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OM DETALJPLANEN

Handlingar
Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, daterad 2019-06-11

Planbeskrivning, daterad 2019-06-11

Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2019-02-19

Grundkarta, skala 1:1000, daterad 2019-02-01

Fastighetsförteckning, daterad 2019-05-06

Kulturhistoriskt underlag inför bygglovsansökan för kvarteren Trosa 10 & Alingsås 28, 
daterad 2019-03-26

Av följande handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har juridisk 
verkan. Resterande handlingar utgör komplement och underlag till detaljplanen.
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Planprocess
Planförfarande
Denna detaljplan handläggs enligt plan- och bygglagen (2010:900). Planarbetet 
genomförs med ett utökat planförfarande då planförslaget anses vara av stort 
allmänt intresse tack vare av sitt centrala läge. Ett planprogram bedöms inte vara 
nödvändigt för att underlätta detaljplanearbetet.

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 Stadsbiblioteket i Karlshamn. Handlingarna, förutom 
fastighetsförteckningen, kommer också att finnas tillgängliga på kommunens 
hemsida på www.karlshamn.se/planer. 

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

Preliminär tidplan

 Samråd   Andra kvartalet 2019

 Granskning  Fjärde kvartalet 2019
 
 Antagande  Första kvartalet 2020

 Laga kraft   Andra kvartalet 2020

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

Aktuellt skede i planprocessen
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SAMMANFATTNING
Bakgrund 
Hösten 2018 inkom två ansökningar om planbesked gällande önskemål om 
förtätning i bostadsområdet Möllebacken i centrala Karlshamn. Den första 
ansökan kom från Karlshamns kommun genom kommunstyrelsen och den andra 
ansökan från det kommunala bostadsbolaget Karlshamnsbostäder AB (KABO). 
Byggnadsnämnden beslutade i oktober 2018 att pröva ansökan i en gemensam 
detaljplaneprocess.

Syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fler centrumnära bostäder i Möllebacken 
samtidigt som områdets tidstypiska karaktär och kulturvärden integreras med den 
nya utvecklingen. Genom att föreslå en uppbrytning av befintlig fasadmur längs 
Regeringsgatan syftar även planen till att skapa underlag för mer liv och rörelse i 
anslutande gaturum.  

Planförslagets huvuddrag
Planförslaget innebär en förtätning i Möllebacken där både nya byggnader och 
ökning av befintliga byggnadshöjder föreslås. Möllebackens höga läge och luftigt 
placerade byggnader har beaktats i planförslaget både gällande utbredning, placering 
och utformning. Strukturen och kompositionen i området, med byggnader placerade 
i ett visst mönster runt stora innergårdar, är tidstypiska för när området bebyggdes 
på 70-talet. Föreslagen byggnation har anpassats till platsens befintliga miljö genom 
att kulturmiljöfrågor har integrerats i planförslaget. 

En stor förändring som möjliggörs i planförslaget är en öppning för gångtrafikanter 
österut ut mot Regeringsgatan vilken ämnar bryta upp den långa fasadmuren 
som sträcker sig där idag. Öppningen i kvartersstrukturen ämnar skapa mer 
rörelse i gaturummet och minska barriären mellan Möllebacken och närliggande 
bostadskvarter. Exploateringen i den delen av planområdet är anpassat till 
närliggande byggnader på andra sidan Regeringsgatan, vilket har påverkat föreslagen 
byggnadshöjd och utbredning. 
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En viktig del av planförslaget är att den är flexibel inför kommande utveckling av 
Karlshamn. I det här fallet handlar det om att kombinera olika användningsslag för 
några av fastigheterna för att kunna skapa en utveckling som kan anpassas efter 
framtidens behov. 

PLANDATA
Läge och areal
Detaljplanen omfattas av fastigheterna Nybro 1, Trosa 10, Alingsås 28, Simrishamn 
14, Simrishamn 21 och delar av Karlshamn 2:1. 

Planområdet ligger i sydöstra delen av Karlshamns innerstad och är cirka 3,7 
hektar stort. Möllebacken gränsar till Regeringsgatan i öst, Bodekullsvägen i 
norr och Drottninggatan i väst. I söder gränsar Möllebacken till Näsgränden, ett 
bostadsområde med varierande stadsbebyggelse i liten skala. 

planområde

0m 100m 200m 1:5000OBS! Redovisningen av fastigheterna kan vara osäker.

Illustration befintlig bebyggelse Illustration möjlig bebyggelse
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Markägoförhållanden
Planområdet omfattar både privata och 
kommunala fastigheter. Simrishamn 21 ägs av 
en privat fastighetsägare. Simrishamn 14 och 
Karlshamn 2:1 ägs av Karlshamns kommun. 
Nybro 1, Trosa 10 och Alingsås 28 ägs av 
Karlshamnsbostäder AB (KABO).

Fastighetsägaren för Simrishamn 21 arrenderar 
en bit av Karlshamn 2:1 vilket regleras i ett 
avtal mellan fastighetsägaren och kommunen. 
Läs mer om arrenderingen på sida 39.  

TIDIGARE  
STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan Karlshamn 2030
I kommunens översiktsplan, antagen i maj 
2015, ingår Möllebacken i utvecklingsområde 
”A1 - Stadskärnan”. I stadskärnan vill 
kommunen utveckla ny bebyggelse med hög 
arkitektonisk kvalitet i de luckor som finns i 
innerstadens byggnadsstrukturer. 

Höga kulturhistoriska värden ska bevaras 
med hjälp av Karlshamns Bevarande- och 
utvecklingsplan (BUP), vilken är ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen. Bevarande- och 
utvecklingsplanen omfattar Karlshamns 
innerstad och är tänkt att fungera som en 
vägledning vid arbete med bland annat detaljplaner och bygglovshantering. 

KABO
HALDA

KABO

PRIVAT

KARLSHAMNS 
KOMMUN

KABO
Nybro 1

Trosa 10

Alingsås 28

Simrishamn 21

Karlshamn 2:1 & 
Simrishamn 14
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I dokumentet har bebyggelsen 
värderats och delats in i tre 
kulturhistoriska klassificeringar; 
bebyggelse med särskilt högt 
kulturhistoriskt värde (blå klass), 
bebyggelse med högt kulturhistorisk 
värde (grön klass) och bebyggelse 
med visst kulturhistoriskt värde (gul 
klass).

Samtliga byggnader inom 
planområdet är markerade med gul 
klassning vilka motsvaras av objekt 
som hör hemma under 8 kap § 17-18 
PBL (2010:900). 

Det framgår i bevarande- och 
utvecklingsplanen att det finns stora 
utvecklingspotentialer i Möllebacken, 
främst gällande utemiljön och 
anslutande gaturum på fastigheterna 
Trosa 10 och Nybro 1. Nybro 1 
pekas ut som potentiell plats för ny 
bebyggelse upp till fyra våningar. 

Grönstrukturplan Karlshamns kommun 2006, 
reviderad 2012
I planområdet finns en fotbollsplan som nyttjas sporadiskt för både lek och 
spontanidrott. Ytan benämns inte explicit i kommunens grönstrukturplan men i 
plandokumentet beskrivs grönområdens värden generellt som viktiga mötesplatser 
dit människor söker sig.

Urklipp från kommunens Bevarande- och utvecklingsplan

Urklipp från kommunens Bevarande- och utvecklingsplan

Foto på befintlig fotbollsplan på del av Karlshamn 2:1
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Detaljplaner 
Planområdet berörs av två stycken stadsplaner: 
A238 från 1970 och A273 från 1974. De två 
stadsplanerna överlappar varandra och A273 
ersatte därför delar av A238 när den planen vann 
laga kraft 1974. 

I den äldsta planen regleras hela fastighet Trosa 10 
och Nybro 1 men även delar av fastighet Alingsås 
28. 

I den senare stadsplanen ingår hela Simrishamn 
14 och 21 samt resterande delar av Alingsås 28. 
Karlshamn 2:1 ingår i båda planerna.  

Nybro 1
På Nybro 1 finns en outnyttjad byggrätt för en 
garagebyggnad med en maximal byggnadshöjd på 13,5 
meter över stadens nollplan. 

Trosa 10
På Trosa 10 finns sex stycken byggrätter som alla 
omges av ringprickad mark där överbyggd gård och 
annan terrassbyggnad tillåts. 

Byggnaderna längs Regeringsgatan regleras till 13,5 
meter över angivet nollplan medan de högre byggnaderna är reglerade på en 
maximal byggnadshöjd på 24,5 meter. Befintligt garage på fastigheten ligger på 
ringprickad mark i detaljplanen, se inzoomning av A238. 

Gällande DP A238 + A273 

A273

A238

Illustration gällande detaljplaner och ungefärligt 
planområde.

Inzooming av A238, Nybro 1 och Trosa 10.
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Alingsås 28
Alingsås 28 regleras i båda stadsplanerna 
enligt illustrationen till höger där A273 visas 
inom den röda markeringen. I norra delen 
tillåts byggnader som är maximalt 25,5 meter 
i byggnadshöjd från angivet nollplan. I södra 
delen av fastigheten är husen reglerade till 
maximalt 22,0 respektive 23,5 meter över 
nollplan.

I detaljplan A273 regleras fotbollsplanen som 
allmän plats för park eller plantering.  

Simrishamn 14 och 21 
Den privatägda fastigheten Simrishamn 
21 och den kommunägda fastigheten 
Simrishamn 14 regleras i den gällande 
stadsplanen som ”A1” vilket innebär en 
markanvändning för allmänt ändamål där 
byggnader med en våning tillåts. 

På Simrishamn 14 finns bland annat en 
planenlig förskola men på Simrishamn 21 
finns en byggnad som idag används för 
privat bostadsändamål och är därmed 
planstridig. Fastigheten är därför i behov av en ändrad markanvändning, från allmänt 
ändamål till kvartersmark för att den inte ska strida mot planen. Kommunen ser idag 
inget behov av att förvärva fastigheten utan anser att en ändrad markanvändning för 
den aktuella fastigheten är lämpligast. 

Inzooming av A238 och A273 (inom röd 
markering), Alingsås 28 och del av Karlshamn 2:1.

Inzooming av A273, Simrishamn 14 och 21 samt 
Alingsås 28 och del av Karlshamn 2:1.
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Beslutstagande
Beslut om planbesked    2018-10-31, byggnadsnämnden

Samrådsbeslut      2019-06-26, byggnadsnämnden

Granskningsbeslut     20xx-xx-xx, byggnadsnämnden

Antagandebeslut      20xx-xx-xx, byggnadsnämnden

Laga kraft      20xx-xx-xx, Kommunfullmäktige

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

Samråd med Länsstyrelsen Blekinge har genomförts och i länsstyrelsen yttrande från  
2019-03-22 framgår det att de instämmer i kommunens bedömning att planen inte 
väntas leda till betydande miljöpåverkan. 
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PLANFÖRSLAG
Förklaring av planbestämmelserna 

Regeringsgatan regleras som huvudgata för att bekräfta 
nuvarande användning. Gatan, som är cirka 10 meter 
bred, ska möjliggöra framkomst för gång-, cykel och 
biltrafikanter. 

Bodekullsvägen och Alice Tegnérs väg regleras som 
lokalgata med syfte att skapa genomfartsmöjligheter i 
Möllebacken. Bodekullsvägen kan därmed öppnas upp 
för biltrafik i båda riktningar i takt med att området 
exploateras. Alice Tegnérs väg ska prioriteras för gång- och 
cykeltrafikanter men möjliggöra för att räddnings- och 
avfallsfordon ska kunna ta sig genom området. 

Bergsgatan och befintlig trappa söder om Trosa 10 
regleras som gång som är tillgänglig för allmänheten. 
Bestämmelsen bekräftar gångvägarnas nuvarande 
användning. 

Östra delen av Simrishamn 14 regleras som naturområde. 
Grönytan ska bevaras som friväxande natur. 

Gator och natur inom planområdet kommer att utgöras av allmän plats vilket 
innebär att allmänheten har tillträde till marken. Det kommunala huvudmannaskapet 
innebär bland annat att kommunen ska äga allmän platsmark samt bekosta 
och ansvara för utbyggnad och framtida drift och underhåll av den allmänna 
platsmarken.

Gångvägen genom Trosa 10 regleras som allmän 
plats med enskilt huvudmannaskap med syfte att låta 
ansvaret för vägens skötsel och underhåll ligga kvar 
hos fastighetsägaren. Då fastighetsägaren redan sköter 
och underhåller detta stråk idag kommer ingen praktisk 
förändring behöva ske. Däremot säkerställs det i 
detaljplanen att stråket hålls tillgängligt för allmänheten 
även vid framtida förändringar. 
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Fastigheter planlagda med B får endast användas för 
bostadsändamål och verksamheter som inte har en större 
omgivningspåverkan än vad som kan väntas av ett vanligt 
boende. 

Inom delar av detaljplanen medges olika kombinationer av användningar för olika 
fastigheter. Detta syftar till att skapa en flexibel detaljplan vilken kan möta olika 
efterfrågan på användningar över en lång tid. Ordningen på plankartan är satt efter 
den användning som är den huvudsakliga användningen, detaljplanen reglerar dock 
inte förhållandet mellan de olika tillåtna användningarna.

Fastigheter planlagda med K får användas för kontor eller 
tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering. 

Nybro 1: Parkering är den huvudsakliga användningen. 
Det innebär att fastigheten får användas till parkering eller 
parkeringsanläggning så som markparkering, parkeringshus, 
cykelparkering, garage eller källargarage. Parkeringen kan 
kombineras med bostäder om det samtidigt går att möta 
områdets parkeringsbehov. Fastighetens användning 
syftar till att kunna tillgodose de som bor på fastigheterna 
Alingsås 28 och Trosa 10 med både boende- och 
besöksparkering. 

Simrishamn 14: En del av fastigheten är planerad som 
parkering för att säkerställa att parkering finns tillgänglig 
för förskolepersonal i första hand, men även för 
boendeparkering i andra hand. Förskolan ska ha minst 12 
parkeringsplatser till sin förmån. 

Del av Simrishamn 14 är planlagd för skoländamål som 
den primära användningen. Avsikten är en användning 
som möjliggör en expansion av befintlig förskola. 
Användningen används i kombination med B för 
att skapa en flexibilitet i detaljplanen exempelvis om 
förskoleverksamheten skulle omlokaliseras i framtiden. 
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Marken får inte förses med byggnad. 
Syftet med bestämmelsen är att begränsa var nya byggnader får 
uppföras. På Simrishamn 14 finns bestämmelsen i södra delen 
av fastigheten på grund av befintlig topografi och med hänsyn 
till närliggande bebyggelse. På Alingsås 28 skyddas närliggande 
bebyggelse i väst med prickmark i anslutning till fastighetsgränsen 
samt på befintligt servitut på gångväg som ämnar bevaras. Längs 
Alice Tegnérs väg finns områden av prickad mark för att säkerställa 
att byggnation inte sker intill vägen. 

Marken får endast förses med komplementbyggnad. 
Syftet med bestämmelsen är att förhindra större byggnadsvolymer 
på innergårdarna i Alingsås 28 och Trosa 10. 

Högsta nockhöjd över angivet nollplan. 
Nockhöjd avser den högsta delen på byggnadens takkonstruktion, 
oavsett vilken typ av takkonstruktion byggnaden har. Delar som 
sticker upp över taket som skorstenar och antenner räknas inte in. 
Syftet med bestämmelsen är att reglera byggnadernas höjder som ska 
rymma bebyggelse i två till åtta våningar. 

Bostadsentéer ska huvudsakligen placeras mot gata. 
Bestämmelsen tillämpas på Nybro 1 och syftar till att säkerställa 
att entréer till eventuell bostadsbyggnad ska vara riktad mot 
gaturummet snarare än mot innergården. Entréer mot innergård 
tillåts dock med hänsyn till tillgänglighet- och säkerhetsaspekter. 
Bestämmelsen syftar till att styra rörelsen ut mot gaturummet 
snarare än mot innergården genom att undvika långa fasader utan 
någon entré eller liknande. 

Största byggnadsarea i kvadratmeter. 
Bestämmelsen reglerar hur många kvadratmeter av fastigheterna 
som får exploateras. Arean innefattar både huvudbyggnader och 
komplementbyggnader inom egenskapsområdet.

Gestaltning ska anpassas till sin omgivning i fråga om kvalitet, materialval och 
kulörer så att en god helhetsverkan uppnås. 
Planbestämmelsen syftar till att uppmärksamma vikten av 
materialval och kulörer vid framtida förändringsarbeten. Den syftar 
till att reglera förändringar på både befintlig bebyggelse och vid 
tillkommande byggnation för att säkra att en god kvalitet bibehålls i 
området även vid framtida utveckling. 
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Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Bestämmelsen, som tillämpas på Simrishamn 14 och Alingsås 28, 
syftar till att reservera mark för befintliga underjordiska ledningar 
och därmed skydda deras framtida underhåll och sträckning.

Markreservat för allmännyttig gångtrafik.
Markreservatet syftar till att reservera markyta som ska avsättas till 
trappnedgång eller liknande ner till Regeringsgatan på Trosa 10.

Genomförandetiden är 10 år och räknas från den dag planen vinner laga kraft. 
Före genomförandetidens utgång får planen inte ändras, 
ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. Efter 
genomförandetiden är byggrätten mer osäker eftersom planen då får 
ersättas, ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit 
genom planen behöver beaktas och utan särskild ekonomisk 
kompensation till fastighetsägarna om en byggrätt som inte är 
utnyttjad minskas. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen 
fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare.

Sammanfattning av föreslagna förändringar
I planförslaget föreslås följande förändringar:

• Två våningar högre lamellhus på Alingsås 28
• En våning högre loftgångshus på Trosa 10
• En trappnedgång på Trosa 10 mot Regeringsgatan
• Gångväg genom Trosa 10, tillgänglig för allmänheten
• Parkering: Både öppen parkering, i kombination med bostadshus, i källare eller 

fristående garage.  
• Flerbostadshus med upp till åtta våningar på del av Karlshamn 2:1. 
• En våning högre förskola på Simrishamn 14 med möjlighet för utveckling av 

bostäder på samma fastighet.
• Enbostadshus, självständigt eller i kombination med kontor, på Simrishamn 21.

Vid förändring ska byggnadens tidstypiska karaktär bevaras.
Bestämmelsen syftat till att säkerställa att vid förändring av befintliga 
byggnader ska byggnaden fortfarande spegla den karaktär som är 
typisk från när huset byggdes, vilket i det här fallet är på 1970-talet. 
Bestämmelsen är till för att skydda de befintliga byggnadernas 
karaktär så att området kulturhistoriska värden inte försvinner i takt 
med att området utvecklas. 
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Förutsättningar och förändringar
Riksintressen och övriga intressen 
Riksintressen
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 
(MB). Riksintresset, Karlshamn [K6], omfattar hela innerstaden med dess 
rutnätsmönster samt intilliggande rekreationsmiljöer. Riksintresset belyser vikten 
av att bevara traditionella tomtstrukturer där bostadshusen placerats på långsmala 
tomter med husens långsida längs huvudgatan och med magasin och övriga uthus på 
gårdarna. 

Planområdet berörs även av influensområde för luftrum och väderradar i ett så 
kallat MSA-område och område med särskilt behov av hinderfrihet. Detta innebär 
att byggnader högre än 45 meter inte får uppföras. 

Slutligen ingår området i riksintresset för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § 
miljöbalken (MB). Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast 
komma till stånd om det inte möter hinder enligt 4 kap. 2-8 §§ miljöbalken och kan 
ske på ett sådant sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.
 
Påverkan på planförslaget
Riksintresse för kulturmiljövård har beaktats genom att utformningen av den 
nya bebyggelsen tar hänsyn till omkringliggande bebyggelse och det kulturella 
värdet i området. Främst har kommunens bevarande- och utvecklingsplan varit en 
grund för hur exploateringen ska ta hänsyn till riksintresset, tillsammans med den 
kulturmiljöutredning som har genomförts. 

Riksintresset för kulturmiljövård har resulterat i begränsade byggnadshöjder men 
även att varsamhetsbestämmelsen gällande bevarande av områdets tidstypiska 
karaktär införts. Även byggnadernas placering med stora innergårdar har skyddats 
genom bestämmelser om placering och omfattning. 

Övriga riksintressen väntas inte påverka planförslagets utformning. 
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Strandskydd
I väst tangerar planområdet med 
strandskydd genererat av Mieån. Den 
delen av planförslaget planeras som 
gångväg och bedöms inte påverkas av 
strandskyddet. Därför behövs inget 
strandskydd upphävas i den nya planen. 

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

De nationella miljökvalitetsmål som berörs av detaljplanen för del av Karlshamn 2:1 
med flera är: 

- God bebyggd miljö
- Begränsad klimatpåverkan
- Giftfri miljö
- Säker strålmiljö

Genom att värna om områdets kulturvärden kan den historiska och arkitektoniska 
bebyggelsemiljön bevaras samtidigt som den utvecklas. Planförslaget berör även 
parametrar som hälsa och säkerhet, hållbar avfallshantering och utveckling grönytor 
vilka alla är del av miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö. 

Fler bostäder planeras vilka kommer generera fler bilar i området. På det sättet 
kommer antalet bilar i Karlshamns innerstad öka. Därför är det viktigt att värna 
om platsens närhet till kollektivtrafik och förstärka de stråk som sträcker sig till 
närmsta hållplatser för att uppmuntra resenärer att gå till bussen istället för att välja 
bilen. Planförslaget, som föreslår en förtätning i ett centralt och kollektivtrafiknära 
område, påverkar och främjar både god bebyggd miljö och begränsad klimatpåverkan. 
Då fjärrvärme finns i närområdet finns det möjlighet att koppla på det aktuella 
området vilket också främjar begränsad klimatpåverkan.

Eventuella saneringar av förorenad mark skulle främja målet giftfri miljö. 

Illustration strandskydd (röd markering)
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Miljökvalitetsnormer
Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön 
och vad människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor 
skada. Miljökvalitetsnormer reglerar den kvalitet på miljön som ska uppnås till 
en viss tidpunkt och de ska följas när kommuner och myndigheter planerar och 
planlägger. Miljökvalitetsnormer infördes med miljöbalken år 1999. Det finns idag 
miljökvalitetsnormer för luft, buller och vattenkvalitet.

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

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

Förändring och konsekvenser 
Trafikmängden i området antas öka om Möllebacken förtätas, vilket riskerar öka 
bullernivån i området och på angörande vägar. Mer ingående information om 
bullerfrågan finns på sida 33-34. Trots ökningen av trafiken bedöms inte påverkan 
vara så stor att miljökvalitetsnormerna för luft och buller påverkas negativt men en 
bullerutredning bör ändå tas fram för att fastställa de bullernivåer den genomförda 
detaljplanen väntas generera. Inte heller vattenkvalitén i Karlshamnsfjärden bedöms 
påverkas negativt av föreslagen detaljplan. 

Kommunöverskridande frågor
Regionala och mellankommunala frågor bedöms inte påverkas av planförslaget.

Bebyggelseområden
Bostäder
Bebyggelseutvecklingen i planförslaget varierar för de olika fastigheterna, beroende 
på befintlig bebyggelse, förutsättningar och utvecklingspotential. 

Trosa 10 
På Trosa 10 finns totalt sex stycken flerbostadshus i två olika storlekar, tre stycken 
sexvåningshus och tre stycken tvåvåningshus. De lägsta husen är formade som 
loftgångshus och är placerade i tomtgräns mot Regeringsgatan, i övergång mot 
den äldre och lägre träbebyggelsen. Från Regeringsgatan nås ett anslutande garage 
medan lägenheternas entréer istället vetter in mot gårdsplanerna. Ytan som husen är 
placerade i är avjämnad och plan jämfört med resterande delar av området. Husen är 
luftigt placerade med stora ytor för utevistelse mellan byggnadskropparna. 
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Alingsås 28
På Alingsås 28 finns också sex stycken flerbostadshus, alla med tre våningar formade 
som lamellhus. De är högt och luftigt placerade kring två gemensamma grönytor.

Samtliga av KABO:s  lägenheter i Möllebacken varierar från att innehålla ett till fyra 
rum och kök. Totalt finns det 213 lägenheter i de ovan beskrivna flerbostadshusen. 
Fastigheterna köptes av KABO år 1971-1972 och husen byggdes 1973.

Simrishamn 21
På Simrishamn 21 finns ett enbostadshus på 2,5 våningar som ägs av en privat 
fastighetsägare. 

Förändring och konsekvenser 
Trosa 10 
På Trosa 10 planeras en förtätning ske 
genom att möjliggöra en ökning av befintliga 
byggnadshöjder på loftgångshusen längs 
Regeringsgatan. Loftgångshusen är idag cirka 
14,5 meter höga ovan nollplan (cirka 11 meter 
höga ovan markplan från Regeringsgatan). I 
detaljplanen tilldelas dessa byggnader istället 
en högsta nockhöjd på 18 meter ovan nollplan, 
vilket är en ökning på cirka 3,5 meter från idag. 

Avvägning har gjorts angående möjligheten att kunna bygga igen de luckor som 
finns i fastighetens byggnadsstruktur längs Regeringsgatan, där befintligt garage 
finns idag. Skulle dessa luckor byggas igen med nya bostäder, samtidigt som 
befintliga hus tillåts höjas en våning, skulle kontrasten mot byggnaderna på andra 
sidan Regeringsgatan bli ännu mer påtaglig än vad den är idag. Husen i den delen av 
innerstaden är relativt låga i förhållande till Möllebackens redan höga byggnader och 
därför har bedömningen gjorts att det inte är lämpligt att bygga igen hela fasaden 
ut mot Regeringsgatan. Frågor gällande utformning och gestaltning beskrivs mer 
ingående på sida 23-24. 

Vid befintlig garageinfart planeras möjlighet för trappnedgång för gångtrafikanter 
som tar sig till och från, eller genom, Möllebacken. Detta skapar ett nytt stråk 
och ett offentligt rum som sträcker sig genom fastigheten. Det offentliga rummet 
beskrivs mer på sida 27-28. 
 
De stora innergårdarna samt det befintliga garaget regleras med korsmark, där 
endast komplementbyggnader tillåts. Korsmarken säkrar att strukturen behålls 
i området även i framtiden, samtidigt som den begränsar byggnation längs 
Regeringsgatan med hänsyn till närliggande bebyggelse öster om vägen och 
områdets rådande komposition. 

Illustration möjlig utbyggnad (röd markering)
samt trappnedgång mot Regeringsgatan
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Sexvåningshusen ska inte höjas utan behåller sin maximala nockhöjd på 25 
meter ovan nollplan. Arean på samtliga sexvåningshus regleras till maximalt 500 
kvadratmeter byggnadsarea vardera (e00), vilket möjliggör eventuell utbyggnad i 
framtiden. Deras placering begränsas av korsmarken men samtidigt finns det en 
större flexibilitet i den nya detaljplanen eftersom den medger en större yta att bygga 
på än den äldre stadsplanen. 

Den totala byggbara arean på Trosa 10 är begränsad till 2 700 kvadratmeter, inte 
inkluderat komplementbyggnader på innergårdarna. Då den totala arean på Trosa 10 
är cirka 7 500 kvadratmeter ger detta en utnyttjandegrad på cirka 36 %. 

Alingsås 28 
På Alingsås 28 planeras 
befintliga flerbostadshus 
kunna höjas med två våningar 
vardera. De ökade byggrätterna 
medger en maximal nockhöjd 
på 30, 31 samt 32 meter 
från angivet nollplan och 
en högsta exploatering på 
maximalt 1 300, 1000 och 450 
kvadratmeter (e00). Detta 
ger en total byggnadsarea på 
2 750 kvadratmeter på hela fastigheten, inte inkluderat komplementbyggnader, 
vilket innebär en utnyttjandegrad på ungefär 26 %. Den låga utnyttjandegraden, 
tillsammans med korsmark på innergården, säkrar fastighetens luftiga karaktär även 
vid framtida förändringar. 

Längs västra sidan av fastigheten finns ett servitut för gångväg vilket i detaljplanen 
skyddas genom prickmark, mark där ingen byggnad får uppföras. Det finns även 
en skyddszon på tre meter längs Alice Tegnérs väg med prickmark för att säkra att 
ingen byggnad byggs i direkt anslutning till vägen. 

Nybro 1
På Nybro 1 finns inget bostadshus idag, fastigheten används istället som öppen 
parkering på en asfalterad yta. I den gällande stadsplanen finns en byggrätt för 
garageändamål. Möjligheten att använda fastigheten för parkeringsändamål kvarstår 
i det nya planförslaget, men användningsslaget kombineras med möjligheten att 
även kunna upprätta bostäder på fastigheten. Det finns därför en kombinerad 
bestämmelse för parkering (P) och bostäder (B) på Nybro 1. Parkeringsfrågan 
förklaras med ingående på sida 32-34. 

Illustration möjlig byggnation på Alingsås 28 (röd markering)
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Användningen parkering är flexibel och möjliggör både öppen parkering eller 
ett parkeringshus. Även kombinerat parkeringshus och bostadshus kan uppföras. 
Den maximala nockhöjden regleras till 21 meter ovan nollplan vilket motsvarar en 
byggnad som kan bli upp till fyra våningar hög.  

Högsta exploatering regleras 
till 1000 kvadratmeter (e00) 
vilket är cirka 50 % av den 
totala fastighetsarean. Den 
höga utnyttjandegraden 
motiveras med att fastigheten 
redan idag är hårdgjord och 
att byggnadsarean följer 
övriga volymer i området. 
Genom att tilldela fastigheten en hög 
exploateringsgrad finns möjlighet till hus 
i vinkel mot Bodekullsvägen där nya rumsligheter kan skapas.

Vid nybyggnation är anpassningen till befintliga strukturer viktiga, inte bara de som 
finns i Möllebacken utan även de runt om. Nybro 1 gränsar till Bodekullsvägen 
och ligger dessutom vid Kungsgatans slut, båda vilka är del av innerstadens rutnät. 
Fastigheten ligger därmed i ett hörn där två siktlinjer möts, en egenskap som är 
viktig att beakta. Ett område på cirka 440 kvadratmeter har därför planlagts som 
prickmark i fastighetens nordligaste del, för att i framtiden bevara siktlinjerna utmed 
Bodekullsvägen och Kungsgatan.

För att skapa rörelse i det offentliga rummet, och undvika stora slutna fasader 
utan avbrott, ska entréer till eventuella bostadshus på Nybro 1 riktas mot gatan 
(f1). Entréer till gårdsplan får förekomma (ur säkerhets- och tillgänglighetssyfte) 
men ska alltså prioriteras mot gatan. För garageinfarter/entréer finns ingen sådan 
bestämmelse. 

Simrishamn 14
Fastigheten har i detaljplanen delats in i tre delar, den nordligaste delen som 
möjliggör parkering, den södra delen som möjliggör både skola (S) och bostäder 
(B) samt ett naturområde som binder de två andra delarna samman.  

Parkeringsytan är avsedd att förse förskolans personal med parkeringsplatser, även 
vid en eventuell expansion av verksamheten. Det är därför viktigt att dessa platser 
kan reserveras för förskolans personal.

Illustration möjlig byggnation på Nybro 1 (röd markering)
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Den södra delen tilldelas en 
byggrätt på maximalt 1200 
kvadratmeter byggnadsarea 
(e00) vilket är cirka 450 
kvadratmeter större yta 
än dagens byggnad. Den 
högsta tillåtna nockhöjden 
planeras öka till 22 meter 
över nollplanet, vilket 
medger ytterligare en 
våning för den befintliga 
förskoleverksamheten. Eftersom både skola och bostäder tillåts på tomten är 
användningen i framtiden flexibel och kan anpassas till vilka behov som finns då. 

Längst i söder på Simrishamn 14 regleras marken med prickmark. Detta på grund av 
befintlig topografi som försvårar byggnation på den delen av fastigheten, men även 
på grund av att kontrasterna mellan Simrishamn 14 och Näsgränden, med sin låga 
träbebyggelse, inte ska förstärkas. 

Simrishamn 21
Simrishamn 21 har en oförändrad byggrätt i fråga om kvadratmeter och maximal 
nockhöjd. Däremot ändras fastighetens markanvändning från allmänt ändamål till 
bostäder (B) och kontor (K) på kvartersmark. Den ändrade markanvändningen 
bekräftar den befintliga användningen och gör det samtidigt möjligt för 
fastighetsägaren att bedriva egen verksamhet eller kontor i sin bostad. Verksamheten 
får ha liten eller ingen varuhantering och användas på ett sådant sätt som inte är 
beroende av omfattande besöksverksamhet. 

Karlshamn 2:1
På Karlshamn 2:1 planeras nytt 
flerbostadshus på befintlig fotbollsplan. 
Den nya byggnaden regleras med 
en maximal byggnadsarea på 450 
kvadratmeter (e00) och en högsta 
nockhöjd på 40 meter ovan nollplan, vilket 
möjliggör en byggnad på maximalt åtta 
våningar. Byggnadens placerings ska vid 
byggnation ta hänsyn till skuggning av 
både utemiljö och närliggande byggnader. 

Hur Möllebacken påverkas av att fotbollsplanen försvinner beskrivs mer ingående 
på sida 28-29. 

Illustration möjlig byggnation på Simrishamn 14 (röd markering)

Illustration möjlig byggnation på Karlshamn 2:1 (röd 
markering)
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Längs Alice Tegnérs väg finns en skyddszon på tre meter som inte får bebyggas. 
Även byggnation på västra delen av fastigheten begränsas på grund av befintligt 
servitut som ämnar bevaras. 

Kulturvärden
Det kulturhistoriska värdet består enligt Riksantikvarieämbetet i de möjligheter 
materiella och immateriella företeelser kan ge vad gäller att inhämta och förmedla 
kunskaper om, och förståelse av, olika skeenden och sammanhang. I den 
kulturmiljöutredning som har genomförts, och som finns tillgänglig som bilaga 
framgår det att bostadsmiljön på Möllebacken rymmer goda möjligheter till en sådan 
kunskap, särskilt Trosa 10 med sina höga hus och underbyggda innergårdar. Både 
Alingsås 28 och Trosa 10 representerar en grannskapsinfluerad och trafikseparerad 
planläggning med gemensamma utrymmen för gemenskap och rekreation. Även 
byggnadernas arkitektoniska värde förmedlas genom dess välbevarade exteriör. 

Förändring och konsekvenser
Med hänsyn till de befintliga kulturvärden som områdena i detaljplanen genererar är 
det viktigt att bibehålla den tidstypiska karaktären i området vid fortsatt utveckling 
och förtätning. De stora innergårdarna ska därför behållas genom att säkerställa 
byggnadernas luftiga placering. Även gestaltningsfrågor är ett sätt att bevara den 
kulturhistoriska kunskapen vilket beskrivs mer nedan. 

Gestaltning
Byggnaderna i Alingsås 28 och Trosa 10 byggdes på 1970-talet och är alla ritade 
av arkitekten Hanna Victorsson. Husen har flacka sadeltak, entrépartier i trä och 
balkongfronter i betong. Huskropparna är luftigt placerade i en terränganpassad 
miljö. Typiskt för Hanna Victorsson är mörkt tegel, vilket är påtagligt i Möllebacken 
där alla flerbostadshus har ett utseende som kan anses vara typiskt för både den 
tidsepoken och för Victorssons arkitektur. Byggnaderna omges av äldre trähus av 
varierande storlek vilka är anpassade till terrängen med sina oregelbundna gårdar.

De båda kvarteren i Möllebacken har två skilda karaktärer men bostadsområdet som 
helhet knyts samman genom den minimalistiska aktieturken, de stora innergårdarna 
och de tegelklädda fasaderna. 

Byggnaderna på Alingsås 28 och Trosa 10 är bevarandevärda ur flera aspekter. 
De mörkt bruna fasaderna bär arkitektens signum och byggnadsbeståndet är 
vidare representativt för sin tillkomsttid. I byggnadernas placering framträder 
en brytningstid mellan utveckling i skala och anpassning till omgivande 
bebyggelsestruktur och höjd. Denna brytning är mest framträdande längs 
Regeringsgatan med de lägre loftgångshusen mot gaturummet och de högre mot 
innergårdarna. 
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Förändring och konsekvenser 
Både ny och kompletterande bebyggelse ska förhålla sig till platsens befintliga 
miljö, både vad gäller kulörer, kvalitet, komposition och material. I plankartan 
regleras detta genom utformningsbestämmelsen f2 (gestaltning ska anpassas till sin 
omgivning i fråga om kvalitet, materialval och kulörer så att en god helhetsverkan 
uppnås). Genom att införa en sådan bestämmelse säkerställs att frågor kring 
gestaltning utreds i bygglovsskedet med syfte att inte förvanska befintliga 
byggnaders karaktär och historiska kunskap.

Inom fastigheterna Trosa 10 och Alingsås 28 ska befintliga byggnaders tidstypiska 
karaktär bevaras vid framtida förändringar (k1). Det betyder att tillkommande och 
kompletterande byggnationer ska anpassas till redan befintliga byggnader. Längs 
Regeringsgatan finns möjlighet att skapa brytningar i den fasad som finns där idag 
genom att vid renovering arbeta med fönsterpartier eller fasadförändringar som 
bryter upp den sträckan både funktionellt och visuellt. Det finns utrymme att ta 
trottoaren längs Regeringsgatan i anspråk för att bryta upp fasaden då delar av 
trottoaren ingår i fastigheten Trosa 10. Där finns möjlighet att bygga exempelvis 
cykelrum som en expansion av befintligt garage som har entréer mot gatan. 

Foton på Trosa 10, Nybro 1 och Alingsås 28. 
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Service och verksamheter
 I Möllebacken finns ett serviceboende med totalt 13 lägenheter varav en lägenhet 
utgörs av kontor och gemensamhetsutrymme för personal och boende. De övriga 
12 lägenheterna är placerade runt om i Möllebacken där de boende har stöd dygnet 
runt utifrån den enskildes behov. Möllebackens serviceboende inriktar sig till 
personer med neuropsykiatriska funktionshinder. 

På fastigheten Simrishamn 14 finns en 
förskola, Möllebackens förskola, som i 
dagsläget är i behov av en viss renovering 
och ombyggnation för att kunna ta emot 
fler barn och för att kunna utöka förskolans 
personalutrymme. Förskolan har idag 68 
platser. 

Förändring och konsekvenser
Serviceboendet planeras inte förändras utan kommer fortsätta bedrivas som 
tidigare. Eftersom serviceboendet bedöms ha en så pass liten påverkan på området 
som stort bedöms servicebostäderna kunna ingå i planbestämmelsen för bostad 
(B). Bedömningen grundar sig i att serviceboendet inte anses medföra en annan 
omgivningspåverkan än vad som i allmänhet förväntas av ett boende. 

Möllebackens förskola planeras få en utökad byggrätt för att kunna expandera sin 
verksamhet. Den ökade byggrätten kommer ge kommunen mer frihet att kunna 
renovera och bygga ut förskolan, både på höjden och genom att öka byggnadsarean.

Förskolan kan byggas upp till två våningar med en maximal byggnadsarea på 1 200 
kvadratmeter.  

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. 

Förändring och konsekvenser
Inom planområdet finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten på både 
allmän platsmark och kvartersmark. Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på 
tillgänglighet enligt plan- och bygglagen och BBR (Boverkets byggregler). Frågorna 
bevakas under bygglovskedet.

Foto på Möllebackens förskola
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Mark- och vattenområden
Mark och topografi
Planområdet är relativt kuperat där de lägsta höjderna finns i 
norra delen av området vid Bodekullsvägen och i östra delen 
vid Regeringsgatan. Området är som högst på fastigheten 
Alingsås 28 med cirka 15,5 meter ovan nollplan. På Alingsås 
28 är terrängen ojämn och sluttande. 

På Simrishamn 14 finns stora nivåskillnader till närliggande 
fastigheter söder- och österut. De stora nivåskillnaderna skapar 
tydliga gränser i området och avskiljer Möllebacken från de andra kvarteren. 

Runt om i området finns små berghällar, träd och buskar  
vilka ger området en bevarandevärd variation. 

Förändring och konsekvenser
Topografin väntas inte förändras väsentligt med den föreslagna exploateringen.

Geotekniska förhållanden 
Enligt Sveriges geologiska undersökningar, SGU, 
finns det risk för ras och skred på olika delar i 
planområdet, främst längs Regeringsgatan och vid 
södra delen av Simrishamn 14. 

Förändring och konsekvenser
På grund av markens förutsättningar är det 
lämpligt att ta fram en geoteknisk undersökning för 
att bedöma markens stabilitet och eventuella behov 
av att upprätta skyddsåtgärder innan marken kan 
bedömas vara lämplig för bebyggelse. 

Natur och rekreation 
Både grönytor och rekreationsmöjligheter är viktiga att bevara och utveckla i 
planområdet, speciellt eftersom befintlig yta för spontanlek planeras försvinna för 
att ge plats åt ett nytt flerbostadshus.

Idag är de stora gårdsytorna tillgängliga för rekreation tillsammans med den 
befintliga fotbollsplanen. Innergårdarna är dock semiprivata och kan därför upplevas 
som otillgängliga för de som inte bor i området. Övriga naturområden i området är 
mestadels vildvuxna och snåriga och inte riktade till rekreation utan som naturliga 
inslag av grönska i området. 

Risk för ras och skred markerat 

Foto Simrishamn 14,  
vid befintlig parkering
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I planområdet finns fem stycken utpekade 
skyddsvärda träd vilka ämnar skyddas vid en 
framtida exploatering.

Förändring och konsekvenser
Naturen i östra delen av Simrishamn 14 bevaras 
genom att den delen av fastigheten regleras som 
natur i den nya detaljplanen. Att planlägga för 
natur är viktigt för att skapa inslag av grönska i 
området och samtidigt skydda platsen för framtida 
exploatering. 

Det nya flerbostadshuset på del av Karlshamn 2:1 
gör att den befintliga fotbollsplanen försvinner. 
Detta gör innergårdarnas funktion som 
rekreationsytor ännu viktigare än förut. Behovet 
av att utveckla utemiljön i området pekas ut redan 
i kommunens bevarande- och utvecklingsplan och 
en utredning för hur detta kan implementeras i 
planarbetet kan med fördel genomföras i ett senare 
skede. 

Generellt skapar exploatering på innerstadens grönytor högre krav på Karlshamns 
kommun att stärka kopplingarna mellan innerstaden och omkringliggande 
rekreationsområden. Möllebacken ligger i närheten av Rosengården, Perennagården 
och Österslättskolan med tillhörande ytor för rekreation, lek och idrott. Den 
närheten är viktig att bevara men också att utveckla. Den nya nedgången mot 
Regeringsgatan är ett sådant exempel, men även bevarandet och utvecklingen 
av befintligt gång- och cykelstråk som sträcker sig mellan Bodekullsvägen och 
Näsgränden. 

Offentliga rum 
Genom Möllebacken sträcker sig Alice Tegnérs väg där bilens framkomst är 
begränsad genom bommar som hindrar genomfart från båda håll. Istället fungerar 
vägen som en genomfart och ett offentligt rum 
för gång- och cykeltrafikanter. Stråket nyttjas inte 
bara av de som bor eller har målpunkt i området 
utan även av förbipasserande. Även den befintliga 
fotbollsplanen på Karlshamn 2:1 ingår i det 
offentliga rummet.  

Skyddsvärda träd markerade 

Innergård på Alingsås 28

Trappnedgång vid södra delen av Trosa 10
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På Trosa 10 finns en befintlig trappnedgång mot Regeringsgatan i södra delen av 
fastigheten. Den trappan är dock trång och det kan upplevas svårt att tyda vart 
gångvägen leder eftersom sikten är dålig. Trots att trappan mestadels används för 
de som bor i området kan den ändå ses som ett offentligt rum som binder samman 
Möllebacken med Regeringsgatan. 

Förändring och konsekvenser
På befintlig fotbollsplan planeras ett nytt flerbostadshus vilket kommer göra att 
det offentliga rummet begränsas. Därför är det viktigt att tomten till det föreslagna 
flerbostadshuset inte privatiseras eller hägnas in. Resterande delar av den befintliga 
fotbollsplanen, som inte tas upp av parkering eller byggnad, kan med fördel 
utformas med sittplatser eller liknande som bidrar till att behålla del av platsens 
offentliga rum. 

Då den befintliga trappan på Trosa 10 bedöms vara bristande ur trygghetsaspekter 
planeras en ny trappnedgång som är mer centralt placerad inom fastigheten. Den 
nya trappnedgången kan med fördel vara bredare än den befintliga och den ska 
ha fria siktlinjer genom fastigheten för att skapa ett tydligt offentligt rum genom 
den semiprivata innergården. Trappnedgången regleras med planbestämmelsen 
x vilket innebär markreservat för allmännyttig gångtrafik. Markreservatet är en 
grundförutsättning för att kunna skapa en rättighet i framtiden, vilket beskrivs mer 
på sida 40. 

Vidare genom Trosa 10 planläggs ett stråk av allmän plats med enskilt 
huvudmannaskap vilket säkrar att allmänheten kan ta sig mellan Regeringsgatan 
och Alice Tegnérs väg samtidigt som den enskilde fastighetsägaren är ansvarig 
för gångvägens skötsel och underhåll. Eftersom gångvägen idag redan sköts 
av fastighetsägaren kommer det inte bli någon förändring i praktiken, däremot 
säkrar planförslaget att en genomfart där allmänheten får röra sig kommer finnas 
genom Trosa 10 även vid framtida exploatering, förändringar och eventuella 
markägarskiften. 

Fornlämningar
Hela detaljplanen ligger inom fornlämning RAÄ Karlshamn 30:1,
(lämningsnummer L1979:5571), som är ett stadslager vilket omfattar det 
medeltida Bodekulls utsträckning före etableringen av Karlshamns stad. Enligt 
kulturmiljölagens 2 kap. 6 § (2013:548) är det förbjudet att utan tillstånd från 
länsstyrelsen ”rubba”, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, 
plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. 
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Förändring och konsekvenser
Då hela området ligger inom markerat område för fornlämning krävs dialog med 
länsstyrelsen innan exploatering påbörjas. 

Sociala aspekter
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.

Förändring och konsekvenser
Borttagandet av befintlig fotbollsplan bedöms påverka områdets möjlighet till 
förbättrad folkhälsa negativt då en yta som möjliggör lek och idrott försvinner. 
Därför ställs högre krav på KABO att arbeta med dessa frågor på resterande delar 
av Möllebacken, för att området inte ska gå miste om funktioner där förbättrad 
folkhälsa möjliggörs. Eftersom fotbollsplanen används sporadiskt finns möjlighet 
till förbättring och utveckling av liknande funktion på de stora innergårdarna på 
Alingsås 28 eller Trosa 10. 

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. 

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. 
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Gällande krav vad det gäller utrymningsvägar och räddningsfordons framkomlighet 
skall beaktas i bygglovsskedet.

Förändring och konsekvenser
Planförslaget möjliggör en funktionsblandning där olika funktioner integreras 
med varandra, vilket skapar en variationsrik miljö. Gångpassagen som planeras 
mellan Alice Tegnérs väg och Regeringsgatan ska utföras på ett sådant sätt där 
trygghetsaspekterna beaktas genom att undvika mörka partier, trånga hörn och döda 
vinklar. 

Jämställdhet och integration 
Planförslaget möjliggör att nya boendeformer kan lokaliseras i en centrumnära 
miljö med närhet till både den service innerstaden erbjuder men även till Blekinge 
Tekniska Högskola som är lokaliserad på Östra Piren i Karlshamn. Utvecklingen 
av flerbostadshus på Karlshamn 2:1 ger möjlighet att bygga exempelvis nya 
studentbostäder med närhet till högskolan. Genom att utveckla studentbostäder i 
Möllebacken kan liknande bostäder på andra platser i Karlshamn istället utvecklas 
till nya boendeformer och på sätt skapas en kedjereaktion av bostadsutveckling i 
kommunen. 

Trafik och säkerhet
Gator och trafik 
I norra delen av området sträcker sig 
Bodekullsvägen i öst-västlig riktning. 
Vägen utgör idag ingen genomfartsväg då 
delar av den bryts upp av en sträcka till 
för enbart gång- och cykeltrafikanter. 

Regeringsgatan avgränsar planområdet 
i öst och fungerar som en av innerstadens 
matningsgator i nord-sydlig riktning. Vägen är en viktig angöring till området och 
också den väg som ansluter till befintligt garage på Trosa 10. 

Genom Möllebacken sträcker sig Alice Tegnérs väg där bilens framkomst är 
begränsad genom bommar som hindrar genomfart från båda håll. Vägen fungerar 
som angöring till områdets olika parkeringar och ansluts i söder till Lotsgatan 
vid den befintliga fotbollsplanen och i norr till Bodekullsvägen, vilka båda är 
matningsgator för både de som bor och verkar i området. Lotsgatan, som i väst 
ansluts till Drottninggatan, är belagd med gatsten. Där Lotsgatan ansluts till Alice 
Tegnérs väg finns en asfalterad vändplan och besöksparkering till Möllebackens 
förskola. Alice Tegnérs väg ligger inom fastigheten Karlshamn 2:1 förutom på en 
kort sträcka strax norr om befintlig fotbollsplan där vägen tangerar med fastigheten 
Alingsås 28. 

MOT 
DROTTNINGG.

MOT CENTRUM

MOT REGERINGSG.

Illustration bilväg genom området
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Förändring och konsekvenser
Alice Tegnérs väg föreslås bevaras i den nya detaljplanen. För att säkerställa 
framkomligheten för räddningsfordon, avfallsfordon och liknande regleras Alice 
Tegnérs väg som lokalgata (GATA2). Vägen föreslås prioriteras för gång- och cykel 
på samma sätt som idag genom att framkomligheten för biltrafikanter begränsas 
med bommar även fortsättningsvis. Matningsgatorna Bodekullsvägen och Lotsgatan 
ska därmed fortsätta fungera som angöringar även efter att Möllebacken exploateras. 
Deras kapacitet för en ökad trafikmängd bör utredas, framför allt Lotsgatan som är 
relativt smal.  

Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykeltrafikanter tar sig genom området främst på Alice Tegnérs 
väg, vilket är en förbindelselänk mellan Karlshamns centrum och Östra piren. 
Gångtrafikanter kan även ta sig ner till Regeringsgata genom befintlig trappa på 
Trosa 10. 

I västra delen av planområdet går 
Bergsgatan, en kullerstensbelagd gata 
avsedd för gångtrafikanter. Gatan är 
försedd med en trappa som i etapper 
leder upp till fastigheten Alingsås 28. 
Gångvägen längs Bergsgatan knyter 
samman området med Drottninggatan 
och fortsätter sedan mot vändplanen 
på Karlshamn 2:1 genom servitut för 
gångväg på Alingsås 28.  

Förändring och konsekvenser
För att Alice Tegnérs väg i fortsättningen ska kunna fungera som en säker gång- och 
cykelväg bör genomfarten för motorfordon fortsätta vara begränsad för att undvika 
ett flöde av bilar genom Möllebacken. 

Bergsgatan regleras i detaljplanen som gångväg (GÅNG) för att säkerställa 
användningen av gångväg i framtiden. Bergsgatan, som ligger på fastigheten 
Karlshamn 2:1, planläggs som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, läs 
mer om ansvarsfrågor på sida xx. 

Även den befintliga trappan i södra delen av Trosa 10 säkerställs i detaljplanen 
med bestämmelsen GÅNG. Gångstråket ligger på fastigheten Karlshamn 2:1 och 
regleras på samma sätt som Lotsgatan, nämligen allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap. 

MOT Ö. PIREN

MOT REGERGINGSG.

MOT 
DROTTNINGG.

MOT 
DROTTNINGG.

MOT CENTRUM

Illustration gång- och cykelstråk i Möllebacken
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Det planeras för en ny genomfart för gångtrafikanter genom Trosa 10 som ska knyta 
samman Regeringsgatan med Alice Tegnérs väg på ett tydligare sätt än idag. Stråket 
ämnar skapa rörelse vid Möllebackens möte med Regeringsgatan. Det allmänna 
stråket beskrivs mer ingående i avsnittet om offentliga rum på sida 27-28. 

Kollektivtrafik 
Närmsta busshållplats är Östra piren som ligger cirka 350 meter söder om 
planområdet, i anslutning till Blekinge Tekniska Högskola och Netport Science Park. 
Andra närliggande hållplatser är Karlshamn centrum öst och Karlshamn centrum 
väst som ligger ungefär 600 meter från Möllebacken åt olika riktningar. 

Förändring och konsekvenser
Det sker ingen förändring av själva kollektivtrafiken i den nya detaljplanen. Däremot 
är kopplingarna viktiga till närliggande hållplatser, något som bevarandet och 
utveckling av gång- och cykelstråk i området bedöms stärka. 

Parkering och angöring
Parkeringsfrågan är viktig när stora områden ska exploateras och fler bostäder 
planeras. Idag finns 168 stycken parkeringar totalt på KABO:s fastigheter 
fördelade på garaget på Trosa 10 och den öppna parkeringen på Nybro 1. Dessa 
parkeringsplatser är till för främst de som bor i området men för besökare. 

Simrishamn 21 arrenderar idag mark av Karlshamn kommun för att kunna förse sin 
fastighet med intilliggande parkering.

På Karlshamn 2:1 finns en besöksparkering för fem platser intill den befintliga 
fotbollsplanen. Parkeringen är främst till för de som hämtar och lämnar barn på 
förskolan.

På Simrishamn 14 finns en parkering strax norr om Simrishamn 21 som främst är 
till för personal på Möllebackens förskola men som även nyttjas av de som bor och 
besöker området.  

Kommunens parkeringsnorm, vilken antogs 2001, ligger idag på 1 parkeringsplats 
per 100 kvadratmeter bostadsyta. Utifrån dagens behov och krav på en hållbar 
utveckling bedöms, i det här fallet, den normen som inaktuell. Istället utgår 
planförslaget från en norm som är sänkt till 0,7 parkeringsplatser per 100 
kvadratmeter bostadsyta. Behoven av parkeringsplatser (både för bil- och cykel) och 
exempel på utveckling illustreras på nästa sida. 
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Förändring och konsekvenser
En stor del av de befintliga parkeringsplatserna försvinner vid exploatering av 
Nybro 1 och vid anläggning av trappnedgången mot Regeringsgatan eftersom del av 
befintligt garage kan behöva tas i anspråk för att göra plats åt trappan.

Eftersom Nybro 1 tilldelas en markanvändning av både parkering (P) och bostäder 
(B) beror parkeringsproblematiken på hur Nybro 1 utvecklas. Då byggnadsarean 
begränsas till maximalt 1000 kvadratmeter på fastigheten och till en höjd som tillåter 
fyra våningsplan kan en byggnad med ungefär 4000 BTA (brutto-total-area) byggas. 

Parkeringsbehov illustration

Exempel på utveckling
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4000 kvadratmeter totalarea möjliggör ett parkeringshus med cirka 160 platser om 
varje parkeringsplats beräknas till cirka 25 kvadratmeter. Då garagebyggnader inte 
kräver lika högt i tak som bostadshus kan det inrymmas fler än fyra våningsplan i 
ett garage, vilket skulle generera fler parkeringsplatser. Det finns även möjlighet att 
ha takparkering eller parkeringsdäck för att utnyttja byggnadsarean så mycket som 
möjligt. 

Om Nybro 1 istället bebyggs med enbart bostäder tillkommer behov av ytterligare 
parkeringsplatser samtidigt som befintliga parkeringsplatser försvinner, vilket 
inte bedöms vara en lämplig utveckling. Istället bör fastigheten utvecklas med 
parkeringshus eller en kombination av de båda användningarna för att kunna möta 
parkeringsbehovet i Möllebacken.

För utvecklingen av bostadshus på befintlig fotbollsplan bedöms parkering kunna 
lösas inom den egna fastigheten. I det här fallet förespråkas parkering i källarvåning 
och/eller bottenvåning för att inte markyta ska upptas av parkering. 

Möllebackens förskola har behov av cirka tolv bilplatser vilka samlas vid befintlig 
parkeringsyta på Simrishamn 14. 

Störningar 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).

På nästa sida 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 
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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.

Förändring och konsekvenser
För att utvärdera bullersituationen i planområdet förespråkas en buller- och 
trafikutredning där både trafik- och bullerfrågor kan utredas. 

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.

Förändring och konsekvenser
Planförslaget bedöms inte påverkas av eller påverka transporter med farligt gods.

Markföroreningar
På befintlig fotbollsplan har det tidigare funnits byggnader vars verksamhetsområde 
ännu inte är känt. Det är därför i dagsläget inte säkert om det finns föroreningar i 
området. 

Om en misstänkt förorening upptäcks ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 
kap. 11 § miljöbalken (1998:808). Om grävning ska genomföras i förorenade massor 
måste en anmälan om detta enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd lämnas till tillsynsmyndigheten.

Förändring och konsekvenser
Det anses vara lämpligt att i ett tidigt skede undersöka föroreningsgraden av 
marken på den befintliga fotbollsplanen för att säkerställa att platsen är lämpligt för 
bostadsändamål. Eventuella saneringar kan krävas beroende på om resultaten av 
utredningen visar att marken är förorenad på något sätt eller inte. 

Radon 
Enligt SGU:s markradonöversikt är det aktuella området utpekat ha en strålning 
på ungefär 1,5 - 2 ppm vilket motsvarar ungefär 18-24 Bq/kg. Enligt Boverkets 
byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd och Strålskyddsförordningen 
(2018:505) ligger gränsvärdet för befintliga bostäder och lokaler dit allmänheten har 
tillträde, samt nya byggnader på 200 Bq/kg. Planområdet är därför inte utpekat som 
något riskområde för radonstrålning. 
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Risker på grund av förändrat klimat
Planområdet ligger på en sådan höjdnivå att det inte beräknas påverkas av höjda 
vattenstånd i framtiden. Däremot finns en utpekad lågpunkt på fastigheten Nybro 1 
där risk för översvämning finns vid kraftig nederbörd. Extremnederbörden beräknas 
öka framöver och enligt SMHI:s senaste analyser beräknas korttidsnederbördens 
intensitet öka med upp emot 50 procent fram till år 2100, jämfört med dagens 
klimat.

Förändring och konsekvenser
På fastigheten är den huvudsakliga användningen parkeringshus men med en 
eventuell kombination av bostäder. Vid exploatering av fastigheten är det viktigt att 
dagvattnet leds om och tas om hand, läs mer om dagvattenhanteringen nedan. 

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

Området består idag av en relativt stor andel grönytor vilka fungerar som 
infiltrationsytor för dagvatten. Det rör sig om både befintliga naturområden och 
de generösa innergårdarna. Från planområdet går dagvattnet idag ut i tre olika 
ledningar. Generellt är dessa ledningar överbelastade vilket innebär att ytterligare 
dagvatten inte bör släppas i de befintliga ledningarna. Att bevara träd och grönska är 
viktigt för att kunna ta hand om stora vattenflöden vid kraftig nederbörd. 

Förändring och konsekvenser
Vid nybyggnation i området ökar mängden hårdgörande yta, vilket kommer 
förändra förutsättningarna  för dagvattenhanteringen. Därför är det viktigt 
att genomföra en dagvattenutredning innan planen antas för att fastställa hur 
dagvattenhanteringen kan lösas när området exploateras. Det handlar då både om 
den fysiska dimensioneringen för hur dagvattnet ska tas om hand men även om 
kapacitet för eventuellt reningsbehov. 

Eventuella ytor för uppsamling och fördröjning av dagvatten kommer bearbetas in i 
planförslaget efter genomförd utredning. Även möjligheten till gröna tak och annan 
växtlighet som kan gynna upptagningsförmågan bearbetas in i förslaget i ett senare 
skede, men innan planen antas. 
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Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i verksamhetsområde för både vatten- och spilltjänster. Ledningar 
finns i området.  

Förändring och konsekvenser
Den nya exploateringen bedöms kunna anslutas till befintliga ledningar för vatten- 
och avlopp. Genom Alingsås 28 sträcker sig ett u-område som reserverar mark för 
befintliga- och framtida ledningar. 

Värmeförsörjning
Karlshamnsbostäders och kommunens fastigheter är anslutna till ett begränsat 
fjärrvärmenät i området. Värmen kommer från en befintlig förbränningsanläggning, 
vilken är Karlshamns kommuns, KABO:s och Karlshamn Energis gemensamma 
ansvar. 

Förändring och konsekvenser 
Fjärrvärme finns i området men kommer behöva byggas ut för att kunna anslutas 
planerade byggnader. 

Elektronisk kommunikation 
Elförsörjning finns utbyggd i området. Nätstation finns strax öster om planområdet, 
längs Regeringsgatan på del av fastighet Karlshamn 2:1. 

Fiber finns i området men kommer behöva byggas ut för att kunna anslutas till 
planerade byggnader. 

Genom Simrishamn 14 sträcker sig ett u-område som reserverar mark för befintliga- 
och framtida ledningar. 
Avfallshantering
Avfallshanteringen i Karlshamns kommun sköts av det kommunala bolaget 
Västblekinge Miljö AB (VMAB). Karlshamns tätort ingår i renhållningsordningen.

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. Utrymmen för avfallshantering bör 
placeras i samråd med VMAB.
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Sammanfattning av konsekvenser
Sammanfattningsvis innebär planförslaget en stor förändring på vissa delar i 
Möllebacken, både genom tillkomst av nya byggnader men även genom att befintliga 
byggnadskroppar tillåts en förändring. Möllebacken är en unik plats i Karlshamn, 
med sina signifikanta byggnader och sitt höga havs- och centrumnära läge. Det finns 
stora ytor på Möllebacken och en ny detaljplan som prövar möjligheten att förtäta 
på dessa luckor, för att skapa fler attraktiva bostadslägen för kommunens invånare, 
är en viktig del av kommunens bostadsutveckling och bostadsförsörjning. 

De största konsekvenserna som genereras av planförslaget rör dels att området 
öppnas upp för förändring, vilket kan komma att påverka riksintresset för 
kulturmiljövård, men även att grönytor tas i anspråk för att möjliggöra ny 
bebyggelse. De positiva effekterna av planförslaget är att kulturvärden kan integreras 
med utvecklingen, att nya bostäder kan skapas och att barriären vid Regeringsgatan 
kan brytas. 

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

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

Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen. Kommunen är 
huvudman för allmänna platserna gata- gång- och cykelväg och naturmark inom 
planområdet. 
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Karlshamns Energi AB (KEAB) är huvudman för allmänna vatten- och 
avloppsledningar och svarar för drift och underhåll fram till anvisad 
förbindelsepunkt. KEAB ansvarar för tillhandahållande av anslutningspunkt för 
vatten- och avloppsledningar. 

Allmän plats med enskilt huvudmannaskap sköts av den enskilde fastighetsägaren.
Den enskilda fastighetsägaren ansvarar även för byggande, anläggande, drift och 
underhåll av egna byggnader och anläggningar samt egen mark inom kvartersmark 
och inom den egna fastighetens gränser. Markägaren ansvarar också för och 
bekostar eventuella ändringar av ledningsdragning inom den egna fastigheten. 
E.ON Elnät är huvudman för allmänna elledningar och Karlshamn Energi AB är 
huvudman för allmänna fjärrvärme- och fiber/bredbandsledningar. 

Upphävande av tomtindelning
För de fastigheter som ligger inom planområdet kommer tomtindelning upphävas i 
samband med att planen vinner laga kraft. 

Avtal
Planavtal har upprättats mellan fastighetsägare inom planområdet och Karlshamns 
kommun. 

Exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen vinner laga kraft mellan 
Karlshamns kommun och Karlshamnsbostäder AB (KABO), där kostnads- och 
ansvarsfrågor regleras. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanens intentioner. De konsekvenser 
som detaljplanen medför för respektive fastigheter framgår av beskrivning och 
kartor under rubriken fastighetsrättsliga konsekvenser.

Fastighetsägarna ska ansöka och bekosta erforderlig fastighetsbildning för berörda 
fastigheter, servitut och ledningsrätter.
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Fastighetsrättsliga konsekvenser
Påverkan på fastigheter inom planområdet
Nybro 1 - ägs av KABO
Hela fastigheten är ianspråktagen för parkering med en flexibel 
användning, där ibland möjligheten att kombinera användningen 
med bostäder.

Trosa 10 - ägs av KABO 
Fastigheten kan delas in i två delar, dels den del som vetter mot 
Regeringsgatan med loftgångshus och garage, och dels den del 
som vetter in mot Möllebacken med tre stycken sexvåningshus 
och innergårdar. Delen närmast Regeringsgatan påverkas dels 
genom planering av en passage som beskrivs mer nedan, men 
även genom en ökning av befintliga byggrätter. 

Genom fastigheten planeras en passage som sträcker sig mellan Alice Tegnérs väg 
och Regeringsgatan. På innergården regleras passagen som allmän plats för gång 
med enskilt huvudmannaskap vilket innebär att fastighetsägaren är skyldig att sköta 
och underhålla gångstråket. Eftersom det redan idag finns en asfalterad gång där 
gångvägen är placerad planeras ingen ny konstruktion för stråket. Skillnaden med 
det nya planförslaget är att planbestämmelsen ger allmänheten rätt att nyttja det 
stråket genom fastigheten, oavsett vem som äger fastigheten i framtiden. Ingen 
fastighetsreglering planeras. 

Alingsås 28 - ägs av KABO 
Alingsås 28 tilldelas byggrätter som möjliggör för två 
våningar högre byggnader jämfört med befintliga byggnader. 
Genom området går vattenledningar som skyddas 
genom markserverat för underjordiska ledningar. Inom 
markreservatet kan rättighet bildas vid behov. Det finns även 
servitut för gångväg i fastighetens västra del som ska bevaras. 
Ingen fastighetsreglering planeras. 

Simrishamn 21 - privatägd fastighet
Fastigheten regleras som kvartersmark för bostadsändamål 
med kombination av kontor eller verksamhet. Kvartersmarken 
inkluderar den del av Simrishamn 14 som idag arrenderas av 
fastighetsägaren för att denne ska kunna köpa in den marken 
i en framtida fastighetsreglering. Det rör sig om cirka 150 
kvadratmeter mark som främst används för parkering samt 
trädgård. Fastighetsreglering initieras av fastighetsägaren.
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Simrishamn 14 - kommunägd fastighet
Simrishamn 14 regleras med fyra olika användningar; 
parkering, natur, förskola och bostäder. Ytan som är avsedd 
för parkering är cirka 367 kvadratmeter och syftar till att 
användas av personal till Möllebackens förskola. Den del 
som regleras som natur är cirka 1000 kvadratmeter och syftar 
till att bevara den befintliga vegetationen och grönskan som 
finns där idag. Resterande del av fastigheten (cirka 5 600 
kvadratmeter) möjliggör både skola och bostadsändamål, vilket både bekräftar 
dagens användning som förskoletomt samtidigt som användningen gör fastigheten 
mer flexibel inför framtida utveckling. 

Genom fastigheten sträcker sig markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar där rättigheter kan bildas i framtiden. Fastighetsreglering mellan 
Simrishamn 14 och 21 kan genomföras, vilket initieras av fastighetsägaren för 
Simrishamn 21. 

Karlshamn 2:1 - kommunägd fastighet
Fastigheten sträcker sig genom området från flera 
håll och utgör främst allmän plats för gata eller 
gångväg i planförslaget. 

Delar av Karlshamn 2:1 (röd markering) regleras 
inte längre som allmänt ändamål utan istället som 
kvartersmark för bostadsändamål. Den delen av 
fastigheten (som är cirka 1 140 kvadratmeter) 
kommer i framtiden kunna styckas av eller 
arrenderas ut. Exploatering sker genom markanvisning. 

Längs västra sidan av Karlshamn 2:1 i planområdet sträcker sig ett servitut för 
gångväg vilket kommer fortsätta finnas kvar även vid framtida exploatering. 
Servitutet gör det möjligt för förbipasserande att ta sig genom och runt i området 
och den möjligheten ska finnas kvar även i framtiden. 

I nordsydlig riktning sträcker sig Alice Tegnérs väg som mestadels ligger inom 
fastigheten Karlshamn 2:1. Vägen regleras som allmän plats och kommer 
därför fortsätta vara en genomfartsmöjlighet i området, främst för gång- och 
cykeltrafikanter. 
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Påverkan på fastigheter utanför planområdet
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. 

Rättigheter och servitut
Inom planområdet finns kommunala ledningar av allmän karaktär, så som vatten- 
och avloppsledningar samt ledningar för fiber och el. Dessa ledningar ligger delvis 
inom kvartersmark  och skyddas med markreservat för underjordiska ledningar. 
Rätten till dessa ledningar inom området behöver säkras genom ledningsrätt/
servitut. 

I anslutning till Regeringsgatan finns ett markreservat för gångpassage i form av en 
trappnedgång på fastigheten Trosa 10. Rätten till denna nedgång, samt skötsel- och 
konstruktionskostnader, behöver regleras och säkras genom servitut. 

Ekonomiska frågor
Planekonomi 
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av både Karlshamns kommun, 
Karlshamnsbostäder AB samt fastighetsägare för Simrishamn 21 i enligt med 
upprättade planavtal med kommunen. 

Genomförandeekonomi, inlösen och ersättning
Kommunen ansvarar för att bygga ut allmän plats inom planområdet. 

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.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planbeskrivningen har upprättats av Anna Söderström, stadsbyggnadsavdelningen, i 
samråd med övriga berörda kommunala tjänstemän.

Karlshamn den 11 juni 2019

Anna Söderström  Emina Kovacic
Planarkitekt   Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt


