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Planens syfte och huvuddrag 
 
Bakgrund 
En ansökan om planändring inkom för fastigheten Nyponblomman 8, 2017-11-29. Sökanden vill 
ta bort bestämmelse om fastighetsindelning, tomtindelning från 1944. År 1947 genomfördes en 
ändring av gällande stadsplan för att möjliggöra vindsbebyggelse inom kvarteret samt ta bort 
obehövliga vändplan. Ändringen tillhör detaljplan A83 och är idag gällande detaljplan för 
området. Ett markområde utanför fastigheten Nyponblomman 8, längs med fastighetens norra 
och västra gräns, är i gällande detaljplan utlagd som kvartersmark för bostadsändamål. Del av 
kvartersmarken är redan ianspråktagen. För att möjliggöra att markområdet, genom 
fastighetsbildning, överförs till fastigheten Nyponblomman 8 föreslås i aktuell ändring att 
bestämmelse om fastighetsindelning för fastigheten Nyponblomman 8, akt 1082K-U95 fastställd 
11 mars 1944 tas bort.  
 
Syfte 
Syftet med aktuell planläggning är att för fastigheten Nyponblomman 8 ta bort bestämmelse om 
fastighetsindelning (tomtindelning) för att möjliggöra en utökning av fastigheten, genom 
fastighetsbildning, så att fastigheten stämmer överens med markanvändningen i gällande 
detaljplan.  
 
Planförfarande 
Planarbetet genomförs med ett förenklat förfarande då planförslaget inte anses vara av 
allmänt intresse samt att planens syfte är att ta bort bestämmelse om fastighetsindelning 
(tomtindelning) för fastigheten Nyponblomman 8.  
 
Vid ett förenklat förfarande kan samrådskretsen endast lämna synpunkter under 
samrådstiden men har senare rätt att överklaga beslutet.  
 
För mer information kring förenklat förfarande, vänligen se Boverkets hemsida, boverket.se  
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneprocessen/ta-
bort-bestammelser-om-fastighetsindelning/ 
 
Tidplan 
En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer: 
 
• Upprätta samrådshandlingar : sept-nov 2018 
• Beslut om samråd (BN) : december 2018 
• Samråd : december 2018 – januari 2019 
• Beslut om antagande 

 
BN, byggnadsnämnd 
 
Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade 
protokollet från byggnadsnämndens/kommunfullmäktiges sammanträde anslagits på 
kommunens anslagstavla. Detta gäller om beslutet inte överklagas, eller då länsstyrelsen 
beslutat att inte överpröva planbeslutet, om detta sker senare. 
 
Handlingar 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
• Plankarta med planbestämmelser, skala 1:500, daterad 2018-11-12 
• Planbeskrivning, daterad 2018-11-12 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneprocessen/ta-bort-bestammelser-om-fastighetsindelning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneprocessen/ta-bort-bestammelser-om-fastighetsindelning/
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• Fastighetsförteckning, daterad 201X-xx-xx, kontrollerad 2018-xx-xx 
• Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2018-10-22 

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

vattenområden (MB kap. 3) 
• stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten för 

vissa områden i landet (MB kap. 4) 
• medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap. 5) 

 
Se vidare bilagan Undersökning av betydande miljöpåverkan.  
 
Plandata 
Läge, areal och markägoförhållande 
Planområdet är beläget i Karlshamns tätorts centrala del. Det är ca 1300m2 stort och utgörs av 
fastigheten Nyponblomman 8 som ägs av Per-Ola Svensson. 
 

 
Röd markering visar planområdet. 
 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 
Planområdet ingår i översiktsplanen Karlshamn 2030 antagen av kommunfullmäktige 2015-05-
04 under område ”A3. Kransbebyggelsen”. Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan 
men ger heller inte möjlighet till att uppfylla dess vision. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
För området gäller detaljplan A83 som är ett förslag till ändring av stadsplan från 1947. 
Förslaget möjliggör vindsbebyggelse inom kvarteret och att ta bort obehövlig vändplan.  
 
Miljöbedömning 
Kommunen, byggnadsnämnden är den som i första hand avgör om genomförandet av en 
detaljplan medför en betydande miljöpåverkan. Kommunen ska för varje enskild detaljplan 
bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. I aktuellt planärende är 
bedömningen att ett genomförande av ändringen inte innebär någon betydande miljöpåverkan 
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och byggnadsnämnden tar beslut om att MKB inte krävs.  
 
Övriga kommunala beslut och utredningar 
Byggnadsnämnden har 2018-01-31 beslutat att ställa sig positiv till detaljplaneläggning av 
fastigheten Nyponblomman 8 samt att uppdra till Stadsbyggnadsavdelningen att upprätta 
detaljplan. Ett planavtal avseende planarbete upprättades 2018-08-27 mellan Karlshamns 
kommun och sökande, fastighetsägare Per-Ola Svensson. 
 
Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Fastighetsindelningsbestämmelse 
Bestämmelse om fastighetsindelning (tomtindelning) som föreslås tas bort: 

• Tomtindelning för fastigheten Nyponblomman 8, akt nr: 1082K-U95 fastställd 11 mars 
1944. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Att ta bort bestämmelse om fastighetsindelningen (tomtindelning) för fastigheten 
Nyponblomman 8 innebär ingen ändring av fastighetens gränser, kvartersnamn, 
fastighetsbeteckningar eller taxeringsuppgifter. Borttagandet innebär inte heller någon ändring 
av övriga bestämmelser i gällande stadsplan där användningen av marken och byggrätter även 
fortsättningsvis regleras. Att ta bort bestämmelse om fastighetsindelningen möjliggör däremot 
en ändring av fastighetens gränser. Fastigheten kan genom ett markförvärv av kvartersmarken 
utlagd för bostadsändamål utökas och genom att marken överförs till fastigheten genom 
fastighetsbildning. Del av den kvartersmark som möjliggörs att överföras är redan 
ianspråktagen. En ändring av fastighetens gränser kan i sin tur leda till förändringar i 
taxeringsuppgifterna. 
 

 
Tomtindelning från 11 mars 1944 som tas bort för fastigheten Nyponblomman 8. 
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Riksintressen 
Fastigheten ligger inom riksintresse för Högexploaterad kust miljöbalken 4kap och riksintresse 
för Totalförsvaret, område med särskilt behov av hinderfrihet miljöbalken 3kap. Några andra 
riksintressen eller övriga intressen berörs inte.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Föreslagen förändring bedöms inte få en negativ påverkan på berörda riksintressen eller andra 
intressen.  
 
Miljökvalitetsmål 
De sexton miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås och ska 
ligga till grund för all planering.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Den föreslagna förändringen bedöms inte medföra en negativ påverkan på miljömålen men 
planförslagets art ger heller inte möjlighet till uppfyllande av miljökvalitetsmålen.  
 
Miljökvalitetsnormer 
Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad 
människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. 
Miljökvalitetsnormer reglerar den kvalitet på miljön som ska uppnås till en viss tidpunkt och de 
ska följas när kommuner och myndigheter planerar och planlägger. Miljökvalitetsnormer 
infördes med miljöbalken år 1999. Det finns idag miljökvalitetsnormer för luft, buller och 
vattenkvalitet. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra en negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormerna.  
 
Administrativa, organisatoriska & ekonomiska frågor 
Genomförandetid 
I enlighet med PBL (2010:900) 4kap 22§ så ska, sedan den 1 januari 2016, ingen 
genomförandetid gälla för upphävande av en detaljplanebestämmelse.  
 
Bestämmelse om fastighetsindelning tas bort 
I och med beslut om aktuell ändring av stadsplan A83 vinner laga kraft, upphör 
fastighetsindelningsbestämmelse för Nyponblomman 8 (tomtindelning) att gälla. Berörd 
stadsplan uppdateras med information om ändringen då den vunnit laga kraft. 
 
Fastighetsrättsligt 
Nyponblomman 8 och Karlshamn 4:1 
Planändringen får inte någon betydelse för rättsverkan mellan olika fastigheter. 
Tomtindelningar var obligatoriska inom stadsplaner fram till 1972. En tomtindelning ger 
fastighetsägare möjlighet att med tvång tillse att fastighetsbildning sker så att tomtindelningen 
förverkligas. Endast fastighetsbildning i enlighet med en tomtindelning är tillåten. En 
tomtindelning gäller idag som fastighetsindelningsbestämmelser. Genom att ta bort 
bestämmelse om fastighetsindelning för fastigheten Nyponblomman 8 möjliggörs ändring av 
fastighetens gränser. Avsikten med planändringen är att möjliggöra att mark från fastigheten 
Karlshamn 4:1 kan överföras till fastigheten Nyponblomman 8. Marken som avses överföras 
utgörs av kvartersmark för bostadsändamål och del av denna är redan ianspråktagen. En 
överenskommelse om fastighetsreglering ska upprättas mellan Karlshamns kommun och 
fastighetsägaren till Nyponblomman 8. Överenskommelsen ska ligga till grund för ansökan om 
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lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet. Markförvärv och lantmäteriförrättningen ska bekostas 
av fastighetsägaren till Nyponblomman 8. 
 
Planbestämmelser: 
A- inom detta område ta bort fastighetsindelningsbestämmelse (tomtindelning) för fastigheten 
Nyponblomman 8, akt 1082K-U95 fastställd 11 mars 1944.  
 

 
Mark som tillfaller fastigheten Nyponblomman 8. 
 
Avtal, ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren för Nyponblomman 
8. Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen i enlighet med tecknat planavtal 
med fastighetsägaren. Överenskommelse om fastighetsreglering avses upprättas mellan 
Karlshamns kommun och fastighetsägaren till Nyponblomman 8 avseende den mark som avses 
förvärvas av ägaren till Nyponblomman 8 och överföras till fastigheten. 
 
Planekonomi 
Kostnader för arbetet med detaljplanen betalas av fastighetsägaren till Nyponblomman 8 som 
regleras i ett upprättat och undertecknat avtal mellan parterna. Markförvärv samt kostnader för 
den lantmäteriförrättning som krävs avseende överförandet av marken till Nyponblomman 8 
bekostas av fastighetsägaren. Ansökan om lantmäteriförrättningen ska inlämnas till 
Lantmäteriet.  
 
Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av Nanny Strand, Stadsbyggnadsavdelningen, i samråd med 
övriga berörda kommunala tjänstemän. 
 
Karlshamn den 12 november 2018 
 
Nanny Strand   Emina Kovacic 
Planarkitekt   Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt 
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