meter högre än nuvarande flerbostadshus nock, det vill säga +44,0 meter.  
 
Söder om Kommunalhusvägen är avsikten att utvecklad den befintliga parkanläggningen, vilken 
planläggs som allmän plats (PARK) samt att riva det gamla kommunalhuset och den röda 
träbyggnaden och ersätta dessa med ny bostadsbebyggelse (B). Invid parken ges även en mindre 
byggrätt för bostäder och centrumändamål (C B). För byggrätten med ändamålen bostäder och 
centrum regleras en högsta nockhöjd till 9,0 meter och att bottenvåningen ska ha en rumshöjd 
av minst 3,2 meter för att möjliggöra verksamhetslokal (b1). Två områden med byggrätt för 
enbart bostadsändamål ges inom tomten. I den västra delen ges en byggrätt på 700 m2 
byggnadsarea (e6), och högsta nockhöjd regleras till 8,5 meter. I den östra ges en byggrätt på 
600 m2 byggnadsarea (e3), och högsta nockhöjd är reglerad till 14,0 meter. Avsikten är att bygga 
marklägenheter/radhus i väster och ett punkthus på tomtens högsta del i öster. I övrigt tillåts 
endast att marken förses med komplementbyggnader till en högsta nockhöjd av 4,5 meter.  
 
Den norra delen av planområdet, Hällaryd 1:2, planläggs för begravningsändamål (M), då 
marken äga av Hällaryds församling. Stor del av kvartersmarken är mark som inte får förses 
med byggnad, då området är klassat som nyckelbiotop. I den södra delen ges en byggrätt på 250 
m2 byggnadsarea (e5) och högsta nockhöjd regleras till 8,5 meter. Detta innebär att en drygt 
dubbelt så stor byggnad kan uppföras i två plan. Byggrätten är lagd så att ett skyddsavstånd på 
5-7 meter hålls till nyckelbiotopen.  
 

Kyrkans personalbyggnad. 
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Användning Boverkets allmänna råd 
 

Bostäder (B) Användningen bostäder används för områden för olika former av 
boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i 
användningen.  

Med användningen bostäder avses boende med varaktig karaktär. I 
användningen ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av 
kategoribostäder som till exempel studentbostäder och 
seniorbostäder. Även gruppbostäder, träningsbostäder och liknande 
typer av boenden som innefattar viss omsorg kan ingå, om inte 
vårdinslaget är för stort. 

Det kan handla om olika typer av byggnader både en- och 
tvåbostadshus och flerbostadshus. I användningen ingår 
bostadskomplement av olika slag. Bostadskomplement är sådant som 
kan ligga inom eller i anslutning till bostaden. Det kan till exempel 
vara garage, parkering, tvättstuga, gäststuga eller gästlägenhet, 
lekplats och miljöhus för flerbostadshus. Även förskola i begränsad 
omfattning som är inrymd i ett flerbostadshus kan betraktas som 
bostadskomplement. 

Centrum (C) Användningen centrum inrymmer en kombination av olika 
verksamheter som handel, service, samlingslokaler och andra 
verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå.  
 
Med användningen centrum avses all sådan verksamhet som bör ligga 
centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. 
Centrum är en samlingsanvändning som är lämplig att använda där 
syftet är att det ska finnas en blandning av verksamheter. I centrum 
ingår en rad olika verksamheter som också kan återfinnas i andra 
användningar. Där ingår till exempel butiker, restauranger, kontor, 
gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, hantverk 
och annan service. I användningen ingår även byggnader för religiösa 
ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, 
vandrarhem och lättare former av vård och hälsovård som 
vårdcentral, fot- eller hudvård. Även polisstation, häkte och liknande 
kan lokaliseras inom centrum medan en kriminalvårdsanstalt bör 
betecknas D- Vård. 
 

Begravning (M) Användningen begravning inrymmer områden som behövs för 
begravningsändamål.  

Med användningen begravning avses den verksamhet och de 
områden som behövs för alla former av begravning. I användningen 
ingår minneslund och begravningsplats. Även mindre byggnader som 
används i sammanhanget som till exempel begravningskapell, 
ceremonilokaler, bårhus, krematorier och servicebyggnader för 
skötsel ingår i användningen. Även försäljningslokaler för 
gravprydnader och blommor med mera som fungerar som ett 
komplement till en begravningsplats ingår i användningen. 

Tekniska 
anläggningar (E) 

Användningen tekniska anläggningar inrymmer områden för tekniskt 
ändamål.  
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Till tekniska anläggningar räknas både offentliga och privata 
anläggningar. Användningen omfattar flera olika typer av tekniska 
anläggningar. Det handlar om anläggningar för produktion, 
distribution, omvandling eller hantering av elektricitet, tele-, TV- och 
radiosignaler, digital datatrafik samt värme, kyla, vatten, avlopp och 
avfall eller annan teknisk anläggning. Även flygfyrar och liknande 
anläggningar för flygets behov som inte är lokaliserade i anslutning 
till flygplatser ingår. Användningen är inte begränsad till befintlig 
teknik utan kan användas för ny teknik som överensstämmer med 
bestämmelsen i övrigt. 

Idrott (R1) Idrotts-och sportanläggningar av olika slag med tillhörande 
byggnader ingår i användningen.  

I användningen ingår även sådant som kan ses som komplement till 
anläggningen. Det kan till exempel vara mindre butiker, restauranger, 
servicehus, verkstäder, garage, parkering och lekplats. 

Hotell, vandrarhem och liknande som är avsett för tillfällig vistelse 
ingår också om de tillhör besöksanläggningen. 
 

Skola (S) Användningen skola används för områden för fritidshem, förskola, 
skola eller annan jämförbar verksamhet.  

Med användningen skola avses alla slags skolor och andra 
undervisnings- och forskningslokaler. I användningen ingår till 
exempel förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, högskola, 
universitet och övrig vuxenutbildning. Även idrottshall, matsal, 
forskningslokaler, bibliotek, personalkontor, skolgård och parkering 
som hör till skolverksamheten ingår. 

 

Service, kultur och upplevelse  
Service som dagligvaruhandel, bibliotek, förskola och skola finns inom planområdet eller i dess 
omedelbara närhet. Planområdet är beläget cirka 7,5 km från centrala Karlshamn, där ett stort 
utbud av kommersiell och offentlig service, kultur och upplevelse finns. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Då planförslaget medger centrumändamål skulle någon ytterligare form av service kunna 
etablera sig inom planområdet.  
 
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.   
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Föreslagen förändring och konsekvenser 

Aktuell detaljplan ger förutsättningar för en utveckling av Hällaryds centrum med mer service, 
fler förskoleplatser, aktivitetspark och andra allmänna gemensamma ytor och anläggningar. 
Detta innebär att färre behöver söka sig till Karlshamn i sin vardag. Detaljplanen medverkar på 
så sätt till att underlätta för människor att göra hälsosamma val genom att ge goda 
förutsättningar för aktiva transporter, det vill säga transportsätt som kräver fysisk aktivitet till 
exempel att promenera och cykla istället för att ta bilen. Skulle fler människor cykla istället för 
att ta bilen, minskar koldioxidutsläppen och därmed reduceras även risken för ohälsa orsakad 
av luftföroreningar.  

 
Lek, rekreation och naturmiljö 
Hällaryds tätort ligger geografiskt på en höjd omgiven av ett varierande skog- och åkerlandskap. 
Jordbruksmarken sträcker sig från söder i nordvästlig riktning omkring Hällaryd. Öster om 
Hällaryd breder sig ett skogslandskap ut sig som mestadels består av barrskog men även av 
lövskog närmast Hällaryd. 
 
Norr om Hällaryd finns Svartasjön, där det finns en badplats på cykelavstånd, knappt 
tre kilometer från Hällaryds centrum. I den västra utkanten av Hällaryd rinner Klockarebäcken 
som har sitt utflöde i Svartasjön. Fem kilometer söder om Hällaryd breder Hällaryds och Åryds 
skärgård ut sig.  
 
Inom planområdet finns en av tre lekplatser i Hällaryd. Här finns också en boulebana. Vid det 
gamla kommunalhuset finns en parkliknande yta som upplevs som en allmän park och är 
uppskattad av Hällarydsborna. 
 
Skolgården är relativt plan och till stora delar hårdgjord eller gräsbevuxen. Konstgräsplanen 
intill skolgården tillhör Hällaryds idrottsförening, men används av skolans elever dagtid. 
 

 
Konstgräsplanen vid Hällaryds skola. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

I Hällaryd är avstånden små till omgivande naturområden. Det finns ett samband mellan avstånd 
och antal besök i parker och grönområden. Mindre avstånd innebär en högre grad användning. 
De flesta boende inom 200 meter från ett grönområde använder det regelbundet för rekreation.  
 
Den befintliga lekplatsen inom planområdet avses flyttas till Hällaryd 1:60 och planläggs som 
park (PARK, lek1). Avsikten är att utveckla en aktivitetspark med såväl mer traditionella 
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lekredskap som kickbikeramp etcetera. Förhoppningen är att detta ska bli en miljö som barn och 
unga söker sig till och där de erbjuds fysiska utmaningar och kompiskontakter.  
 
Detaljplanen reglerar att det ska finnas en allmän park (PARK) i den nordvästra delen av 
”kommunalhustomten”. Här kan tillkomma nya planteringar och sittplatser och detta vore en 
lämplig plats för boulebanan som idag ligger vid Kantorsvägen. Ett viktigt fokus bör vara 
tillgängligheten vid utformning av den framtida parkmiljön.  
 
Inom ”skoltomten” finns förutsättningar för gott om friyta för varje barn i direkt anslutning till 
skolbyggnaden. Vid en maximal exploatering enligt planförslaget rymmer tomten cirka 45 m2 
friyta per barn räknat på 100 elever i F-6 skola och sex förskoleavdelningar med cirka 120 barn. 
Vid en förändring av skolan (ny- till-, ombyggnad) behöver man arbeta med att göra friytan 
lämplig för rekreation, lek och pedagogik. Friytan ska vara lämplig för alla barns lek och 
utevistelse, oavsett ålder, kön, behov och intressen. Vid placering av byggnader inom området är 
det viktigt att goda sol- och skuggförhållanden uppnås. Risken för bullerstörningar och dålig 
luftkvalitén bedöms som små.  
 
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 

Vid nybyggnation ska hänsyn tas till tillgängligheten. Ett tre meter brett område som inte får 
förses med byggnad är utlagt som förgårdsmark för att ge förutsättningar för ramp och passage 
på tomtmark. 
 

Trygghet 
Utifrån brottsförebyggande synvinkel är det angeläget att ta hänsyn till det som kallas 
situationell brottsprevention. Det innefattar de åtgärder som minskar antalet situationer som 
kan resultera i brottslighet. Det kan till exempel handla om att göra brotten svårare att utföra 
och att öka risken att upptäckas. 
 
Ett exempel på situationell brottsprevention är att flytta cykelställ i ett bostadsområde till ett 
ställe där många passerar. Då är det större risk att den som begår brottet upptäcks. Detsamma 
gäller att träd vid en bilparkering kan hindra översikt och skapa möjlighet att "osynligt" begå 
skadegörelse eller inbrott i parkerade bilar. 
 
Andra exempel på brottsförebyggande är att undvika dålig belysning som kan skapa mörka 
platser som upplevs som obehagliga och även de kan främja möjligheten att begå brott just där. 
Trånga passager bör belysas och eventuellt planeras så att en viss överblick kan ske från 
närbelägna bostäder. Det är viktigt att försöka undvika "döda vinklar och vrån". Höga häckar, 
plank, uthus/förråd utmed cykel- och promenadstråk och vid sittplatser kan skapa otrygghet för 
de som passerar och ge möjlighet till obehagliga situationer. Gällande krav vad det gäller 
utrymningsvägar och räddningsfordons framkomlighet skall beaktas i bygglovskedet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Detaljplanen möjliggör funktionsblandning där olika funktioner såsom bostäder, arbetsplatser 
och service är integrerade med varandra, vilket ger intressanta, trygga och variationsrika 
miljöer. Vid utformning av utemiljön inom såväl kvartermark som allmän platsmark bör 
brottsförebyggande åtgärder beaktas. 
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Jämställdhet och integration 
Den demografiska strukturen i Hällaryd domineras av barnfamiljer och äldre och prognoserna 
pekar på att dessa åldersgrupper också kommer att öka framöver. I översiktsplan Karlshamn 
2030 är visionen att det till 2030 skett kompletteringar och förtätningar som har lett till att det 
finns ett bredare utbud av bostadstyper och upplåtelseformer. 
 
Dagens åldersstruktur i Hällaryd ställer krav på befintliga samhällsfunktioner som redan idag 
kräver utökade resurser, framför allt gällande förskola och nya boendeformer. Ett uppenbart 
problem är svårigheten att hitta lägenheter i markplan till rimliga boendepriser när villan eller 
radhuset blir för påfrestande att underhålla.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Detaljplanen möjliggör att nya boendeformer kan lokaliseras i närhet till dagliga samhälls-
funktioner där bland annat närhet till mataffären är viktig. Genom att möjliggöra för äldre att 
kunna flytta från sin villa eller sitt radhus tillgängliggörs boenden för andra invånare i Hällaryd, 
eller för andra människor som vill flytta till Hällaryd. 
 
Detaljplanen ger även förutsättningar för en utveckling av skola och förskola och ska möjliggöra 
att alla som bor i Hällaryd kan ha sina barn på förskola där. Erbjuds tillräckligt med 
förskoleplatser så är sannolikheten också större att man sedan väljer att även gå i skola i 
Hällaryd. Detaljplanen avser också ge förutsättningar för att skapa och utveckla platser som 
bland annat kan attrahera ungdomarna att stanna i Hällaryd på fritiden, vilket i sin tur är en 
viktig del för att de ska kunna identifiera sig med orten. 
 

Gator, vägar och trafik 
Vägnät  
I den norra delen av/i gräns med planområdet finns Elisbergsvägen, för vilken Trafikverket är 
väghållare. Inom planområdet finns också Kommunalhusvägen och Kantorsvägen, för vilka 
kommunen är huvudman.  
 
Trafikmängden 2018 på Elisbergsvägen är beräknad till 954 fordon per dygn, varav 5 % utgörs 
av tung trafik. Hastigheten är 50 km/h. Trafikmängden för år 2038 har beräknats till 1164 
fordon per dygn, med 5 % tung trafik. Bullerberäkningar för dagens trafikmängd samt om 20 år 
har gjorts, läs mer under avsnittet ”Buller” på sidan 9-10. 
 
För att minska risken för att fordon genom olyckshändelse rammar byggnader i närheten av 
vägen ska det enligt Väglagen (SFS 1971:948) finnas ett skyddsavstånd om 12 meter mellan 
statlig allmän väg och byggnad.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Elisbergsvägen planläggs som huvudgata (GATA1) och Kommunalhusvägen och Kantorsvägen 
som lokalgata (GATA2). 
 
Mark som inte får förses med byggnad, punktprickad mark, har lagts intill Elisbergsvägen för att 
säkerställa det skyddsavstånd på 12 meter från vägkant som ska hållas runt statlig allmän väg. 
Utmed Hällaryd 1:139 har anpassning gjorts till befintlig byggnation och längst i söder där 
nivåskillnaden mellan kvartersmark för bostäder och vägbanan är flera meter är avståndet cirka 
9,5 meter.  
 

Angöring och parkering 
Idag sker angöring och parkering till förskolan via Kommunalhusvägen och Kantorsvägen. Via 
dessa vägar nås också Hällaryd 1:60, 1:61, 1:62 och 1:139, medan skola och bibliotek angörs från 
Elisbergsvägen i den norra delen av planområdet där också parkering till dessa verksamheter 
finns. Det gamla kommunalhuset kan idag nås både från Elisbergsvägen och 
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Kommunalhusvägen. Norr om planområdet belägen kyrka/kyrkogård angörs från både 
Kommunalhusvägen och Kantorsvägen och från Elisbergsvägen. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Detaljplanen syftar till att samla all angöring och parkering till skola, förskola, kyrka och 
bibliotek från Elisbergsvägen. Utfartsförbud reglerar att infart till området bara kan ske i den 
norra delen av planområdet. 
 
Generellt inom planområdet så är utnyttjandet av parkeringsplatser kopplat till den aktuella 
användningen. Parkeringsytorna planläggs därför inte som allmän plats utan ses som ett 
komplement till de olika användningarna. Parkeringsytorna specificeras inte genom 
planbestämmelse, men ska ordnas inom planområdet och möjligheten att tillskapa parkering är 
nödvändigt för ett positivt bygglov. På illustrationen visas hur parkeringsytorna skulle kunna 
förläggas. Bland annat föreslås en större samlad parkering för skoltomten och kyrkans behov i 
den norra delen av planområdet med angöring från området mellan den gamla folkskolan och 
lärarbostaden. På illustrationen inryms cirka 60 parkerade bilar här.  
 
Gång- och cykelvägnät och kollektivtrafik 
Inom Hällaryds tätort finns goda cykelförbindelser, framför allt längs med Elisbergsvägen som går 
genom tätorten. När cyklister ska ta sig till Karlshamn kan de numera ta den nyanlagda gång-och 
cykelbanan längs gamla riksvägen. Denna gång- och cykelväg stärker kopplingen mellan Hällaryd 
och Karlshamn genom att det skapats en enhetlig och säker cykelförbindelse in till staden. 
 
Dagens kollektivtrafik som trafikerar Hällaryd utgörs av busslinje 250 som trafikerar Karlshamn 
- Åryd - Ronneby med stopp i Hällaryd. Turtätheten är begränsad där högsta tätheten uppgår till 
en buss varje timme i respektive riktning. Den mest intensiva turtätheten äger rum på morgon 
och eftermiddag under vardagar. Andra tider på dygnet varierar avgångarna från varannan till var 
tredje timme. Under helger finns inga bussförbindelser till och från Hällaryd. Busslinjen angör 
Hällaryd vid tre hållplatser, längs med Gamla riksvägen, vid äldreboendet Eklunden samt vid 
Hällaryds skola, inom det nu aktuella planområdet.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Detaljplanen säkerställer gång- och cykelpassager inom och genom planområdet. Mellan 
Kantorsvägen och Elisbergsvägen finns en frekvent använd gångförbindelse som planläggs som 
gångbana (gång1) på allmän plats,park (PARK). Passage från Prosten Kochs väg till 
Kantorsvägen är också säkerställd med allmän platsmark för gång- och cykelväg (GÅNG), 
(CYKEL) samt med allmän plats park (PARK). Det finns behov av att säkra upp passagen över 
Elisbergsvägen från Kommunalhusvägen och den därintill avsedda parkytan till den 
dagligvaruhandel som finns öster om vägen. 

 

 
Frekvent använd passage vid kyrkogården. 
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Planförslaget i sig leder inte till några direkta förändringar i kollektivtrafiken men genom att 
utveckla Hällaryds centrum med bland annat fler bostäder ges möjlighet för ett större 
resandeunderlag och framtida möjligheter för förbättring av kollektivtrafiken. Detaljplanen 
reglerar att det ska finnas hållplats utmed Elisbergsvägen med byggnad med väntutrymme 
(hållplats1). 

 

Teknisk försörjning 
Vatten, avlopp 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. VA-ledningar 
finns i området. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Befintliga ledningar i Kommunalhusvägen är inte dimensionerad för de planerade tillkommande 
bostäderna inom Hällsryd 1:139. Större ledningsnät finns i Kantorsvägen. Det kan komma att 
krävas en tryckhöjning i det punkthus som planeras för att klara tillräckligt tryck. 
 
Dagvatten 
Det finns dagvattenledningar inom planområdet, men det är ett äldre påverkat nät och nya 

påkopplingar bör minimeras.  

 

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. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Dagvatten inom planområdet bör så långt möjligt omhändertas inom den egna fastigheten. Det 

finns möjlighet till infiltration i området, men ett framtida förändrat klimat kan resultera i större 

nederbördsmängder under perioder och därför måste dagvattenhanteringen förberedas på att 

tidvis ta hand om stora vattenmängder.  
 
Då detaljplanen innebär viss förtätning av den befintliga bebyggelsen så kommer dagvatten-
mängden som kommer att behöva tas omhand att öka jämfört med nuläget. Det är positivt om 
dagvatten från byggnader kan infiltreras och vid behov fördröjas inom området. Detta kan bland 
annat ske på ytor som tillfälligt tillåts översvämmas. Dessa ytor är beroende av den exakta 
placeringen av tillkommande bebyggelse, varför inget speciellt område avsatts för denna 
hantering. Ett annat alternativ för dagvatten från byggnader skulle kunna vara att tillvarata och 
spara detta vatten i underjordiska magasin för bevattning under sommartid. 
  
Dagvatten som kommer från parkeringsytor är ofta förorenat och kräver särskild rening innan 
det eventuellt leds vidare. Öppna stråk och diken fungerar som föroreningsfällor och är därför 
att rekommendera i anslutning till bland annat parkeringsplatser. Åtgärder kring 
dagvattenhanteringen kan kräva en anmälan, enligt Miljöbalken, till tillsynsmyndigheten. 
 

Avfall 
Planområdet ingår i hämtningsområde för hushållsavfall. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Vid exploatering av området ska uppsamlingsutrymme för avfall anpassas och utrustas för 
källsortering och omhändertagande av avfall enligt kommunens råd och anvisningar. Eventuella 
miljöhus bör placeras i direkt anslutning till väg eller vändplats så att de är lättåtkomliga med 
sopbil.  
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Värme, el och bredband  
Elförsörjning finns utbyggd i området. Nätstation finns i den norra delen av Hällaryd 1:139. 
Koncessionshavare är E.ON Elnät. Karlshamn Energi AB har fiber/bredband i området, liksom 
Svenska stadsnät. 
 
Karlshamnsbostäders och kommunens fastigheter är anslutna till ett begränsat fjärrvärmenät i 
området. Värmen kommer från en befintlig förbränningsanläggning, vilken är Karlshamns 
kommuns, Karlshamnsbostäders och Karlshamn Energis gemensamma ansvar.  
 
Enligt Blekinges solkarta är den potentiella solinstrålningen relativt god i området. 
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Ny byggnation förutsätts kunna kopplas på elnätet i området. Byggnationen kan komma att 
påverka befintliga ledningsdragningar i området. I de fall ledningar måste flyttas för att dess 
funktion ska säkerställas till följd av exploatering ska exploatören stå för kostnaden, se även 
rubriken ”Ansvarsfördelning och huvudmannaskap” nedan. 
 
Inom planområdet finns en nätstation avseende el, kring vilken ett avstånd från stationen till 
brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag ska uppgå till minst 5 meter, detta tillgodoses i 
planförslaget. 
 
Det finns fjärrvärmeledningar i området, men det krävs en utbyggnad vid en utökad byggnation. 
Det finns en pågående utredning om att byta ut fastbränslepannan och att man då även ska se 
över lokaliseringen, som inte är optimal idag. Det har inte bedömts möjligt att hitta en annan 
plats för förbränningsanläggningen inom planområdet. Vid byte av nuvarande panna bör 
alternativa uppvärmningssätt övervägas och möjligheterna att ansluta fler fastigheter tas i 
beaktande. Läs vidare om anläggningen på sidan 10-11. 
 
Energiförsörjningen sker med fördel på ett miljövänligt sätt och Karlshamns kommun ställer sig 
positiv till användning av förnybar energi, som solenergi. Redan i projekteringen av nya 
byggnader bör hänsyn tas till placeringen av byggnaderna utifrån de mest gynnsamma 
förutsättningarna för solenergi. Optimal takvinkel för solceller ligger inom spannet 20-50 
grader. Hänsyn ska också tas till omgivande vegetation som kan ha en skuggande inverkan på 
energianläggningen.  
 
 

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

Organisatoriska frågor 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen. Kommunen är huvudman för 
allmänna platser, gata, gång- och cykelväg och parkmark, inom planområdet. 
 
Kommunen är huvudman för allmänna vatten- och avloppsledningar och svarar för drift och 
underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. Kommunen ansvarar för tillhandahållande av 
anslutningspunkt för vatten- och avloppsledningar. Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för 
byggande, anläggande, drift och underhåll av egna byggnader och anläggningar samt egen mark 
inom kvartersmark och inom den egna fastighetens gränser. Fastighetsägaren ansvarar också 
för och bekostar eventuella ändringar av ledningsdragning inom den egna fastigheten. 
Eventuella kostnader för ombyggnation eller flyttning av befintliga anläggningar bekostas av 
den som så begär. E.ON Elnät är huvudman för allmänna elledningar.  
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Avtal 
Exploateringsavtal ska tecknas med VA‐enheten vid anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp. Exploateringsavtal ska tecknas mellan Karlshamns kommun och Svenska kyrkan samt 
mellan Karlshamns kommun och Karlshamnsbostäder AB rörande marköverlåtelser.  
 
Ett arrendeavtal rörande parkering ska tecknas mellan Hällaryds församling och Karlshamns 
kommun. Fastighetsregleringsavtal ska tecknas mellan Karlshamns kommun och de privata 
fastigheterna Hällaryd 1:65 och 1:66 rörande deras önskemål att utöka sina fastigheter.  
 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Påverkan på fastigheter inom planområdet 
 
Hällaryd 1:1 – ägs av Hällaryds församling 
Fastigheten är uppdelad i flera skiften varav en del av fastigheten 
ligger inom planområdet. Den del som ligger inom planområdet är idag 
vägområde och parkering.  
 
Cirka 200 m2 av Hällaryd 1:1 (rödmarkerat område) avses tillföras 
fastigheten Hällaryd 1:123 för att lösa tillfart till parkering inom 
skolområdet. Resterande del av det västra skiftet av fastigheten 
Hällaryd 1:1, såväl utom som inom planområdet och som idag är 
vägområde, avses överföras till kommunens gatufastighet Hällaryd 
1:56 liksom även den del som ligger utanför planområdet. 
 
 
Hällaryd 1:2 – ägs av Svenska kyrkan 
Den sydvästra delen av fastigheten ingår i planområdet. Den sydligaste 
delen används idag som parkering och lekyta. Planförslaget innebär en 
ändrad användning då ytan idag är planlagd som kyrkligt ändamål och 
begravningsändamål och marken nu planläggs för skola, centrum, 
bostäder och idrottsändamål. Den västra delen är planlagd som allmän 
plats, park eller plantering. Här ändras användningen till 
begravningsändamål.  
 
I samband med den ändrade användningen av den södra biten av 
Hällaryd 1:2 avses cirka 1100 m2 av Hällaryd 1:2 tillföras fastigheten 
Hällaryd 1:123. Den yta inom Hällaryd 1:2 som i gräns med 
kyrkogården planläggs som allmän plats, gångväg, avses överföras till 
Hällaryd 1:56. 
 
Hällaryd 1:56 – ägs av Karlshamns kommun 
Del av fastigheten ingår i planområdet och är i de östra delarna 
ianspråktagen för skoländamål. Planförslaget bekräftar bland annat 
denna användning. I västra delen av planområdet innebär 
planförslaget att befintliga förhållande ändras från allmän plats, park 
eller plantering, till bostadsändamål. I samband med genomförandet av 
detaljplanen kommer nya bostadsfastigheter bildas från Hällaryd 1:56 i 
denna del av planförslaget.  
 
Den del av fastigheten Hällaryd 1:56 som i planförslaget är avsatt för 
skola med flera ändamål avses överföras till Hällaryd 1:123. De delar 
av Hällaryd 1:1 och Hällaryd 1:2 som i planförslaget är föreslagna som 
allmän plats, park med gångväg, och den resterande del av det västra 
skiftet av Hällaryd 1:1, som idag är vägområde, avses överföras till 
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Hällaryd 1:56. Likaså bör de delar av Hällaryd 1:123 som i planförslaget är avsatta som allmän 
plats, lokalgata, överföras till Hällaryd 1:56. 
 
Den mark inom fastigheten Hällaryd 1:139 som i planförslaget är avsatt som allmän plats, park, 
cirka 875 m2, avses överföras till fastigheten Hällaryd 1:56. 
 
Hällaryd 1:60 – ägs av Karlshamns kommun 
Hela fastigheten ingår i planområdet och planförslaget innebär att 
ändamålet för större delen av fastigheten ändras från bostadsändamål 
till allmän plats, park, och att fastigheten får användningen skola, 
centrum, bostäder och idrottsändamål i den nordöstra delen. Den del 
av fastigheten Hällaryd 1:60 som i planförslaget är för skola med flera 
ändamål, cirka 250 m2, ska föras till fastigheten Hällaryd 1:123 och den 
del som i planförslaget är allmän plats, park, avses tillföras fastigheten 
Hällaryd 1:56.  
 
Östra delen av fastigheten Hällaryd 1:60 som gränsar mot Hällaryd 
1:139 bibehålls för bostadsändamål och cirka 235 m2 av fastigheten 
tillförs fastigheten Hällaryd 1:139. 
 
Hällaryd 1:61 och 1:62 – privata fastighetsägare 
Fastigheterna är bebyggda med enbostadshus och komplement-
byggnader. Planförslaget bekräftar befintlig användning och ger en 
utökad byggrätt. Planförslaget innebär att även marken väster om 
Kantorsvägen planläggs för bostäder. Detta kommer att inverka på 
fastigheternas närmiljö vad gäller närhet till grannar med förändrade 
förhållanden i bland annat utsikt och insyn. Planförslaget innebär 
också att fastigheten Hällaryd 1:60 får ändrad användning, från 
bostadsändamål till allmän plats, park med lekplats. Då infarten till 
förskolan kommer att förändras i samband med genomförandet av 
planförslaget kommer detta att innebära minskad trafik på 
Kantorsvägen.  
 
Fastigheterna medtas av plantekniska skäl och planavgift kommer att 
tas ut i samband med framtida bygglov. 
 
Hällaryd 1:123 – ägs av Karlshamns kommun 
Hela fastigheten ingår i planområdet och är ianspråktagen för allmän 
plats, gata, och för allmänt ändamål, förskola. Planförslaget bekräftar 
ytan för allmän plats medan ytan för förskolan kommer att få en mer 
flexibel och bredare användning. Fastigheten kommer att tillföras de 
delar av Hällaryd 1:1, Hällaryd 1:2 och Hällaryd 1:56 som i 
planförslaget är avsedda för skola med flera ändamål. 
 
De delar av Hällaryd 1:123 som i planförslaget är avsatta som allmän 
plats, lokalgata, avses överföras till kommunens gatufastighet Hällaryd 
1:56. 
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Hällaryd 1:139 – ägs av Karlshamnsbostäder AB 
Fastigheten är uppdelad i två skiften där det norra skiftet är bebyggt 
med ett flerbostadshus och tillhörande komplementbyggnader samt 
matsalsbyggnaden för intilliggande Hällarydsskolans behov. 
Planförslaget innebär att användningen ändras från allmänt ändamål till 
bostäder, skola och centrumändamål för fastighetens norra skifte. 
 
Ca 235 m2 av Hällaryd 1:60 avses föras till fastigheten Hällaryd 1:139 
för att möjliggöra utökad parkering och öka tillgängligheten för 
transporter till matsalsbyggnaden. 
 
Det södra skiftet är bebyggt med det gamla kommunalhuset. Huset och 
även den röda träbyggnaden kommer att rivas och planförslaget 
innebär att även det södra skiftet får ändrat ändamål, från allmänt 
ändamål till huvudsakligen bostäder. I den norra delen av det södra skiftet förslås i planförslaget 
att en allmän park skapas och väster om denna föreslås en mindre byggrätt för centrumändamål.  
 
I samband med den ändrade användningen i planförslaget till allmän plats, park, avses cirka 875 
m2 av fastigheten Hällaryd 1:139 överföras till fastigheten Hällaryd 1:56. 
 
Planförslaget möjliggör också centrumändamål inom fastigheten Hällaryd 1:139 södra skifte. 
Om denna del bildar en egen fastighet behöver servitut för infart över Hällaryd 1:139 bildas i 
samband med detta. 
 
Påverkan på fastigheter utanför planområdet 
Hällaryd 1:65 och 1:66 ‐ privata fastighetsägare 
Planförslaget innebär att befintliga planförhållanden ändras från allmän 
platsmark, park eller plantering, till bostadsändamål väster om 
fastigheterna. Önskemål om att köpa del av angränsande mark finns 
från fastighetsägarna. Planförslaget gör dessa önskemål möjliga och 
genomförbara. 
 
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 närhet 
till byggnader och grannar och därmed ändrade förhållanden vad gäller 
bland annat utsikt och insyn.  
 
Då infarten till förskolan kommer att förändras i samband med genomförandet av planförslaget 
kommer detta att innebära minskad trafik på Kantorsvägen. Viss trafikökning kommer att ske på 
Elisbergsvägen, från vilken all angöring till ”skoltomten” kommer att ske. 
 
Servitut 
Rätten till underjordiska ledningar inom området behöver säkras genom ledningsrätt/servitut. 
Bildas nya fastigheter inom Hällaryd 1:139 kan det komma att krävas servitut för tillfart och 
eventuellt parkeringsmöjlighet för de nya fastigheterna.  
 
 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av Karlshamnsbostäder AB i enlighet med 
upprättat planavtal samt kommunen. För de privatägda fastigheter (Hällaryd 1:61 och 1:62) som 
får utökad byggrätt kommer planavgift att tas ut i samband med framtida bygglov. 
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Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning 
Kommunen ansvarar för att bygga ut allmän plats inom planområdet. De ytor som i första hand 
berörs är iordningställande av parkmarken inom den södra delen av Hällaryd 1:139, nybyggnad 
av lek- och aktivitetspark samt rivning av byggnad inom Hällaryd 1:60 och justering av gång- 
och cykelvägen mellan Kantorsvägen och Prosten Kochs väg samt gångvägen inom 
planområdets norra del mellan Elisbergsvägen och Kantorsvägen. Kommunen kommer att 
kunna sälja bostadstomter i planområdets västra del. Intäkterna i samband med denna 
försäljning kommer dock inte täcka kommunens kostnader för genomförandet av detaljplanen. 
 
Exploateringsavtal ska tecknas mellan Karlshamns kommun och Hällaryds församling och 
mellan Karlshamns kommun och Karlshamnsbostäder AB rörande ersättning för markbyte och 
åtgärder inom planområdet samt parternas ekonomiska åtaganden.  
 
Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar inom 
kvartersmark bekostas av fastighetsägaren/byggherren. Eventuell flytt av ledningar med hänsyn 
till åtgärd (byggnation etc.) initierad av fastighetsägaren/byggherren bekostas av densamme.  
 
Eventuella kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, förekomst av 
markföroreningar eller höga radonhalter kommer att belasta fastighetsägaren/byggherren. 
 
Ansökan om och kostnaden för de lantmäteriförrättningar som krävs för att genomföra 
planförslaget och bilda nya fastigheter hanteras i kommande exploateringsavtal. 
Fastighetsbildning som innebär att ytterligare fastigheter bildas föranleder 
anslutningskostnader för el och VA i enlighet med gällande prislista. För dessa kostnader 
ansvarar fastighetsägaren. 
 
 

Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av planarkitekt Jeanette Conradsson, stadsbyggnads-
avdelningen, i samråd med övriga berörda kommunala tjänstemän, främst mark- och 
exploateringsingenjör Fredrik Ek.  
 
Underlag till illustrationskartan inom Hällaryd 1:139 (den södra delen) samt del av Hällaryd 
1:56 och Hällaryd 1:123 (skoltomten) har tagits fram av arkitekt Lina Jensen respektive arkitekt 
Linda Wanhatalo Bengtsson, båda JAARK/PROJEKTBYGGAREN.  
 
 
 
Karlshamn den 29 augusti 2018 
 
 
 
Jeanette Conradsson   Emina Kovacic 
Planarkitekt    Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef 

 


