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

Planprocessen 
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen, är 
inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och antas inte medföra en 
betydande miljöpåverkan. Programskedet bedöms inte behövas för att underlätta detaljplanearbetet. 
Efter samrådet kan det i vissa fall bli aktuellt att byta till utökat förfarande.  
 
Planprocessen är en demokratisk process med lagstadgade krav på allmänhetens insyn och medverkan. 
Under planarbetets gång kommer handlingarna att ställas ut för samråd och granskning med 
möjligheter för alla att lämna synpunkter. Handlingarna ställs ut på stadsmiljöavdelningen på 
Rådhuset och hålls även tillgängliga på stadsbiblioteket i Karlshamn. Handlingarna kommer också att 
finnas tillgängliga på kommunens hemsida. 
  
Tidplan 
En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer: 
 
 Beslut om samråd (BN)   mars 2017 
 Samråd     mars-april 2017 
 Upprätta granskningshandlingar  april-maj 2017 
 Beslut om granskning*   maj 2017 
 Granskning   juni 2017 
 Upprätta antagandehandlingar  juni-september 2017 
 Beslut om antagande (BN)  oktober 2017 

 
BN, byggnadsnämnd, KF, kommunfullmäktige 
 
Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade protokollet från 
byggnadsnämndens sammanträde anslagits på kommunens anslagstavla, om beslutet inte 
överklagas, eller då länsstyrelsen beslutat att inte överpröva planbeslutet, om detta sker senare. 
 
* Delegationsordning för byggnadsnämnden, beslut om granskning av förslag till detaljplan, 
områdesbestämmelser och översiktsplan när utställnings-/granskningshandlingar i allt väsentligt 
överensstämmer med förslag som tidigare godkänts av BN. 
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Handlingar 
 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:500, daterad 2017-02-16 
 Planbeskrivning, daterad 2017-02-16 
 Grundkarta, skala 1:500, upprättad 2016, fastighetsredovisningen avser förhållandena 2017-03-08 
 Fastighetsförteckning, daterad 2017-03-08 
 Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB, daterat 

2016-04-21, reviderat 2017-02-16 
 Utlåtande avseende kulturhistoriska värden i samband med upprättande av ny detaljplan för 

fastigheten Helsingborg 15 och 16, Karlshamns stad, Blekinge län, daterat 2016-10-12 
 Dokumentation och underlag beträffande frågan om potentiellt förorenade områden  

- Helsingborg 13-14, Översiktlig historisk inventering samt miljöteknisk provtagningsplan, 
2016-09-08 

- Helsingborg 13-14, Sammanställning av analysresultat, 2016-09-27 
- Helsingborg 13-14, Fältkontroll, 2016-09-27 
- Mifo historik, Helsingborg 23 
- Mifo historik Karlskrona 26 
- Mifo historik, Reval 173 

 
Mifo, Metodik för Inventering av Förorenade Områden. 
 
 

Planens syfte och huvuddrag 
Bakgrund 
Ägaren till fastigheterna Helsingborg 15 och 16 har ansökt om planläggning med syftet att kunna 
förändra och komplettera den befintliga bebyggelsen på fastigheterna samt, jämte bostadsändamålet, 
även möjliggöra ändamålen kontor och handel. En breddad användning ger en större valmöjlighet och 
samtidigt större möjlighet att byggnaderna fortlöpande används över tid utan längre obrukade perioder 
i väntan på nya hyresgäster. Samtidigt önskas en kulturhistorisk anpassning av tillkommande 
ändringar i syfte att behålla fastigheternas historiska karaktärsdrag. Planerade ändringar så som 
tillbyggnader, höjning av takfoten mot innergården och byte av taktäckningsmaterial avses få en 
följsam utformning med hänsyn tagen till de kulturhistoriska värdena.  
 
Syfte 
Planens syfte är att med hänsyn tagen till fastigheternas höga kulturhistoriska värde möjliggöra utökad 
byggrätt på gården, bekräfta gatuhusets befintliga läge och reglera vilka förändringar som kan göras av 
gatuhuset och på fastigheten i övrigt. Avsikten är att möjliggöra såväl bostäder som centrumändamål. 
 
Huvuddrag  
Planförslaget innebär en ökning av byggrätten på fastigheterna Helsingborg 15 och 16 samtidigt som 
bebyggelsens kulturvärden regleras och skyddas. Planen tillåter fler markanvändningar än gällande 
plan, vilken endast medger sammanbyggda bostäder. Möjligheten för tillbyggnad, ombyggnad och 
ändringar regleras utifrån bebyggelsens kulturvärden där bestämmelser om byggnadernas utformning 
preciseras. Stor vikt läggs vid riksintresset för kulturmiljövården som omfattar bland annat 
kvartersstaden Karlshamn, där kvarteret Helsingborg ligger. Mer ingående innebär planförslaget att 
gatuhusets utseende mot kvarterets utsida, alltså mot Regeringsgatan, regleras medan byggrätten blir 
något friare mot innergården.  
 
 

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

 stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten för vissa 
områden i landet (MB kap. 4) 

 medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap. 5) 
 
Se vidare bilagan ”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvens-
beskrivning, MKB”. 
 
 

Plandata 
Läge 
Planområdet är beläget i centrala Karlshamn, inom den riksintressanta rutnätsstaden. Fastigheterna är 
belägna i den sydvästra delen av kvarteret och gränsar mot Regeringsgatan. Planområdet har ett 
centralt läge med cirka 150 meter till Stortorget och cirka 800 meter till Karlshamns tågstation.  
 

     
Kvarteret Helsingborgs läge i centrala Karlshamn               Kvarteret Helsingborg med det aktuella plan-
                     området markerat med en vitskrafferad yta. 

 
Areal 
Planområdet omfattar en yta på cirka 800 m². 
 
Markägoförhållanden 
Inom planområdet finns två fastigheter, Helsingborg 15 och Helsingborg 16 som båda ägs av 
samma privata fastighetsägare. 
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Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 
 
Målsättningen inom den översiktliga planeringen i Karlshamn är att bostadsbebyggelse placeras i eller 
i anslutning till stadskärnan samt i riktning österut.  
 
I översiktsplanen pekas sju utvecklingsinriktningar ut som visar på huvuddragen i översiktsplanen 
och kopplar dem till geografiska områden. Planområdet är beläget inom delområde benämnt A1. 
Stadskärnan, för vilket den huvudsakliga utvecklingsinriktningen är Stadsbebyggelse. De 
generella viljeinriktningarna för Stadsbebyggelse är följande: 
 

• Eftersträva ett levande centrum för handel, kultur, service, näringsliv och utbildning.  
• Bygg funktionsblandat och öka bostadsinnehållet.  
• Utveckla mötesplatser och attraktiva stadsrum.  
• Utveckla parkytor.  
• Skapa god regional tillgänglighet.  
• Prioritera gående, cyklande och kollektivtrafik.  
• Värna och utveckla de kulturhistoriska värdena.  
• Ta tillvara och förbättra vattenkontakten.  
• Främja god arkitektur och stadsbyggnad. 
 
Visionen för Stadskärnan år 2030 är att det är kommunens givna centrum och en plats för handel och 
verksamheter, boende och arbete, kultur, utbildning och aktiviteter. Den väl bevarade och vårdade 
bebyggelsen i stadskärnan är något som i hög grad bidrar till dess attraktionskraft. Med hjälp av 
bevarande- och utvecklingsplanen har de höga kulturhistoriska värdena förtydligats och framhävts. 
Bevarande- och utvecklingsplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (antagen av 
kommunfullmäktige 2015-05-04). Äldre byggnader har kunnat anpassas efter nya behov och 
användningsområden utan att förvanskas och med hänsyn tagen till de historiska förutsättningarna.  
 
Med syfte att sträva mot visionen har bland annat följande strategier satts upp: 

 Ta fasta på riktlinjer och råd i bevarande- och utvecklingsplanen. Planen ska vara vägledande 
för kommunens planering, för fastighetsägare, näringsidkare och allmänhet. 

 Ersätt äldre planer med nya som stämmer bättre överens med bebyggelsens innehåll och 
utformning och som motsvarar dagens krav samt det bevarade och den utveckling som bör 
ske. 

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. 
 
Förtätning 
Planförslaget följer översiktsplanens ambition om förtätning 
av den befintliga bebyggelsen, förtätningen ska dock inte ske 
på bekostnad av bevarande- och utvecklingsplanens utpekade 
kulturvärden hos bebyggelsen. Planförslaget innefattar därför 
regleringar av bebyggelsens utformning för att uppfylla 
översiktsplanens mål om bevarande och skydd av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Med en ansvarsfull 
balans mellan förtätning och bevarande anses planförslaget 
kunna uppfylla översiktsplanens mål om förtätning. 
 
Funktionsblandning 
Översiktsplanen har ett delmål för funktionsblandning av 
bebyggelsen som planförslaget tillmötesgår genom att tillåta 
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fler markanvändningar än gällande detaljplan för kvarteret. I den gällande planen tillåts endast 
bostadsändamål för sammanbyggda bostäder på fastigheterna Helsingborg 15 och Helsingborg 16. 
Planförslaget innebär en bredare användning med både bostäder, handels- och kontors- och centrum-
ändamål, vilket även anses förenligt med kvarterets utpekade kulturvärden.  
 
Servicenära 
Planområdet har sedan tidigare omfattat viss kommersiell service i form av butik i bottenvåning på 
gatuhuset mot Regeringsgatan. Kvarterets centrala placering med 150 meter till Stortorget ger en god 
tillgång till både kommersiell och offentlig service då det inom en radie av 800 meter finns rådhus, 
tågstation, busshållplatser, flera gallerior, livsmedelsbutiker, restauranger och bibliotek med mera. 
 
Naturnära 
Trots kvarterets centrala läge finns inom gångavstånd flera större sammanhängande natur- och 
skogsområden som Långakärrområdet och Väggaparken. Platsen får därför anses naturnära. 
 
God infrastruktur 
Kvarteret är idag kringbyggt med kommunala gator och ligger inom verksamhetsområde för det 
kommunala vatten- och avloppsnätet. Likaså ligger planområdet inom det utbyggda fjärrvärmenätet i 
Karlshamns kommun. Detta innebär att nya investeringar för utbyggnad av tekniska system och 
liknande infrastruktur inte är nödvändigt. Goda förutsättningar finns härigenom att ansluta ny eller 
gammal bebyggelse till den befintliga infrastrukturen. Sammantaget bedöms planförslaget väl uppfylla 
översiktsplanens mål om en god infrastruktur och att denna ska nyttjas på ett effektivt sätt. 
 
Miljövänlig energi 
I kvarteret finns goda möjligheter att ansluta bebyggelsen till det befintliga fjärrvärmenätet vilket kan 
bidra till en mer miljövänlig energianvändning i planområdet då fjärrvärmen bland annat värms upp av 
industrins överskottsvärme. 
 
Levande landsbygd 
Målet syftar till att främja produktionen av, och saluförandet av närproducerade livsmedel och i övrigt 
beakta verksamheter på landsbygden. En mindre förtätning av innerstadens kvarter står inte i strid mot 
översiktsplanens mål då de verksamheter som avses i planområdet inte konkurrerar med de 
landsbygdsknutna verksamheter som åsyftas i översiktsplanen. I viss grad bidrar planförslaget till att 
uppnå översiktsplanens mål då planen medger möjligheten till handelslokaler vilka ger en möjlighet 
för spridning av närproducerade livsmedel. Sammanfattningsvis konstateras att planförslaget inte 
strider mot översiktsplanens delmål om en levande landsbygd och bidrar, om än i liten omfattning, till 
att uppnå delmålet. 

 
Bevarande- och utvecklingsplan 
Till översiktsplanen hör ett tematiskt tillägg, Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns 
innerstad. Planen avser underlätta ett bevarande och en utveckling av den värdefulla kulturmiljön i 
Karlshamns riksintressanta innerstad. Innehållet berättar, tillsammans med värderingen av 
bebyggelsen, om vad som är viktigt från kulturmiljösynpunkt inom riksintresset, dess gator, kvarter 
och bebyggelse och vilka förändringar som är möjliga. 
 
Bevarande- och utvecklingsplanen ska i första hand fungera som ett underlag för Karlshamns kommun 
i arbetet med bland annat detaljplaner, fastighetsregleringar, förhandsbesked och bygglovhantering. 
Materialet ska även kunna användas av övrig offentlig förvaltning, fastighetsägare och allmänhet. 
 
Följande rekommendation finns i Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad: 
"Framtida detaljplaner inom rutnätsstaden bör underordna sig riksintresset gällande skala, volym, 
placering mot gatan samt att hänsyn tas till gårdsmiljöerna. Äldre gårdsstruktur med långsmala tomter 
bör skyddas. I kommande detaljplaner bör byggnader och miljöer med höga kulturhistoriska värden 
ges skyddsbestämmelser." 
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Helsingborg 15 och 16 har enligt bevarande- och 
utvecklingsplanen ett högt kulturhistoriskt värde, klass 
GRÖN. För fastigheter som tillhör denna kategori anges 
följande riktlinjer: 
 
- Denna typ av fastighet har ett högt kulturhistoriskt värde 
både i sig och som en del av staden och därför är 
ambitionerna vid vård och underhåll höga. Fastigheten får 
inte förvanskas. 
- Djup och smal fastighet av traditionell Karlshamnstyp får 
ej styckas av. 
- Undantagen från bygglov i plan- och bygglagen för 
komplementbyggnad, tillbyggnad och takkupor vid en och 
tvåbostadshus får inte tillämpas. 
- Äldre gårdsstruktur och markbehandling ska bevaras. 
Ändringar ska anpassas till fastighetens karaktär. 
- Äldre gårdsbebyggelse ska behandlas varsamt och får inte 
förvanskas. Väl avvägda förändringar och tillägg kan göras. 
- Gathusets synliga volym från gatan får inte ändras. 
- Takets karaktär; takvinkel, skorstenar och takmaterial, får 
inte förvanskas. Eventuella takkupor och takfönster ska vara 
små och välproportionerade och placeras i första hand mot 
gårdssidan. Tidstypiska material för taktäckning ska 
användas. Anordningar för taksäkerhet ska anordnas ej 
synliga från gatan. 
- Gatufasadens utformning får inte ändras. Förändringar 
som innebär ett återställande av förvanskning kan utföras. 
Ändringar kan göras på gårdsfasad men dess karaktär ska 
bevaras. Fasaderna ska underhållas med traditionella 
material, eller metoder och material typiska för byggnadens 
tillkomsttid. 
- Äldre fönster ska bevaras i möjligaste mån. Nya fönster 
utförs som kopior av befintliga fönster vad gäller material, 
profilering och hängning. Energibesparande åtgärder får inte 
synas exteriört. 
- Äldre dörrar och portar ska i möjligaste mån bevaras. Nya 
dörrar och portar ska anpassas till byggnadens ålder och 
karaktär. 
 
Kvarteret Helsingborg 
Kvarteret Helsingborg är ett centralt beläget kvarter med 
intakt fastighetsstruktur. Kvarteret har till större del 
bebyggelse äldre än 1918 och flera hus uppförda före 1870. 
Skalan på bebyggelsen är oftast låg och byggnaderna är till 
övervägande del uppförda i trä. 
 
Bebyggelsen, som utgörs av bostäder, ibland med 
verksamheter i bottenvåningen, är med få undantag förlagd i 
gatuliv till gagn för såväl planstruktur som stadsbild där 
obrutna husräckor mot gatan utgör att starkt positivt miljöbildande inslag. 
 
Kvarterets inre är, som konsekvens av fastighetsstrukturens intakta status, rik på småskaligt innehåll 
och fyllt med exempel på karlshamnstypiskt byggnadssätt i form av bostäder och ekonomibyggnader 
med litet djup ”rygg mot rygg” utmed fastighetsgränser. Här finns också öppna ytor med trädgårdar 
och rikligt med ljus. 
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Kulturhistorisk värdering Helsingborg 15 och 16 
Tidig 1800-talsbyggnad med tidstypiska drag, till exempel, brant utsvängt tak utan takkupor, på äldre 
djup fastighet med gårdsbebyggelse från olika tider med stensatt gård samt trädgård. Välbevarad 
helhetsmiljö, men gathuset har moderniserade fasader med skyltfönster. 
 
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030, 
antagen av kommunfullmäktige den 4 maj 2015. Se vidare under rubriken Förutsättningar, 
förändringar och konsekvenser, Riksintressen, Kulturmiljövård. 
 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Gällande detaljplan, A156, för största delen av kv. Helsingborg antogs år 1958 och reviderades år 
1959 och är en så kallad ”saneringsplan”. Tanken var i grova drag att riva av kvarteret, bredda såväl 
Rådhusgatan som Regeringsgatan och lämna kvarterets inre obebyggt omslutet av sammanbyggd 
bebyggelse för bostadsändamål i tre till fyra våningar (byggnadshöjd 10 respektive 13 meter). Största 
taklutning är 30 grader. Lokaler för garage, handel och hantverk samt samlingssalar får inredas inom 
området. Byggnad av trä får inte uppföras. För den del av kvarteret där fastigheterna Helsingborg 15 
och 16 är belägna anges område för bostadsändamål i tre våningar med en breddning av 
Regeringsgatan på ca 1 meter och förgårdsmark på ca 5 m. Betydande delar av befintligt gatuhus 
saknar därmed enligt planen byggrätt. I gällande plan finns ingen hänsyn till befintliga kulturvärden. 
 
Detaljplanen från 1950-talet är inte genomförd och 2010 ersattes en mindre del av den med en ny 
detaljplan för fastigheterna Helsingborg 13 och 14. Denna detaljplan håller nu på att genomföras och 
reglerar bebyggelse för bostads-, handels- och kontorsändamål med byggnader placerade i gräns mot 
gata. Planen reglerar specifika fasad- och takmaterial samt utformningen för att harmoniera med 
omgivande bebyggelse och med hänsyn tagen till riksintresset Karlshamns stad. 

Detaljplanen för kv. Helsingborg från 1959. 
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Program för planområdet 
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen ange 
planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program, PBL, plan- och bygglagen 5 kap. 10 §. 
Programskedet har, i aktuellt planärende, inte bedömts behövas för att underlätta planarbetet.  
 
Miljöbedömning 
Kommunen, det vill säga byggnadsnämnden, som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör om 
genomförandet av en detaljplan medför en ”betydande miljöpåverkan”. Kommunen ska alltså för 
varje enskild detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett 
beslut i frågan. 
 
Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning i aktuellt 
planärende är att ett genomförande av detaljplanen inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Ställningstagandet fattas av byggnadsnämnden i 
samband med beslut om samråd. Motiven till ställningstagandet framgår av handlingen 
”Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB”. 
 
Övriga kommunala beslut och utredningar 
Byggnadsnämnden har 2015-05-27, beslutat att ställa sig positiv till detaljplaneläggning av 
fastigheterna Helsingborg 15 och 16 samt att uppdra till stadsmiljöavdelningen att planavtal ska 
upprättas. Ett planavtal avseende planarbete upprättades 2016-03-23 mellan Karlshamns kommun och 
fastighetsägaren.  
 
I och med beslut om detaljplaneläggning fattades beslut att sökanden i samband med kommande 
planarbete ska anlita en certifierad sakkunnig med byggnadsantikvarisk/kulturhistorisk kompetens. 
Som underlag till aktuellt detaljplaneförslag har således ”Utlåtande avseende kulturhistoriska värden i 
samband med upprättande av ny detaljplan för fastigheten Helsingborg 15 & 16, Karlshamns stad, 
Blekinge län”, daterad 2016-10-12, tagits fram. Syftet med framtagandet av det kulturhistoriska 
utlåtandet var att identifiera de kulturhistoriska värdena inför reglering i detaljplan. 
 

 
Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Riksintressen 
 
Kulturmiljövård 
Planområdet ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården Karlshamn (K6). Riksintresset 
omfattar Karlshamns rutnätsstad samt Karlshamns kastell vid inloppet till Karlshamns hamn och 
Väggaområdet sydöst om Karlshamns innerstad. Ett riksintresse för kulturmiljövården handlar om hur 
historia kan bli läsbar och närvarande i miljön runt omkring oss. Vid samhällsplanering och 
byggprojekt tillåts inte projekt som påtagligt kan skada riksintresset. Helst ska åtgärder förtydliga och 
berika de historiska värdena så att riksintresset istället tydligare kan utläsas.  
 
Länsstyrelsens motivering av riksintresset enligt värdebeskrivningstexten lyder enligt följande: 
 
Motivering 
”Fästningsmiljö och småstadsmiljö efter ursprunglig rutnätsplan som speglar en gränsstad 
under maktskiftet Danmark -Sverige vid 1600-talets mitt. Trästad med tomtstruktur och 
bebyggelse som avspeglar stadens sociala sammansättning och förutsättningar för handel, 
sjöfart och industriell utveckling från 1700-talet och fram till 1900-talets början. 
Intilliggande rekreationsmiljö (sommarnöjesmiljö) som under slutet av1800-talet planerades 
i kontrast till rutnätsstadens förtätning.” 
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Uttryck för riksintresset  
”Befästningarna på Boön och Frisholmen från 1600- och 1700-talen. Pest- och kolerakyrkogård. 
Ursprungligt gatunät efter stadsplaner från 1666, 1720 och 1764. Siktlinjer genom rutnätsstaden mot 
hav, natur, hamn och industri. 
 
Korskyrka och f.d. rådhus från 1600-talets slut, beläget vid det centrala och öppna torget, planlagt 
enligt 1666 års stadsplan. 1720-års tomtindelning som visar stadens sociala differentiering. 
Traditionell tomtstruktur där bostadshusen placerats på långsmala tomter med husens långsida längs 
huvudgatan och med magasin och övriga uthus på gårdarna. Slutna kvarter. Bebyggelse som till sin 
utformning och skala anger den ursprungliga tomtens storlek. 
 
Trähusbebyggelse där den för Karlshamn karaktäristiska panelarkitekturen med ursprung i 1700-talets 
strama klassicism återfinns i de asymmetriskt utformade fasaderna med stående locklistpanel i ljusa 
oljefärger och de vitmålade lisenerna som avdelar fasaden i mindre fält. Traditionen att bygga i trä 
återspeglas i 1800- och 1900-talets träbebyggelse i två våningar, med klara eller ljusa oljefärger, bland 
annat köpmannagårdarna ner mot Mieån och i södra delen av hamnområdet. Fasader med spontad 
panel och symmetriskt placerade fönster, entrén i mitten, och tak utan takkupor. 
 
Park-, café- och hotellanläggningar i Väggaparken utanför rutnätsstaden samt kvarvarande spår från 
gamla badanläggningar. Gångstigar och utsiktspunker som hörde till promenadstråken. I samma 
område villor, från 1890-tal till 1915. I schweizerstil med individuellt utformad asymmetrisk 
arkitektur, uppbyggd i flera huskroppar, med verandor, balkonger och utförliga snickerier. Därtill 
några villor i nationalromantisk byggnadsstil. Villornas planlagda placering, belägna på stora 
naturtomter med få uthus och utan traditionella tomtgränser.” 
 
Gällande detaljplan från 1959 innehåller inte några skyddsbestämmelser för den historiska 
bebyggelsen inom planområdet. Detta innebär att under gällande förutsättningar skyddas bebyggelsen 
endast enligt förvanskningsförbudet i 2 kap. plan- och bygglagen samt genom att vägledning vid 
bedömning om förvanskning finns i Karlshamns kommuns bevarande- och utvecklingsplan. 
 
Av beskrivningen ovan framgår att aktuella fastigheter har ett dokumenterat högt kulturhistoriskt 
värde och skyddas enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen. I och med beslut om detaljplaneläggning 
fattades även beslut om att sökanden skulle anlita en certifierad sakkunnig med byggnadsantikvarisk/ 
kulturhistorisk kompetens. Se vidare under rubriken Bebyggelseområden, Byggnadskultur och 
gestaltning. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Vid all planläggning ska man ta hänsyn till kulturvärdena. I begreppet ”ta hänsyn till” ligger att man 
har skaffat sig kännedom om vilka kulturvärdena är, hur de påverkas av den föreslagna åtgärden, vad 
man kan göra för att undanröja eller minska eventuella konflikter med motstående allmänna intressen 
och mellan allmänna och enskilda intressen. För de aktuella fastigheterna är de kulturhistoriska 
värdena väl dokumenterade och kända.  
 
Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 13 § (2010:900) om förbud mot förvanskning får en byggnad som är 
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte 
förvanskas. Rivningsförbud får anges för denna typ av byggnad (r). Ett rivningsförbud omfattar dock 
endast byggnadens stomme. För att uppnå ett fullgott skydd behöver denna bestämmelse därför 
kompletteras med varsamhetsbestämmelser (k). Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 17 § ska ändring av 
en byggnad utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara 
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 
 
Planförslaget påverkar inte rutnätsplanen. Bebyggelsen i planområdet har en för Karlshamn 
karaktäristisk träarkitektur som enligt planförslaget får ett skydd och utformningsbestämmelser som 
idag saknas. Möjliga tillbyggnader och ändringar förläggs till innergården för att på så vis bevara 
gatuhusets karaktär mot Regeringsgatan. De ändringar och tillbyggnader som tillåts underordnas 
bebyggelsens kulturhistoriska värde och ska utformas med hänsyn till denna i syfta att berika snarare 
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än att skada eller förvanska riksintresset. Planförslaget innebär alltså att kompletteringar av den 
historiska bebyggelsen tillåts men att dessa tillskott samtidigt ska underordna sig de utpekade värden 
som finns på fastigheterna, se vidare under rubriken Bebyggelseområden, Byggnadskultur och 
gestaltning. 
   
Med dessa regleringar, tillsammans med en utförlig beskrivning av bebyggelsens arkitektoniska och 
historiska värden, bedöms planförslaget inte innebära någon påtaglig skada på riksintresset för 
kulturmiljövården.  
 
Högexploaterad kust 
Planområdet ligger inom det geografiska riksintresseområdet för kustzonen. I kustzonen får, 
enligt miljöbalkens 4 kapitel 1 och 4 §§, exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön 
komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur‐ och 
kulturvärden. Kustzonen spelar en särskilt viktig roll, både för natur- och kulturmiljövård och för det 
rörliga friluftslivet. Kommunens ställningstagande, som framgår av översiktsplanen, är 
att riksintresseområdet ska skyddas mot åtgärder som skadar eller påverkar riksintresset 
negativt. 
 
Förslag och konsekvenser 
Bestämmelserna i miljöbalkens 4 kapitel utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller 
av det lokala näringslivet. Hela planområdet är redan ianspråktaget och inga natur- eller kulturvärden 
kommer att påverkas negativt. Ett genomförande av detaljplanen innebär därmed inte någon påverkan 
på riksintresset högexploaterad kust. 
 
 
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. Planområdet berörs idag av 
miljökvalitetsnormerna för luft och buller, då främst trafikbuller från intilliggande lokalgator. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon påverkan på miljökvalitetsnormerna. 
Planförslaget innebär endast en mindre ökning av antalet boende i området och därmed en ökning av 
trafiken i proportion till denna ökning. Trafikökningen bedöms dock inte bli så betydande att 
miljökvalitetsnormerna för luft och buller påverkas negativt då ökningen endast avser enstaka 
trafikrörelser. Inte heller vattenkvalitén i Karlshamnsfjärden bedöms påverkas av föreslagen 
detaljplan.  
 
Beträffande buller, se sidan 13.  
 
 
Störningar, miljö- och riskfaktorer  
Hälsa och säkerhet 
Planområdet ligger inom ett förbudsområde för transport med farligt gods, likaså finns inte några 
närliggande verksamheter med hantering av ämnen med risk för explosion eller utsläpp till luft och 
vatten. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Detaljplanen innebär inte att någon riskfylld verksamhet etableras i anslutning till nya eller befintliga 
bostäder och arbetsplatser. 
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Buller 
Plan- och bygglagen och miljöbalken har samordnats när det gäller buller och bostäder. Från och med 
den 2 januari 2015 ska beräknade värden för omgivningsbuller redovisas i planbeskrivningen.  
 
Detaljplanen ska uppfylla de riktlinjer för väg- och spårtrafik som anges i förordningen om trafikbuller 
(SFS 2015:216). Enligt riktvärdena bör buller från vägar inte överskrida: 

 55 dBA ekvivalentnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 
 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden.  
 
Om ovanstående ljudnivåer ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara 
vända mot en sida där riktvärdet inte överskrids vid fasad och där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22:00 och 06:00 vid fasad.  
 
Planområdet berörs främst av trafikbuller från intilliggande lokalgator så som Regeringsgatan. Vid 
Helsingborg 15 och 16 har beräknats en ekvivalentnivå på 58 dBA vid fasad med utgångspunkt i 1500 
fordon/dygn och 1 % tung trafik. På gårdssidan underskrider bullernivåerna 55 dBA.  
 
Föreslagen förändring och konsekvenser.  
Detaljplanen innebär att ny bostads- och centrumbebyggelse tillåts inom planområdet. Den nya 
bebyggelsen är av så ringa omfattning att den trafikökning som förväntas tillkomma är så liten att den 
inte påverkar bullersituationen. Den slutna kvartersstrukturen ger goda förutsättningar att skapa en 
ljuddämpad sida för sovrum och skyddade uteplatser. 
 
Boverket anger att det i vissa fall kan vara motiverat att göra avsteg från huvudregeln i de allmänna 
råden. Avvägningar mellan kraven på ljudmiljön och andra intressen bör till exempel kunna övervägas 
i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad 
kvartersstruktur. För att andelen människor som utsätts för bullerstörningar inte ska öka, bör 
möjligheter till kompensationsåtgärder alltid studeras när riktvärdena inte kan uppnås och det saknas 
alternativa lokaliseringar. 
 
På plankartan har det införts en bestämmelse som reglerar avsteg från riktlinjerna (m) ”Minst hälften 
av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 
fasaden”. För att klara riktvärdet kan byggnaden planeras så att bostadsrum placeras bort från 
bullerkällan, mot innergården. Konsekvenserna för framtida och nutida boende bedöms som 
acceptabla då minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot sida där 55 dBA inte överskrid.   

Vid eventuella bullerdämpande åtgärder måste de utformningskrav som ställts i detaljplanen för att 
inte skada riksintresset för kulturmiljövården följas.  

 
Förorenad mark 
Att identifiera, undersöka och åtgärda områden som förorenats av befintliga eller tidigare 
verksamheter är ett viktigt led i arbetet att minska riskerna för att människor och miljö utsätts för 
farliga ämnen. Arbetet med efterbehandling styrs främst av miljöbalken och riksdagens 
miljökvalitetsmål.  
 
Helsingborg 15 och 16 
På kartan över Karlshamn från 1893 har det på Helsingborg 15 funnits ett snickeri och en grovsmedja. 
Verksamheterna är inte med i länsstyrelsens GIS-skikt över potentiellt förorenade områden. 
 
Helsingborg 14 
På fastigheten har det tidigare bedrivits verkstadsindustri från 1942 och fram till 1980-talet. I 
september 2016 gjorde WSP en översiktlig historisk inventering och en provtagningsplan för 
Helsingborg 13 och 14. Den historiska inventeringen tar även upp potentiellt förorenade områden i 
närheten. Innan verkstadsindustrin startade på Helsingborg 14 bedrevs den på fastigheten Karlskrona 
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26. I MIFO-inventeringen för Karlskrona 26 finns även en del information om verksamheten på 
Helsingborg 14. Efter rivning av byggnaderna på Helsingborg 13-14  togs prover på marken avseende 
föroreningar. Resultatet visade att marken var förorenad och en anmälan om sanering har gjorts till 
Miljöförbundet Blekinge Väst. Slutredovisning av saneringsåtgärderna har ännu inte kommit in till 
miljöförbundet. 
 
Helsingborg 18 
Det fanns tidigare misstankar om att det legat en kemtvätt på fastigheten. Efter djupare granskning hos 
länsstyrelsen kom man dock fram till att det enbart rörde sig om tvätt- och strykningsverksamhet och 
inte någon kemtvätt. Med anledning av detta har objektet tagits bort från länsstyrelsen kartskikt över 
potentiellt förorenade områden.  
 
Helsingborg 23  
Här låg tidigare en förnicklingsfabrik (ytbehandling av metaller). WSP gjorde en mätning av 
inomhusluften på fastigheten i februari 2015. Ingen rapport skrevs av WSP, utan det finns bara ett 
analysprotokoll. WSP har på uppdrag av fastighetsägaren tagit prover på inomhusluften i februari 
2015 för klorerade kolväten. I övrigt har inga provtagningar gjorts på fastigheten. 
 
Runt omkring kvarteret Helsingborg finns flera andra misstänkt förorenade områden. Det närmaste 
ligger på Reval 17 (grafisk industri: Sydöstran). I nuläget bedöms det inte som troligt att eventuella 
föroreningar därifrån kan ha påverkat fastigheterna Helsingborg 15 och 16. 
 
Se vidare i till planen hörande Dokumentation och underlag beträffande frågan om potentiellt 
förorenade områden.  
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Mot bakgrund av ovan och den avsedda användningen enligt planförslaget ska en miljöteknisk 
markundersökning göras inom detaljplaneområdet för att ta reda på om marken är förorenad och i så 
fall i vilken omfattning. Eventuella föroreningar kan komma från verksamheter som har bedrivits inom 
eller i närheten av planområdet, eller om förorenade fyllnadsmassor har använts på fastigheterna. 
Utredningen ska även omfatta eventuellt nergrävda cisterner om sådana finns. Innan provtagningar 
görs kommer en provtagningsplan att tas fram och samrådas med miljöförbundet för synpunkter. 
Provtagningarna kommer att göras före det att granskning av planförslaget genomförs. 
 
Beroende på om man hittar några föroreningar eller ej, och i så fall i vilken omfattning, kan det 
behövas fler undersökningar länge fram. Om det skulle vara förorenat är det viktigt att bedöma 
behovet av efterbehandling/sanering. 
 
Radon 
Strålningsvärdena i planområdet har uppmäts med hjälp av flygkartering till ett uraniuminnehåll 
mellan 1 och 2 ppm eU. Befintlig historisk bebyggelse i planområdet är idag inte radonskyddad vilket 
innebär att ett sådant skydd tillförs först i samband med en lovpliktig ändring av byggnaderna. 
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
På normalradonmark ska bostäder utföras med radonskyddad grundläggning. Då radonfrågan regleras 
i Boverkets byggregler (avsnitt 6:23) bevakas frågan i bygglovsskedet. Vid radonförekomster ska 
byggnadsdelar som står i kontakt med jorden utformas så att luft från marken förhindras att tränga in i 
byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste därvid ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar 
etcetera. 
 
Risker på grund av förändrat klimat 
Planområdet ligger inte inom riskområdet för översvämning i samband med en ökad nederbörd under 
prognosperioden fram till år 2100. Planområdet riskerar inte heller att översvämmas i samband med 
stigande havsnivåer.  
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Effekterna av en ihållande värmebölja bedöms vara begränsade i kvarteret då kvartersbebyggelsen ger 
skuggning och de befintliga trädgårdarna med sin uppvuxna grönska ger förutsättningar för ett 
jämnare mikroklimat.   

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget innebär inte att ny bebyggelse förläggs till riskområden för översvämningar till följd av 
stigande havsnivåer eller skyfall.  
 
Planförslaget innebär inte en så kraftig utbyggnad att ekosystemtjänster bedöms påverkas negativt 
genom att kvarterets befintliga trädgårdars värmedämpande effekt skulle påverkas negativt.  
 
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. De 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. Enligt SMHI:s 
klimatscenarier för Blekinge väntas värmeböljor bli allt vanligare och allt mer långvariga under de 
närmaste hundra åren. Också nederbörden och därmed dagvattenmängden förväntas öka.  
 
Ras och skred 
I kvarteret Helsingborg som helhet finns vissa förutsättningar för ras och skred men fastigheterna 
Helsingborg 15 och 16 omfattas inte av det karterade riskområdet.  
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
Även om Helsingborg 15 och Helsingborg 16 inte omfattas av det karterade riskområdet med 
förutsättningar för ras och skred ska sökanden i samband med ny- och tillbyggnad undersöka markens 
bärighet så att den uppfyller de krav som gäller för den aktuella åtgärden. Likaså ska 
markavvattningen beaktas då denna påverkar risken för ras och skred i ett område. Då planområdet 
inte omfattas av det karterade riskområdet bedöms dessa frågor bäst kunna bedömas i samband med 
bygg- och marklov då ett konkret bygg- eller markföretag presenteras.  
 
Höga vattenflöden 
Planområdet omfattas inte av den kartering gällande risk för av höga vattenflöden med 
planeringshorisont år 2100 som Länsstyrelsen har utfört.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget innebär inte att ny bebyggelse förläggs till riskområden för höga vattenflöden i samband 
med skyfall eller stigande havsnivåer vilket innebär inga eller marginella konsekvenser ur denna 
aspekt vid planens genomförande. För ytterligare läsning om dagvatten hänvisas till avsnittet Vatten 
och avlopp och underrubriken Dagvatten. 
 
Farligt gods 
Planområdet ligger inom ett förbudsområde för transporter av farligt gods vilket innebär att 
olycksrisken i samband med transporter av detta slag är liten. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Detaljplanen innebär inte etableringar som kan medföra ett behov av transporter av farligt gods. 
Planförslaget innebär därför inte någon förändring jämfört med dagsläget. 
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Mark- och vattenområden 
Mark och vegetation 
I kvartersstaden är vegetationen ofta begränsad men i kvarteret Helsingborg finns väl 
sammanhängande trädgårdar som bildar en grönyta i kvarterets mitt. Denna yta är sedan indelad och 
följer den gamla tomtindelningen med långa och smala tomter. Vad planområdet beträffar så är 
fastigheten Helsingborg 15 redan bebyggd i mycket hög grad vilket betyder att det är grannfastigheten 
Helsingborg 16 som har störst andel grönska inom planområdet. I denna del består grönskan av en 
skött gräsmatta med buskage och högre växtlighet längs den norra fastighetsgränsen mot Helsingborg 
17. Delar av marken är hårdgjord med kuller- och gatsten.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Framtida ny-, om- och tillbyggnader tillåts företrädesvis på eller i anslutning till redan bebyggda ytor, 
vilket gör att ianspråktagande av grönytor minimeras. För att bibehålla markens naturliga förmåga att 
infiltrera dagvatten regleras markens yta inom planområdet. En planbestämmelse n1 regerar att marken 
på innergården och i portgången ska vara belagd med natursten till minst hälften av ytan. Resterande 
del ska utgöras av grönyta. Företrädesvis ska det vara gatsten eller kullersten som används på gården 
och i portgången, av tillgänglighetsskäl kan mindre andel annan slätare sten användas. På fastigheten 
Helsingborg 17 finns större träd, vilka även upplevs från Helsingborg 15 och 16. Träd är en viktig 
ekosystemtjänst, se vidare under rubriken Risker på grund av förändrat klimat. 
 
Geotekniska förhållanden 
Någon geoteknisk undersökning har inte genomförts och de geotekniska förhållandena på platsen 
bedöms vara blandade. Marken består, enligt SGU:s jordartskarta, av morän i den västra delen och silt 
i den östra. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

En geoteknisk undersökning ska genomföras i projekteringsskedet för att klargöra de geotekniska 
förutsättningarna i samband med ny-, om- och tillbyggnader.  
 
Fornlämningar 
Planområdet ligger inom fornlämningsområde för RAÄ Karlshamn 30:1 vilken räknas som en fast 
fornlämning med stadslager. De lämningar som finns upptagna i Riksantikvarieämbetets databas 
omfattar lämningar från medeltid, 1500- och 1600-tal. Eventuella fynd i samband med anläggnings-
arbeten ska omgående anmälas till Länsstyrelsen enligt bestämmelserna i kulturminneslagen. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget innebär att mer mark kan bebyggas, jämfört med gällande detaljplan. Detta kan då 
innebära att man i samband med byggnation upptäcker lämningar som man annars inte skulle ha 
upptäckts då marken inte fått bebyggas. Detta innebär samtidigt att en byggnation kan försenas till 
följd av ett arkeologiskt dokumentationsarbete och eventuell utgrävning. Arkeologisk expertis avgör 
vilka delar av en lämning som dokumenteras samt vilka fynd som registreras och konserveras. 
Planförslaget kan därmed innebära ett ökat arkeologiskt fyndmaterial men också innebära en risk att 
skada en fast fornlämning. Av dessa anledningar är det av stor vikt att i samband med bygg- och 
markarbeten beakta anmälningsplikten till Länsstyrelsen om fynd skulle påträffas. 
 
 
Bebyggelseområden 
Byggnadskultur och gestaltning 
Kvarteret Helsingborg finns utpekat och kartlagt i Karlshamns kommuns bevarande- och 
utvecklingsplan för Karlshamns innerstad vilken är ett tematiskt tillägg till den kommunövergripande 
översiktsplanen Karlshamn 2030. Enligt bevarade- och utvecklingsplanen dateras gatuhuset på 
Helsingborg 15 och Helsingborg 16 som byggnad uppförd före 1870.  
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Gatuhuset är en tidig 1800-talsbyggnad med tidstypiska drag med brant utsvängt tak utan takkupor 
som ligger på äldre fastigheter med gårdsbebyggelse från olika tider. Innergården är stensatt med gatu- 
och kullersten samt att trädgården finns förlagd längst in på fastigheten. Sedan 1913 och framåt har 
insidan byggts om vid ett flertal tillfällen framförallt i syfte att förändra planlösning och 
lägenhetsindelning i byggnaden. Husets fasad genomgick en större förändring 1953 genom att man då 
tog upp skyltfönster i bottenvåningens fasad mot Regeringsgatan. Sammantaget är det en välbevarad 
helhetsmiljö trots att gathuset har moderniserats under 1950-talet med skyltfönster. 
 
I och med beslut om detaljplaneläggning fattades beslut att sökanden skulle anlita en certifierad 
sakkunnig med byggnadsantikvarisk/kulturhistorisk kompetens. Syftet var att identifiera 
kulturhistoriska värden inför reglering i detaljplan.  
 
Kulturhistoriskt utlåtande  
Som helhet bedöms fastigheterna vara välbevarad med bibehållna karaktärsdrag. Den kulturhistoriska 
analysen visar på följande; de bärande delarna i värdet på gatuhuset är dess gatufasad med 
locklistpanel med artikulerade detaljer som dörr- och fönsteromfattningar, knutkedjor och takfot. Till 
denna klassicerande stil hör också tvålufters fönster med tre rutor per båge samt dörrblad med speglar. 
Ytterligare viktiga komponenter är en körbar port med stenbeläggning och ett brant obrutet takfall. För 
innergården handlar det om en grund och låg bebyggelse som medger att man upplever intilliggande 
gårdars grönska och ljus. Gårdsbebyggelsen är ”enkel” och terränganpassad, det vill säga tomtens 
sluttning tas upp genom varierande höjd på socklarna. Till gårdens karaktär hör en markbeläggning 
med natursten. 
 
Det kulturhistoriska utlåtandet lyfter fram vilka detaljer och karaktärsdrag som behöver beaktas för att 
byggnadens kulturhistoriska värden ska säkerställas, se vidare i till planen hörande utlåtande. I 
utlåtandet finns också värderingstext för gatuhus och gårdsmiljö, enligt nedan.  
 
Kulturhistoriskt värde–gatuhus 
Tomtens sluts mot gatan av ett gatuhus och port som i form och detaljer har en ålderdomlig prägel. En 
väsentlig del av värdet utgörs av det branta, obrutna takfallet tillsammans med en rikt artikulerad och 
detaljerad träpanel i klassicerande stil. Fönster- och dörröppningar har en traditionell utformning och 
regelbunden placering. Karaktäristiska detaljer är bland annat dörröppning med trapp ut på gatan, 
tvåluftsfönster med tre rutor per båge och stenlagd inkörsport med träport utvändigt klädd med panel. 
Gatuhusets fasad mot gården präglas av senare tiders ombyggnader.  
 
Kulturhistoriskt värde – gårdsmiljö 
Utmärkande för innergårdens karaktär är tomtens långsträckta form med en sluttande stenbelagd mark. 
Det långsmala intrycket förstärks av en grund och låg bebyggelse utmed endas delar av långsidorna. 
Ett karaktäristiskt inslag är variationen i sockelhöjd vilken är en följd av gårdsbebyggelsens 
terränganpassning. 
 
I det kulturhistoriska utlåtandet finns också förslag på planbestämmelser för gatuhuset och 
gårdsmiljön, se till planen hörande utlåtande.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Gatuhuset 
Gatuhuset bekräftas i plan och byggnadens, främst gatufasadens, detaljer och karaktärsdrag säkerställs 
med följande planbestämmelser: 
 
r  Byggnad får inte rivas 
k1  Mot gatan får taklutning och takfall inte förändras eller taket förses med takkupor eller 

takfönster.  
k2  Fasad ska vara klädd med locklistpanel med, mot gatan, markerade knutkedjor, fönster- 

och dörromfattningar samt takfot.  
k3 Exteriöra dörrar mot gatan ska vara fyllningsdörrar i massivt trä och porten en 

trästomme klädd med panel. 
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k4  Fönster mot gatan ska vara träfönster med fasta spröjs och kittade glasrutor. 
k5  Taket ska ha ett traditionellt taktäckningsmaterial. 
 
Då gatuhusets fasad mot gården präglas av senare tiders ombyggnader regleras inte denna fasads 
utformning, här bedöms en friare utformning kunna tillåtas. Dock ska till exempel takkupor placeras 
så att de underordnar sig fasadens indelning, fönsterstorlek med mera samt har en utformning och 
materialval av historisk korrekthet. Interiört bör kakelugnar, speldörrar och tak-, golv- och fönsterlister 
av äldre karaktär bevaras. Med traditionellt taktäckningsmaterial menas till exempel falsad plåt eller 
lertegel. Bestämmelsen k5 gäller all bebyggelse inom planområdet, med undantag av den enkla 
förrådsbyggnaden i norr. En bestämmelse reglerar högsta nockhöjd till befintlig höjd på huset, 18,5 m 
över nollplanet. 
 
 

 
Gatuhuset, foto taget 2017 
 
Gårdsmiljön 
Den långsmala gårdsmiljön och dess karaktär säkerställs i plan med följande bestämmelser: 
 
f1 Tak ska utföras som pulpettak 

f2 Fasad ska utgöras av trä 

f3 Fönster får ej placeras mot fastighetsgräns 
n1  Marken på innergården och i portgången ska vara belagd med natursten till minst 

hälften av ytan. Resterande del ska utgöras av grönyta. 
n2  Markens sluttande form på den långsmala innergården ska bevaras 
 
Därtill finns bestämmelser om olika maximal totalhöjd på gården vilket ger förutsättningar för en 
variation i byggnadshöjder. Byggrätterna är placeras med ryggen mot fastighetsgräns och den 
byggnation som tillåts ges en liten skala, endast relativt låga och grunda byggnader tillåts. Historiskt 
har förrådsbyggnader på gården haft pulpettak och det finns planbestämmelser om detta och om 
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traditionell taktäckning. Bestämmelsen n2 reglerar att bebyggelsen terränganpassas och att 
marklutningen tas upp genom variationer i sockelhöjd. Planbestämmelsen n1 säkerställer att 
innergården och portgången även fortsättningsvis till stor del är belagd med kullersten och gatsten. 
Detaljplanen medger att den långsmala gården kortas 7 meter då planen medger en byggrätt vid 
planområdets östra gräns. Den långsmala karaktären kommer trots detta att bestå. Befintliga 
byggnaders höjd bekräftas för förrådsbyggnaden i norr och för byggnaden med brutet tak i söder, 13,0 
meter totalhöjd respektive 15,5 meter nockhöjd över nollplanet. I sydost och ost tillåts bebyggelse i två 
våningsplan, delvis på mark som idag är obebyggd, till en högsta totalhöjd av 14,5 meter över 
nollplanet.  
 
Placering av byggrätter och tillåtna höjder syftar till att man även fortsättningsvis ska uppleva 
intilliggande gårdars grönska och ljus. 
 

 
Stenbelagd portgång, foto taget 2009            Långsmal innegård, foto taget 2009 
 

  
Förrådsbyggnader mot norr, foto taget 2009         Träd på grannfastigheten i norr, foto taget 2009 
 
På gården finns en bestämmelse om att marken endast får förses med mindre uthus, trappor, balkonger 
och skärmtak.  
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Bostäder 
Inom planområdet finns idag bostäder i gatuhuset på Helsingborg 15 och 16.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planen tillåter bostadsändamål, liksom den befintliga planen gör. Bostadsändamålet (B) innebär ett 
boende med en varaktig karaktär, men inrymmer även bostadskomplement som till exempel parkering, 
tvättstuga, närlokal, förråd och garage. En konsekvens av planförslaget är att en större del av 
fastigheterna får bebyggas. Maximalt bedöms planförslaget kunna inrymma 8-9 lägenheter totalt. 
Antalet beror av hur stor del som används för verksamheter. 
 
Verksamheter 
I gatuhusets bottenvåning har det sedan 1953 bedrivits handelsverksamhet som 1966 kompletterades 
genom att ytterligare delar av fastighetens bebyggelse togs i anspråk för lager och utställningslokal. 
Idag finns en mindre livsmedelsbutik och en frisör i gatuplanet.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

En konsekvens av planförslaget är att en större del av fastigheterna får bebyggas. Gällande detaljplan 
medger garage och samlingssalar samt lokaler för handel och hantverk. Aktuellt planförslag tillåter 
förutom bostäder, även centrumändamål. Med ändamålet centrum (C) menas all sådan verksamhet 
som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. Där ingår butiker, 
service, gym, kontor, bio, bibliotek, teatrar, bank, kyrkor och andra typer av religiösa byggnader, 
föreningslokaler, samlingslokaler, restauranger, hotell med mera. Även hotell och vandrarhem som är 
avsedda för tillfällig övernattning ingår i ändamålet centrum, liksom service och vissa former av 
hälsovård som till exempel ungdomsmottagning och sjukgymnastik. Flertalet typer av sjukvård ingår 
dock inte i ändamålet centrum. Med begreppet vård följer ofta andra krav vad gäller utformning, 
omgivningspåverkan och miljö. En blandad bebyggelse där olika funktioner såsom bostäder, 
arbetsplatser och service är integrerade med varandra ger intressanta och variationsrika miljöer. 
Funktionsblandning bidrar till att befolka gaturum, torg och platser och skapar därmed olika 
mötesplatser. Ett rikt socialt liv under merparten av dygnets timmar är viktigt för att skapa trygghet 
och det bidrar till mångfald och en levande miljö. 
 
Service  
I och med planområdets centrala läge finns god tillgång till både offentlig och kommersiell service. 
Inom 500 meter finns låg-, mellan och högstadieskola (Bodestorpskolan och Österslättskolan). 
Planförslaget möjliggör centrumfunktioner. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Förslaget till ny detaljplan innebär endast en liten ökning av antalet boende i kvarteret och därför 
medför detta inte heller behov av nyinvesteringar i skola, förskola, vårdanläggningar eller annan 
offentlig service. Planförslaget kan dock innebära ett mindre komplement till innerstadens 
serviceutbud. 
 
Lek, rekreation och naturmiljö 
Det finns gott om möjligheter för lek och rekreation i närområdet och tillgång till idrottsanläggningar 
på nära håll. Väggahallen och Vägga idrottsplats ligger cirka 1 km sydost om planområdet och 
Väggabadet ligger i anslutning till dessa i Väggaparken. Rosengården ligger cirka 600 meter söder om 
planområdet och rekreationsområdet Långakärr cirka 1 km meter öster om planområdet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Förslaget till ny detaljplan innebär inte att några ytor för lek, rekreation eller naturmiljö tas i anspråk 
för bebyggelse. Även om en del av den idag obebyggda gården kommer att kunna bebyggas i och med 
aktuellt planförslag så finns yta för viss utevistelse och närlek på gården även fortsättningsvis. Vidare 
innebär förslaget inte heller en sådan ökning av trafik och boende att ett ökat nyttjande av befintliga 
anläggningar och grönområden skulle påverkas i negativ riktning till följd av planen.  
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Tillgänglighet 
Planområdet är relativt flackt vilket gör att både Helsingborg 15 och 16 kan nås till fots utan trappsteg 
via gatuporten på fastigheten Helsingborg 16. Gatuhuset mot Regeringsgatan ligger på en låg murad 
sockel vilket innebär att två trappsteg och en tröskel först måste passeras innan man kommer in i 
handelslokalen. Befintliga bostäder angörs från kvarterets insida. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Befintlig verksamhet omfattas inte av kraven om tillgänglighet förrän vid en väsentlig ändring av 
byggnadens användning eller annan lovpliktig åtgärd. I samband med bygglov för en om- eller 
tillbyggnad prövas tillgängligheten för åtgärden och i detta fall ska tillgänglighetsasanpassningar även 
stämma överens med byggnadernas kulturhistoriska värde. 
 
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. Att befolka en plats med bostäder, handel och kontor skapar fler tillfällen för en indirekt 
uppsikt över platsen. Under dagen när bostäderna ofta är tomma finns det människor på plats i 
kontors- och handelslokaler och under kvällstid blir situationen den omvända.  
 
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". 
 
Gällande krav vad det gäller utrymningsvägar och räddningsfordons framkomlighet ska beaktas i 
bygglovskedet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget innebär en större möjlighet att använda fastigheterna för fler ändamål än tidigare vilket 
innebär en spridning av människors närvaro på platsen över dygnet. Detta innebär att människor 
kommer att röra sig i någon del av planområdet en större del av dygnet, vilket skapar en indirekt 
bevakning av platsen. För gående i gaturummet utanför kvarteret kan en belyst öppen port och belysta 
fönster, antingen från bostäder, butiker eller kontor innebära en viss trygghet genom vetskapen om att 
andra människor kan finnas nära till hands om något obehagligt skulle inträffa. 
 
Jämställdhet och integration 
Planförslaget berör ett riksintresse för kulturmiljön vilket kan upplevas av såväl kvinnor som män, 
unga som gamla. Ett riksintresse berör i vid mening hela landets befolkning oavsett hur länge man 
vistats där. Kulturmiljön är dessutom en viktig del för att förstå en plats identitet genom dess historia 
och är på så vis även ett bidrag till att integreras i samhället.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget innebär att kulturmiljön skyddas i detaljplan och kan kompletteras med väl avvägda 
åtgärder som gör den mer levande. En bredare användning av en plats skapar fler anledningar att 
besöka platsen och lockar därmed till sig flera olika slags människor. Det aktuella planområdet är 
förvisso litet till ytan men ingår ändå som en del i det större riksintresseområdet för kulturmiljön och 
som en del av detta bidrar det också till förståelsen av platsen för flera olika grupper av människor. 
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Kultur och upplevelser 
Planen berör en riksintressant kulturmiljö vilken är ett tydligt exempel på den svenska stormaktstidens 
övertagande av Blekinge och den byggnadskultur som följde i och med detta. Karlshamns innerstad är 
i sig ett uppskattat turistmål utifrån dess kulturvärden och planområdet bidrar till denna uppskattade 
kulturupplevelse av staden.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget innebär att en liten del av riksintresset skyddas enligt Plan- och bygglagen samtidigt som 
kompletteringar av bebyggelsen tillåts. De kompletterande åtgärderna kommer inte att uppfattas från 
gaturummet. Detta innebär att de förändringar som tillåts inte förändrar upplevelsen av riksintresset 
utifrån den turistande och lokala allmänhetens perspektiv. I och med att fastigheterna tillåts 
användas/bebyggas mer än gällande plan kan planförslaget bidra till att göra miljön mer användbar 
och levande. En mer levande kulturmiljö ger fler anledningar för besök och bidrar till att både stärka 
kulturupplevelsen i vardagen och för besökare på fritiden. 
 
 
Gator, vägar och trafik 
Vägnät 
Planområdet omfattar inte något vägnät men ansluter till Regeringsgatan på planområdets västra sida 
genom en körbar port i gatuhusets fasad. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget innebär endast en liten ökning av trafiken jämfört med rådande förhållanden vilket 
innebär att den tillkommande trafikbelastningen på vägnätet blir försumbar. 
 
Gång- och cykelvägnät och kollektivtrafik 
Planområdet har god närhet till befintlig kollektivtrafik. Tågstation med resecentrum finns cirka 800 
meter norr om planområdet och busshållplats cirka 200 meter nordost om planområdet. 
 
Cykelväg finns på den östra sidan av Erik Dahlbergsvägen, öster om planområdet liksom längs 
Kungsgatan, väster om planområdet. Runt kvarteret finns trottoarer och på gatorna är cykeltrafiken 
blandad med biltrafiken.  
 
Förslagen förändring och konsekvenser 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära ett behov av utökning av den befintliga 
kollektivtrafiken med hänsyn till planens ringa omfattning.  
 
Området ligger i Karlshamns stadskärna, vilket möjliggör ett boende som inte är direkt beroende av 
bilen som transportmedel. Genom att komplettera och förtäta befintliga bebyggelsemiljöer ges goda 
möjligheter till hållbara kommunikationer, det vill säga att gå, cykla och resa kollektivt. Påverkande 
åtgärder för att öka andelen som går, cyklar och åker kollektivt kallas även för mobility management. 
Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter genom att förändra resenärers 
attityder och beteenden. Arbete med mobility management har stor potential i planeringen av nya 
områden då kommunen och byggherrar har möjligheter att verka i riktning mot ett hållbart resande 
redan från början.  
 
Angöring och parkering 
Planområdet angörs på den västra sidan från Regeringsgatan genom en befintlig, överbyggd 
dubbelport med viss möjlighet till parkering på innergården. Denna parkeringsmöjlighet är inte 
optimal då portgången är trång och gården smal. Besökare till verksamheten i bottenvåningen får idag 
använda sig av allmänna kantstensparkeringar längs gator eller andra offentliga parkeringsplatser i 
innerstaden.   
 
Förslagen förändring och konsekvenser 
Mot bakgrund av resonemanget ovan under rubriken ”Gång- och cykelvägnät och kollektivtrafik” så 
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bör avsteg kunna göras från kommunens parkeringsnorm från 1984, vilken anger att det, utan 
samnyttjande, ska finnas 10 parkeringsplatser/1 000 m2 våningsyta för bostäder. Vid ett samnyttjande 
anger parkeringsnormen 7 parkeringsplatser/1 000 m2 våningsyta. Planen tillåter även centrumändamål 
och parkeringsnormen anger utan samnyttjande 20 parkeringsplatser/1 000 m2 våningsyta för kontor, 
40 parkeringsplatser/1 000 m2 våningsyta för butiker, 25 parkeringsplatser/1 000 m2 våningsyta för 
hotell och 80 parkeringsplatser/1 000 m2 våningsyta för restaurang.  
 
Behovet av bilplatser för de tillkommande bostäderna vid ett maximalt utnyttjande av planen skulle 
med parkeringsnormen, utan samnyttjande, bli 8-9 platser.  
 
Mot bakgrund av planområdets centrala läge bör färre bilplatser än 10 per 1 000 m2 våningsyta kunna 
medges. I parkeringsnormen anges att hänsyn till faktiska förhållanden av skilda slag måste tas för 
varje enskilt fall. Ser man planområdet i ett större sammanhang finns större parkeringsytor inom 
gångavstånd från planområdet där visst samnyttjande bör kunna ske. Generellt sett så är det inte 
självklart att bilplatsen ska finnas i direkt anslutning till bostaden. Gångavstånd på upp till 400 meter 
bör accepteras. Resonemanget om ett lägre bilparkeringstal förutsätter ett högt cykelparkeringstal.  
 
Beträffande parkeringssituationen generellt sett i stadskärnan så är det så att en stor del av kvarteren i 
centrum är planerade i en tid då bilägandet var betydligt mindre, vilket gör att parkering till viss del 
måste tillgodoses även på gatumark. De aktuella fastigheternas höga kulturhistoriska värde, både vad 
gäller byggnader och gårdens karaktär gör att fastigheterna bör hållas fria från bilar i så stor 
utsträckning som möjligt.  
 
Parkeringsfrågan förutsätts bevakas i bygglovskedet då fastighetsägaren får visa på hur man avser lösa 
parkeringsbehovet genom parkeringsmöjlighet på annan fastighet etcetera.  
 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet likt kvartersstaden i sin helhet ligger inom verksamhetsområdet för det kommunala 
vatten- och avloppsnätet. Dimensionering av serviceledningar bör ses över i samband med byggnation 
för att säkerställa att dessa håller tillräcklig dimensionering för den tänkta förändringen av 
bebyggelsen. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget innebär inte en sådan väsentlig ökning av antalet bostäder eller arbetsplatser att 
ytterligare utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnätet bedöms behövas.  
 
Dagvatten 
Takavvattning och annat dagvatten tas företrädesvis omhand lokalt genom naturlig infiltration i 
befintliga grönytor. Cirka en tredjedel av planområdet består idag av grönyta i form av gräsmatta och 
buskage. Dagvattenhanteringen ska granskas i samband med mark- eller bygglov om ytterligare ytor 
hårdbeläggs eller ytterligare byggnation sker inom planområdet. 
 
Avfall 
Planområdet omfattas idag av den kommunala avfallshanteringen för hushållsavfall.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

De utrymmen som anläggs för uppsamling av avfallet ska utrustas för källsortering i enlighet med 
kommunens råd och anvisningar. Uppsamlingsplatser för avfallet ska vara lätt tillgängligt för 
hämtningsfordon. 
 
Värme  
Planområdet ligger inom området för det utbyggda fjärrvärmenätet där Karlshamns Energi AB är 
koncessionshavare. 
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Föreslagen förändring och konsekvenser 

Goda möjligheter att ansluta bebyggelse till fjärrvärmenätet finns. 
 
El 
Planområdet är idag anslutet till elnätet genom en el-serviskabel där elnätet sköts av Karlshamn Energi 
AB. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

En förtätning av planområdet kan innebära behov av ändringar i elinstallationer och anslutningen till 
elnätet. Detta betyder att före en utbyggnad ska samråd ske med Karlshamns Energi AB så att frågor 
om dimensionering, anslutningar, flytt av kablar med flera åtgärder kan utredas före det att 
byggnationen påbörjas. 
 
Tele  
Kvarteret Helsingborg är sedan tidigare ansluten till telenätet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget innebär inte något behov av omläggningar av kablar i telenätet då dessa ledningar idag 
ligger i gatumarken utanför kvarteret och tillika planområdet. 
 
Bredband 
Fastigheterna Helsingborg 15 och Helsingborg 16 är idag inte anslutna till fibernätet då denna del av 
staden inte är utbyggd för fiberanslutning. Arbetet med utbyggnaden av nätet i hela innerstaden är 
planerad att pågå under 2016 – 2017. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget innebär inte någon förändring av den planerade starten av fiberutbyggnaden i 
Karlshamns innerstad. Planen innebär inte heller ett sådant tillskott av nya bostäder eller verksamheter 
som skulle motivera ett tidigareläggande av utbyggnaden. 
 
 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås till 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 
Huvudmannaskap 
Planområdet omfattar inte allmän plats men däremot gränsar det till allmän plats för gatumark där 
Karlshamns kommun är huvudman. 
 
Lovpliktens omfattning 
Då planområdet omfattar bebyggelse med ett högt kulturhistoriskt värde har lovpliktens omfattning 
utökats så att lovbefriade åtgärder som tidigare endast krävt bygganmälan eller inte krävt varken lov 
eller anmälan, nu omfattas av bygglovplikt. Detta innebär att undantagen från bygglov i Plan- och 
bygglagen för komplementbyggnad, tillbyggnad och takkupor vid en och tvåbostadshus inte tillämpas. 
Denna utökning av lovplikten omfattar alltså i dagligt tal så kallade ”attefallsåtgärder” och 
”friggebodar”.  
 
Gällande tomtindelning 
När en detaljplan ersätter en detaljplan för vilken det också har gällt en tomtindelning så upphör dessa 
bestämmelser att gälla.  
 
I kvarteret Helsingborg finns en gällande tomtindelning av traditionell Karlshamnstyp. I aktuellt 
planområde bedöms det inte finnas skäl till att inte kunna slå samman Helsingborg 15 och 16 då 



Samrådshand l ing     2017-02-16  
 

P lanbesk r i vn ing  –  Deta l j p lan  fö r  fas t i ghe te rna  He ls ingborg  15  och  He ls ingborg  16 ,  Kar l shamn 
 

25

befintligt gatuhus sträcker sig över båda fastigheterna. Det finns inga synliga spår av de två 
fastigheterna idag, varken från gatan eller på gården. Fastighetsindelningsbestämmelse läggs därför 
endast i gräns med, till planområdet, gränsande fastigheter. Detta bedöms bättre samspela med 
riksintresset där den aktuella byggnaden är en av de bäst bevarade i fasadsträckan och som uttrycker 
en tydlig stilepok, 1800-talets första del, jämsides med Helsingborg 18 i jugendstil och Helsingborg 21 
från 1800-talets senare del.  
 
Den nya detaljplanen ersätter del av detaljplan fastställd som stadsplan 1958-04-01, reviderad 1959-
01-21 och 1959-10-12 inklusive den av ålder bestående tomtindelningen från 1831 fastställd som 
tomtmätningar 1957-04-01. Stadsägorna 178a och 177b blev då Helsingborg 15 och 16. 
 
 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
För genomförandet av detaljplanen ställs inte några särskilda krav på utbyggnad av vatten- och 
avloppsanläggningar, elanslutning eller utbyggnad av gatunätet då planområdet försörjs av befintlig 
infrastruktur. Genomförandet av planen kan därför disponeras fritt inom genomförandetiden.  
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen i enlighet med tecknat planavtal med 
fastighetsägaren. 
 
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. Markägaren ansvarar också för och bekostar eventuella ändringar av ledningsdragning inom 
de egna fastigheterna. Karlshamn Energi AB är huvudman för allmänna elledningar och 
fjärrvärmeledningar. Telia Sonera AB är huvudman för teleanläggningar. 
 
Exploateringssamverkan och avtal 
Planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren. 
 
 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildning 
Påverkan på fastigheter inom planområdet 
Fastigheten Helsingborg 15 och Helsingborg 16 ägs båda av en och samma privata fastighetsägare. 
Detaljplanen möjliggör att fastigheterna kan slås samman. 
 
Planförslaget innebär att ytterligare mark jämfört med nuläget får bebyggas. Den utökade byggrätten 
är placerad så att den inte innebära nämnvärd negativ skuggbildning inom planområdet. En del av den 
idag obebyggda gården kommer att kunna bebyggas i och med aktuellt planförslag, vilket minskar 
trädgården något. Tillräcklig yta för viss utevistelse och närlek bedöms ändå finnas vid ett 
genomförande av planförslaget. Den nya bebyggelsen är av så ringa omfattning att den trafikökning 
som förväntas tillkomma är så liten att den inte påverkar bullersituationen inom planområdet. 
 
Påverkan på fastigheter utanför planområdet 
Grannfastigheterna i kvarteret Helsingborg ägs samtliga av olika privata fastighetsägare, endast en av 
planområdets grannfastigheter ägs av Karlshamns kommun och det är Karlshamn 2:1 i gatumarken 
utanför kvarteret. I övrigt gränsar planområdet till följande privatägda fastigheter Helsingborg 6,  
Helsingborg 7, Helsingborg 12, Helsingborg 13, Helsingborg 14 och Helsingborg 18.  
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Planförslaget innebär inte några fastighetsrättsliga förändringar för planområdets grannfastigheter.  
 
Ytterligare mark jämfört med nuläget får i och med planförslaget bebyggas inom Helsingborg 15 och 
16. Då inga fönster tillåts i fastighetsgräns mot grannfastigheterna kommer dessa inte att påverkas av 
någon ökad insyn. Den utökade byggrätten är placerad så att den inte innebära nämnvärd negativ 
skuggbildning som påverkar grannfastigheterna. Den nya bebyggelsen är dessutom av så ringa 
omfattning att den trafikökning som förväntas tillkomma är så liten att den inte påverkar 
bullersituationen för omkringliggande fastigheter. 
 
 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi, genomförandeekonomi, inlösen, ersättning 
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av fastighetsägaren. Dessa kostnader regleras i ett 
upprättat och undertecknat avtal mellan parterna. 
 
Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar bekostas av 
exploatören. Eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyn till åtgärd (byggnation) 
initierad av exploatören och bekostas av densamme.  
 
Eventuella kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, förekomst av 
markföroreningar eller höga radonhalter kommer att belasta bygglovssökanden/den enskilde 
fastighetsägaren. 
 
 

Tekniska frågor 
Dokumentation och kontroll 
Bebyggelsen i planområdet tillsammans med de för Karlshamn karaktäristiska bebyggelsehistoriska 
värdena som berör planområdet har tidigare dokumenterats i följande fyra skrifter:  

 Staden berättar, Lina Campbell, Kulturnämnden Karlshamns kommun 
 Karlshamns innerstadsbebyggelse – fastighetsbeskrivning del 2, Lina Campbell, 1993 
 Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad, Karlshamns kommun, 2015 
 Utlåtande avseende kulturhistoriska värden i samband med upprättande av ny detaljplan för 

fastigheten Helsingborg 15 och 16, Karlshamns stad, Blekinge län, daterat 2016-10-12 
 
I samband med förändringar av gårdsbebyggelsen kan det vara aktuellt med en dokumentation av den 
historiska bebyggelsen. Dokumentationen redovisas i samband med ansökan om lov.  
 
 

 
 

Foto tagna 2017 av gårdsbebyggelsen i söder respektive norr. 



Samrådshand l ing     2017-02-16  
 

P lanbesk r i vn ing  –  Deta l j p lan  fö r  fas t i ghe te rna  He ls ingborg  15  och  He ls ingborg  16 ,  Kar l shamn 
 

27

Resurshushållning 
Planområdet är idag relativt tätbebyggt med en exploateringsgrad på cirka 50 % av planområdets yta, 
dock är inte bebyggelsen så högrest utan som högst två våningar. Bebyggelsen är idag ansluten till det 
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet samt telenät och kommunala vägnätet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planförslaget hushållar med befintliga resurser genom att förtäta den befintliga bebyggelsen där det 
finns tillgång till befintlig infrastruktur i form av kommunala vägar, fjärrvärmenät, telenät samt vatten- 
och avloppsnät. Planen ligger också inom ett planerat utbyggnadsområde för fibernätet. 
Förslaget innebär möjligheten att öka utnyttjandegraden i planområdet från dagens cirka 50 % till 
cirka 60 % av fastighetens yta. Planen innebär ett tillskott av bebyggelse i ett område med låg risk för 
radon. 
 
En positiv följdeffekt av planens genomförande är att den riksintressanta kulturmiljön får ett formellt 
skydd i detaljplan enligt Plan- och bygglagen tillsammans med ett bedömningsunderlag vid 
granskning av mark- och bygglov. Bebyggelsen kan också få fler användningar vilket bidrar till en 
mer blandad stad och större möjligheter att hålla bebyggelsen levande och befolkad. På detta sätt 
värnas kulturmiljöns kvalitéer samtidigt som tillskott kan ske på ett övervägt sätt. 
 
Samhällsekonomiskt bedöms planen ha en positiv nettoeffekt då denna bidrar till att bevara och 
varsamt utveckla den riksintressanta kulturmiljön, vilken är av ett stort kulturellt värde och ett 
ekonomiskt värde i form av den näringsverksamhet som drar nytta av denna som besöksmål. Till viss 
del påverkas även Karlshamns kommun i positiv riktning genom möjligheten till ytterligare 
arbetsplatser och bostäder som kan, om än i liten omfattning, bidra till ökade skatteintäkter. Detta 
innebär även att planen ger möjlighet till etablering av kommersiell service även om antalet möjliga 
nya boende inte i någon avgörande grad påverkar underlaget för offentlig service så som skolor, 
förskolor eller sjukvård etcetera. 
 
 

Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av planarkitekt Jeanette Conradsson med utgångspunkt i ett utkast 
upprättat av planarkitekt Peter Robertsson, stadsmiljöavdelningen, i samråd med övriga berörda 
kommunala tjänstemän. 
 
 
Karlshamn den 16 februari 2016 
 
 
 
Jeanette Conradsson  Emina Kovacic 
Planarkitekt   Stadsarkitekt 


