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Allmänna platser med kommunalt eller enskilt huvudmannaskap (PBL 2010:900 4 kap 
8 § 2) 

 
Användningen gata används för att reglera gator avsedda främst 
för trafik inom en tätort eller för trafik som har sitt mål vid gatan.  
En gata är en allmän plats som är avsedd för både fordonstrafik och 
gång- och cykeltrafik. En gata avgränsas från huvudnätet och ingår i 
lokalnätet med lägre framkomlighet och ofta många utfarter. 
 
Notera att enskild gata har beteckning GATA1. 
 
Användningen natur används för att reglera naturmark som till 
exempel grön- och skogsområden. Användningen natur används 
för friväxande grön- och skogsområden som inte är anlagda och 
inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. 

 

Kvartersmark (PBL 2010:900 4 kap 5 § 3) 
Användningen bostäder används för områden för olika former av 
boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i 
användningen. Med användningen bostäder avses boende med 
varaktig karaktär. I användningen ingår vanliga bostäder, fritidshus 
och olika typer av kategoribostäder som till exempel student-
bostäder och seniorbostäder. Det kan handla om olika typer av 
byggnader både en- och tvåbostadshus och flerbostadshus. 
 
Syftet med användningen är att skapa möjligheter för en förtätning 
av bostadsbeståndet i ett centrumnära läge. 

 
Användningen vård innefattar områden för vårdverksamhet för 
människor och som bedrivs i särskilda lokaler. Verksamheten kan 
vara både offentligt och privat. I användningen vård ingår all 
öppen och sluten hälso-, sjuk- eller kriminalvård.  
 
Användningen visas med färgen röd men om den kombineras 
med andra användningar visas den huvudsakliga användningens 
färg istället.  
 
Syftet med användningen är att bekräfta befintlig användning 
men också möjliggöra för bostäder avsedda för äldrevård. 
 

 
 

Skolområden behöver sällan preciseras till sin användning. 
Användningen kan preciseras när kommunen vill avgränsa 
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användningen till en specifik funktion, det kan även vara 
lämpligt att precisera användningen i de fall utemiljön inte 
lämpar sig för förskola eller grundskola, men gymnasieskola och 
vuxenutbildning är lämpligt. Precisering görs i det här fallet 
även för att kunna inrymma den befintliga musikskolan. 

 
 
 

Användningen tekniska anläggningar inrymmer både offentliga 
och privata områden för tekniskt ändamål. Till tekniska 
anläggningar räknas både offentliga och privata anläggningar 
och omfattar exempelvis anläggningar för produktion, 
distribution, omvandling eller hantering av elektricitet, tele-, TV- 
och radiosignaler, digital datatrafik samt värme, kyla, vatten, 
avlopp och avfall eller annan teknisk anläggning.  

 
Syftet med användningen är att bekräfta befintlig användning. I 
detta fall tekniska anläggningar för eldistribution. 

 
Användningen kontor används för områden för kontor och 
tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering, 
exempelvis polisstation.  

 
Stora delar av planområdet används idag för någon form av 
kontorsändamål. Syftet med bestämmelsen är att bekräfta 
befintlig användning samt möjliggöra ytterligare kontors- 
verksamhet. 

 
Användningen tillfällig vistelse används för områden med alla 
typer av tillfällig övernattning samt konferenslokaler. Med 
tillfällig vistelse avses tillfällig övernattning på hotell, vandrarhem, 
pensionat, campingstugor eller liknande.  

 
Huvudsyftet är att möjliggöra för vandrarhem, men inte begränsat 
med index för att möjliggöra för en mer flexibel framtida 
användning. 

 
Användningen parkering används för områden för alla slag av 
självständiga parkeringsanläggningar. Användningen betecknas 
på plankartan med P1 som är en precisering som endast medger 
parkeringshus på kvartersmarken. 
 

Egenskapsbestämmelser för allmän plats med enskilt huvudmannaskap 
Utformning av allmän plats 
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Bestämmelser om utformning av allmän plats reglerar 
preciserat ändamål och utformning som ska eller kan 
finnas på den allmänna platsen. Bestämmelserna används 
för att precisera den standard som den allmänna platsen 
ska ha och tydliggör både den miljö som planeras och 
vilka kostnader den kommer att innebära. 
 
Syftet med bestämmelsen är att bibehålla den 
gångpassage som finns genom naturområdet, mellan 
Ställverksvägen och vägen genom området. 

 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
Bebyggandets omfattning 

 
 

Byggnadsarea förkortas BYA och kan 
kort beskrivas som den yta som en 
byggnad upptar på marken.  
 
Hur byggnadsarea exakt definieras och 
beräknas framgår av SVENSK STANDARD 
SS 21054:2009, Area och volym för 
husbyggnader – Terminologi och 
mätregler. Observera att öppenarea 
ingår vid beräkning av byggnadsarea. 
 
 
 
 
 

 

Med bestämmelser om prickmark kan kommunen reglera att marken inte får förses med byggnad 
inom ett egenskapsområde. Det innebär att byggnader varken får byggas på eller flyttas till områden 
som omfattas av prickmark. Prickmark sträcker sig såväl nedåt som uppåt från markytan vilket innebär 
att även underjordiska byggnader och byggnadsdelar som inte vidrör markytan är otillåtna. Det kan 
exempelvis handla om att balkonger som kragar ut över prickmark strider mot prickmarks-
bestämmelsen. Bestämmelser om prickmark reglerar endast att marken inte får förses med 
byggnader. Andra anläggningar än byggnader exempelvis parkeringsplatser, lekplatser, pooler, murar 
och staket får uppföras på marken. Även fristående skyltar och ljusanordningar är tillåtna på 
prickmark. 

 
Med bestämmelse om korsmark kan kommunen reglera att endast komplementbyggnad får placeras 
inom ett område. En komplementbyggnad i plansammanhang är en byggnad som utgör ett 



2019-10-09, rev. 2019-11-18             G ra ns kn i ng s ha nd l in g
                      

8           
Pla nb e sk r iv n in g  –  De ta l jp l an för  fast i g he te r na  L a sa rettet  7  oc h 8  m f l ,  Kar ls ha mn  

komplement till huvudbyggnaden inom användningen, exempelvis förråd, garage eller 
miljöhus. Korsmark reglerar enbart byggnader och innebär inte förbud mot andra typer av 
byggnadsverk. På korsmark är det alltså tillåtet att uppföra anläggningar som till exempel altan och 
parkering. 
 

 
 
Bestämmelser om nockhöjd reglerar 
den högsta delen på en byggnads 
takkonstruktion. Delar som sticker upp 
över taket som skorstenar och 
ventilationstrummor räknas inte in. 
 
Begreppet nock, eller taknock, brukar 
definieras som en horisontal skärning 
mellan två från varandra lutande takfall. 
Planbestämmelsen nockhöjd avser dock 
takkonstruktionens högsta punkt, då det 
är den som har koppling till byggandets 
omfattning och byggnadens inverkan på 
platsen. Därmed kan nockhöjd användas 
även för att regera till exempel högsta punkten på ett pulpettak.  
 
Anledningen till att höjder regleras med nockhöjdsbestämmelse i detaljplanen är att möjliggöra för en 
flexibilitet i framtida utformning.  
 
Bestämmelser om totalhöjd reglerar höjd på byggnader inklusive uppstickande delar ovanför en 
takkonstruktion, till exempel skorstenar, antenner, master och hisschakt. Med bestämmelser om 
högsta totalhöjd reglerar kommunen alltså den absolut högsta tillåtna höjden på en byggnad. 
 
Förenklat uttryckt kan sägas att bestämmelser om byggnadshöjd reglerar avståndet från markplanet 
till skärningen mellan fasadplanet och ett takplan med 45 graders lutning. Innebörden av 
bestämmelsen definieras i plan- och byggförordningen som avståndet från den medelnivå som 
marken har invid byggnaden till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders 
lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Om byggnaden är belägen mindre än 6 meter från 
allmän plats ska avståndet beräknas från den allmänna platsens medelnivå invid tomten. Det senare 
får frångås om det finns särskilda skäl för detta. 
 
Byggnadens användning 
 

 
Lasarettet är en stor fastighet och detaljplanen medger ett antal nya byggrätter. Det ställer krav på att 
parkering kan lösas inom befintligt planområde. Området där parkeringshus kan uppföras används 
idag som parkeringsplats för polismyndigheten, detaljplanen måste därför medge befintlig användning 
samtidigt som den möjliggör för nya funktioner. Samma område är utpekat som ett lämpligt område 
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för parkeringshus i den trafik- och parkeringsutredning som gjordes i samband med den nya 
översiktsplanen 2015. För att kunna möjliggöra byggrätterna inom detaljplanen är bedömningen att 
områdets nedersta våning ska användas för parkeringsändamål. Beroende på hur pass mycket 
området byggs ut kan det vara aktuellt att fler våningar används för parkeringsändamål.  
 
Utformning 
 

 
 

Stora delar av planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö vilket ställer krav på att ny 
bebyggelse ska samspela med sin omgivning. Området har idag en enhetlig karaktär, fasaderna är 
nästan uteslutande slätputsade med tydliga markerade socklar. Kulören går i ljusgula toner och taken 
är nästan uteslutande skrivtäckt plåttak.  
 
Markens anordnande och vegetation 
 

 
 

Dagvattenutredningen visar att det kan krävas dagvattendammar som lösningar, om området 
exploateras fullt ut, för att fördröja vattnet vid ett 20-årsregn. Dammarna kan exempelvis anläggas 
som en vattenspegel och tillföra platsen värden i form av miljöer som ökar den biologiska mångfalden. 
 
Stängsel och utfart 
 

 
 

Med planbestämmelser om stängsel och utfart kan kommunen reglera utfartsförbud eller om det ska 
finnas stängsel mot allmän plats. Begreppet utfart innefattar även infart eller annan ut- och ingång. 
Bestämmelserna används främst om det behövs av trafiksäkerhetsskäl både vid reglering i befintliga 
miljöer och vid ny exploatering. Utfartsförbud har delvis lagt in mot Erik Dahlbergvägen och 
Ronnebygatan. Idag befintliga utfarter längs dessa sträckningar är även framledes tillåtna. 
 
Varsamhet 
 

  
 

Ändring av byggnader och bygglovspliktiga anläggningar ska alltid utföras varsamt så att hänsyn tas till 
byggnadens eller anläggningens karaktärsdrag. Byggnadernas och anläggningarnas tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas tillvara. Kraven gäller oavsett om det 
finns bestämmelser om detta i detaljplan eller inte. I en detaljplan kan kommunen precisera det 
generella kravet på varsamhet genom att ange bestämmelser om vilka karaktärsdrag och värden som 
varsamheten speciellt ska inriktas på. 
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Idealet för byggnaders indelning, proportioner, utsmyckning och fönstersättning har varierat med 
tiden. För lasarettsområdet syns detta bland annat genom fönstersättningens regelbundna indelning 
och form. Många fönster är munblåsta och troligtvis original, detta återspeglar i sin tur den teknik som 
användes vid byggnadernas uppförande och ger därmed dessa fönster ett kulturhistoriskt 
bevarandevärde. Byggnaderna har också tydliga fasadindelningar med olika kulörnyanser och listverk 
som delar upp byggnaderna i enheter. Komplexiteten i denna uppdelning varierar i de olika 
byggnaderna och avspeglar sig i de ideal som rådde vid deras uppförande (tidigt 1900-tal till 1930-tal). 
Detta ger bebyggelsen tydliga årsringar som bör bevaras för framtiden. Takbeläggningen inom 
området består nästan uteslutande av skrivtäckt takplåt i koppargrön kulör vilket bidrar till områdets 
enhetliga intryck.  
 
Skydd mot störningar 
 

 
 

Kommunen kan i en detaljplan reglera skyddsåtgärder för att motverka risker och störningar och även 
ange högsta tillåtna nivåer för vissa störningar. Sådana bestämmelser betecknas på plankartan med m. 
I detaljplanen får kommunen föra in bestämmelser om skyddsåtgärder mot störningar från 
omgivningen. Det kan handla om skyddsåtgärder mot störningar, som till exempel buller som i detta 
fall.  
 

Administrativa bestämmelser 
 
Genomförandetid  
 

 
 

Genomförandetiden räknas från den dag då planen vinner laga kraft eller från en senare tidpunkt, som 
i så fall anges i planen. Varje detaljplan ska ha en administrativ bestämmelse om genomförandetid. 
Genomförandetiden ska bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen under 
angiven tid, men den får inte vara kortare än fem år och inte längre än femton år. Genomförandetiden 
kan dock förlängas genom ändring av detaljplan med högst fem år i sänder. Dessutom kan 
genomförandetiden, efter att den har gått ut, förnyas genom ändring av detaljplan med högst fem år i 
sänder. 
 
Villkor för startbesked 
 

 
 
Villkor för lov och villkor för startbesked är administrativa bestämmelser som anger att bygglov eller 
startbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning inte får lämnas 
förrän en viss annan åtgärd först har genomförts. 
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Ibland är ett område, som är aktuellt för planläggning, inte lämpligt för det avsedda ändamålet vid den 
tidpunkt som detaljplanen upprättas. Med vissa åtgärder kan dock området göras lämpligt för 
ändamålet. De åtgärder som behöver göras kan ofta vara omfattande och kostsamma. För att det ska 
vara motiverat att lägga ner dessa kostnader kan det vara nödvändigt att först anta en detaljplan som 
ger marken ett ökat värde genom sina byggrätter. Då kan en planbestämmelse användas, med villkor 
att bygglov för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning inte får ges förrän 
en viss åtgärd har vidtagits. I vissa fall kan det dessutom vara mer ekonomiskt och praktiskt att vidta 
åtgärden först efter det att bygglov getts och i anslutning till att startbesked lämnas. Då kan en 
planbestämmelse användas, med villkor att startbesked inte får ges för en åtgärd som innebär en 
väsentlig ändring av markens användning förrän en viss åtgärd har vidtagits. Det senare har använts i 
aktuell detaljplan och avser dubbelriktning av gata samt byggande av gångbana. 
 
Markreservat  
 

 
 
I en detaljplan kan kommunen ange markreservat för allmännyttiga ändamål på såväl kvartersmark 
som allmän plats och vattenområde. Markreservatet innebär en möjlighet att använda mark, som till 
exempel skulle vara för enskilt bruk, för allmännyttiga ändamål. Till exempel kan del av en 
bostadsfastighet reserveras för en allmän vattenledning. Det är möjligt att kombinera administrativa 
bestämmelser om markreservat med egenskapsbestämmelser om prick- eller korsmark men oftast 
finns inget behov av detta. En bestämmelse om markreservat innebär redan i sig att kommunen inte 
får lämna bygglov för något som hindrar utnyttjandet av markreservatet. 
 
På allmän plats kan planbestämmelsen u användas då man vill styra var funktionen ska lokaliseras. Det 
är dock inte nödvändigt eftersom dessa allmännyttiga ändamål generellt sett alltid är förenligt med en 
allmän plats. När det är enskilt huvudmannaskap kan det ändå vara fördelaktigt att göra detaljplanen 
tydlig för alla parter och använda planbestämmelsen u om man vet att en allmän plats behövs 
användas för något av dessa ändamål. 
 
Gemensamhetsanläggning 
 

 
 
Med planbestämmelsen markreservat för gemensamhetsanläggning får kommunen i en detaljplan 
ange vilka områden som ska reserveras för gemensamhetsanläggningar. Genom en sådan 
planbestämmelse visar detaljplanen en möjlig lösning för att hantera ett behov som flera fastigheter 
har gemensamt. Det kan till exempel vara att fastigheterna inom ett kvarter behöver gemensam 
utfartsväg som i nu aktuella detaljplan. 
 
 
 

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.   
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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 ett utökat planförfarande då planförslaget får anses vara av allmänt 
intresse på grund av dess innehåll och läge i centrala Karlshamn. Programskedet bedöms inte behövas 
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 kommer också att 
finnas tillgängliga på kommunens hemsida.  

 
 
När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån information och 
synpunkter som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för granskning inför beslut om 
antagande. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt 
att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. 
  

Tidplan 
En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som följer: 
 

• Samråd om behov av MKB  Andra kvartal  2018 
• Upprätta samrådshandlingar   Tredje kvartal  2018 
• Beslut om samråd (BN)  Fjärde kvartal  2018 
• Samråd    Fjärde kvartal  2018 
• Upprätta granskningshandlingar  Första-Tredje kvartal  2019 
• Beslut om granskning (BN)   Fjärde kvartal   2019 
• Granskning   Fjärde kvartal  2019 
• Upprätta antagandehandlingar  Första kvartal   2020 
• Godkänna och överlämna för antagande (BN)  Första kvartal  2020 
• Beslut om antagande (KF)  Första-Andra kvartal  2020 
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MKB, miljökonsekvensbeskrivning, BN, byggnadsnämnd, KF, kommunfullmäktige 
 
Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade protokollet från 
kommunfullmäktiges sammanträde anslagits på kommunens anslagstavla. 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 bestämmelser, skala 1:1000 (A1), daterad 2019-10-09, rev. 2019-11-18 
• Planbeskrivning med illustrationer, daterad 2019-10-09, rev. 2019-11-18 
• Grundkarta, skala 1:1000 (A1), upprättad 2018, fastighetsredovisningen avser förhållandena  
       2018-11-05, kontrollerad 2019-10-10 
• Fastighetsförteckning, daterad 2018-11-05, kontrollerad 2019-10-10 
• Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB,  
       daterat 2018-04-04 
• Samrådsredogörelse, daterad 2019-10-09, rev. 2019-11-18 
• Trafikbullerutredning Karlshamn, daterad 2018-06-27  
• Trafikutredning, daterad 2018-10-03 
• Bergrumsutlåtande, daterad 10 oktober 2018  
• Dagvattenutredning Lasarettet 7 och 8, daterad 2019-01-10 
• Provtagning vid fastighet Lasarettet, Silver och kvicksilver i avloppsvatten, Mars 2019 
• PM Inventering av skyddsvärda träd på Lasarettet 7 och 8, 2019-04-05 
• Naturvärdesinventering, 2019-06-05 
 
 

Planens syfte och huvuddrag 
Bakgrund 
Byggnadsnämnden beslutade 2017-06-21 respektive 2017-10-11 att en detaljplaneprocess skulle 
påbörjas för att ändra användning inom gällande detaljplaner A41, A205 och A128 för fastigheterna 
Lasarettet 7 och Lasarettet 8.  
 
Området har pekats ut som ett lämpligt område för ett potentiellt parkeringshus i den trafik- och 
parkeringsutredning som gjordes i samband med framtagandet av den nya översiktsplanen. 
Parkeringslösningar har utretts i detaljplanearbetet.  
 
De båda fastighetsägarna har beslutat att samköra detaljplaneprocessen för att få en bättre 
helhetsbild och möjligheten att dela på eventuella utredningskostnader. 
 

Syfte och huvuddrag 
Syftet med planläggningen är att skapa ett funktionsblandat område med flexibel användning. 
Planläggningen möjliggör för utveckling av verksamheter samt byggandet av nya bostäder, kontor och 
vårdplatser. Vidare syftar detaljplanen också till ett hänsynstagande vid nytillkommande bebyggelse 
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gentemot riksintresset för kulturmiljön som berör rutnätsstaden genom att byggrätten tillåter en skala 
och utformning som inte dominerar över den äldre bebyggelsen. 

 
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 Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB.  
 

Plandata 
Läge 
Detaljplaneområdet ligger beläget direkt öster om rutnätsstaden i Karlshamn, på den östra sidan om 
Erik Dahlbergsvägen. Avståndet till stortorget är cirka 300 meter och avståndet till Karlshamns 
resecentrum cirka 500 meter.  

 
 

Markägoförhållanden och areal 
Planområdet är cirka 4 ha stort och utgörs av fastigheterna Lasarettet 7 som ägs av E.ON och 
fastigheten Lasarettet 8 som ägs av SBB Norden AB. Övriga berörda fastigheter är de kommunalt ägda 
fastigheterna Lasarettet 9 och Karlshamn 4:1. 

Detaljplaneområdet 
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Se vidare i till ärendet hörande fastighetsförteckning. 
 
 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 
I översiktsplanen, Karlshamn 2030, är den huvudsakliga 
utvecklingsinriktningen för området tätortsbebyggelse. 
Fastigheterna Lasarettet 7 och Lasarettet 8 ligger inom 
kransbebyggelseområde A3 i översiktsplanen, inom detta 
område är intentionerna att möjliggöra för förtätning och 
komplettering med såväl funktionsblandad bebyggelse och 
bostäder som verksamheter.  
 
En huvudfråga i översiktsplanen, Karlshamn 2030, är strävan 
efter en hållbar utveckling där en social, ekologisk och 
ekonomisk dimension beaktas. En utveckling i området är helt 
i linje med den utbyggnadsordning översiktsplanen pekar ut. 
Karlshamn ska fortsätta växa på ett långsiktigt hållbart sätt 
genom att i första hand tillämpa tre utbyggnadsprinciper: 
Bygga och utveckla centralt, havsnära och 
kommunikationsnära. I översiktsplanen presenteras åtta 
ledord som definierats som viktiga i strävan mot en hållbar utveckling. De åtta ledorden är förtätning, 
funktionsblandning, hållbara kommunikationer, servicenära, naturnära, god infrastruktur, miljövänlig 
energi, levande landsbygd.  
 
Genom att förtäta i ett centrumnära läge med goda kollektiva förbindelser och bidra till en blandad 
bebyggelse för olika ändamål tas det attraktiva läget tillvara. Följande ledord från kommunens 
översiktsplan uppfylls: förtätning, funktionsblandning, hållbara kommunikationer, servicenära, 
naturnära, god infrastruktur och miljövänlig energi.   

  Ledord i översiktsplanen. 
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Detaljplaner, områdesbestämmelser och 
förordnanden 
För fastigheten Lasarettet 8 gäller två detaljplaner, i nordväst 
gäller detaljplan A41, lagakraftvunnen i mars 1928 och i sydost 
detaljplan A205 lagakraftvunnen i januari 1966. Detaljplan A41 
reglerar mark avsedd för allmänt eller kommunalt ändamål. 
 
För fastigheten Lasarettet 7 gäller idag detaljplan A 128, ändring 
i stadsplanen för del av stadsägan nr 10 och del av kvarteret 
Lasarettet från september 1954. Planen reglerar bland annat 
mark för transformatorstation med en byggnadshöjd begränsad 
till 9 meter.  
 
I övrigt är aktuellt planområde planlagt som allmän plats, Park.  
 

 

 
Program för planområdet 
Om kommunen bedömer att det behövs för att 
underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt 
program, 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. 
 

   Stadsplan A41 

 Detaljplan A205 

  Detaljplan A128 
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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 fattades av byggnadsnämnden i 
samband med beslut om samråd. Samråd med länsstyrelsen har skett och Länsstyrelsen instämmer i 
kommunens bedömning. Motiven till ställningstagandet framgår av handlingen Beslutsunderlag för 
behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

 
Övriga kommunala beslut och utredningar 
Byggnadsnämnden har 2017-06-21, beslutat att ställa sig positiv till detaljplaneläggning av fastigheten 
Lasarettet 7 samt att uppdra till Stadsbyggnadsavdelningen att upprätta detaljplan. Ett planavtal 
avseende planarbete upprättades 2017-02-02 mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren. 
 
Byggnadsnämnden har 2017-10-11, beslutat att ställa sig positiv till detaljplaneläggning av fastigheten 
Lasarettet 8 samt att uppdra till Stadsbyggnadsavdelningen att upprätta detaljplan. Ett planavtal 
avseende planarbete upprättades 2017-02-02 mellan Karlshamns kommun och fastighetsägaren. 
 
Byggnadsnämnden har 2018-10-31, beslutat om att samråd ska genomföras. 
 
 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Riksintressen 
Fastigheterna Lasarettet 7 och Lasarettet 8 ligger inom det 
geografiska riksintresseområdet för högexploaterad kust, enligt 
miljöbalkens 4 kapitel. Kustzonen spelar en särskilt viktig roll, både 
för natur- och kulturmiljövård och för det rörliga friluftslivet.  
 
Fastigheterna Lasarettet 7 och Lasarettet 8 ligger inom det 
geografiska riksintresseområdet för kulturmiljövård enligt 
miljöbalkens 3 kapitel. Inom utpekat riksintresseområde måste 
särskilt hänsyn visas volym och utformning av bebyggelsen.  
 
Fastigheterna Lasarettet 7 och Lasarettet 8 ligger inom det 
geografiska riksintresseområdet för totalförsvar med särskilt behov av hinderfrihet. De byggnadsverk 
som berörs av riksintresset är de som är högre än 40 meter över marknivå inom tätbebyggt område 
och högre än 20 meter över marknivå utanför tätbebyggt område.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Riksintresset för högexploaterad kust bedöms inte påverkas negativt av tillkommande bebyggelse i 
aktuellt läge. 
 
Planförslaget medger byggrätt i dalgången bakom den gamla lasarettsbyggnaden. För att beakta 
riksintresset för kulturmiljö har bestämmelser om bebyggelsens höjd och utformning införts i 
detaljplanekartan. Byggrätten där polisen har sin parkering idag är anpassad i höjdled för att 
underordna sig norr om liggande berg. 

Riksintresse kulturmiljövård. 
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De byggnader och byggrätter som ingår i planförslaget är samtliga lägre än 40 meter över marknivå 
och bedöms därför inte påverka riksintresset negativt. 
 

Miljökvalitetsmål 
De sexton miljökvalitetsmålen1 beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås. Preciseringar 
av miljökvalitetsmålen förtydligar dem och används i uppföljningen av målen. Detaljplanen bedöms 
beröra följande miljökvalitetsmål:  

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas. 

Säker strålmiljö 

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter 
av strålning. 
 
 
 

Frisk luft 

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas. 
 
 
 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en 
hållbar utveckling. Genom planförslaget tas vederbörlig hänsyn till riksintresset för kulturmiljö 
avseende rutnätsstaden då förtätningen är anpassad till rådande skala och rutnätsstadens riktningar. 
 
Planläggning av naturområde bidrar till att skydda stadens grönområden som medverkar till hållbara 
livsmiljöer genom att rena luften och främja den biologiska mångfalden.  
 
Ställverk som är i drift ger upphov till elektromagnetisk strålning. För att säkerställa att den 
elektromagnetiska strålningen inte överstiger normala bakgrundsnivåer följer detaljplanen de 
säkerhetsavstånd som E.ON förespråkar, följaktligen medges inga ändamål för tillfällig eller 
stadigvarande vistelse inom säkerhetsavståndet. Läs mer under rubriken Radon. 

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 
                                                           
1 Mer info och preciseringar: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/ 
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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. 
 
Vad gäller miljökvalitetsnormer för vattenkvaliteten i Karlshamnsfjärden finns ett undantag i form av 
att mindre strängt krav har satts för kvicksilver (Hg), i enlighet med bilaga 6 till Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om statusklassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvattenstatus. Halterna av kvicksilver bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga 
vattenförekomster. Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av 
kvicksilver till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Den största påverkan av kvicksilver 
består av atmosfärisk deposition vars ursprung är långväga, globala atmosfäriska utsläpp från tung 
industri och förbränning av stenkol. I Sverige har en stor mängd av det nedfallande atmosfäriska 
kvicksilvret under lång tid ackumulerats i skogsmarkens humuslager, varifrån det kontinuerligt sker ett 
läckage till ytvattnet med påföljande ackumulering i vattenlevande organismer och fisk. Problemet 
bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att 
åtgärda det.   
 
I och med detaljplanearbetet har förekomster av förhöjda halter av kvicksilver upptäckts i 
spillvattenledningar på fastigheten Lasarettet 8. Ärendet hanteras som ett separat ärende av 
ledningsägaren Karlshamn Energi Vatten AB, och kan därför inte lösas genom detaljplaneprocessen. 
Det finns en låg risk att kvicksilvret kan ha läckt ut ur ledningarna och därmed spridit sig till andra 
vattenförekomster, spridningen har undersökts vidare i det separata föroreningsärendet. Se vidare 
under rubriken Förorenad mark. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon påverkan på miljökvalitetsnormerna. 
Antalet boende i området kommer att öka och därmed trafiken till det. Ökningen bedöms dock inte bli 
så betydande att miljökvalitetsnormerna för luft och buller påverkas negativs. Inte heller 
vattenkvalitén i Karlshamnsfjärden bedöms påverkas negativt av föreslagen detaljplan. Se vidare under 
rubriken nedan. I och med detaljplanearbetet har föroreningen uppmärksammats och detaljplanen 
kan sägas ha en positiv inverkan på att nå miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet även om 
Karlshamnsfjärden ligger på ett betydande avstånd från planområdet och har ett generellt undantag 
vad gäller kvicksilverföroreningar. 

 
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.   
 
Den gamla transformatorstationen på Lasarettet 7 ligger cirka 45 meter ifrån den nyare 
transformatorstationen/ställverket. Överallt där elektricitet genereras, överförs och används alstras 
kraftfrekventa (50 Hz) magnetfält. Kraftfrekventa magnetfält finns alltså överallt där el används, det 
vill säga även i bostäder. Långvarig vistelse i kraftiga magnetfält kan påverka människor negativt men 
eftersom nämnda magnetfält existerar överallt där det finns el är det istället relevant att tala om en 
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normal nivå avseende kraftfrekventa magnetfält. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer utifrån resultat 
från mätningar att magnetfält upp till 0,2 mikrotesla i årsmedelvärde är att betrakta som normala för 
boendemiljö (se Strålsäkerhetsmyndighetens rapport 2012:69 Magnetfält i bostäder).  
 
Ingen myndighet har fastställt några gränsvärden för allmänhetens exponering för den typ av 
magnetiska fält som fördelningsstationer (ställverk och transformatorer) avger. Ansvariga statliga 
myndigheter har hittills inte identifierat sådana risker som kan motivera införandet av nationella 
gränsvärden avseende allmänhetens exponering. Däremot rekommenderar Strålsäkerhets-
myndigheten i allmänna råd, SSMFS 2008:18, att allmänheten inte bör utsättas för 50 hertz magnetfält 
över 100 mikrotesla, vilket motsvarar en nivå som är långt mycket högre än de nivåer som normalt 
förekommer kring fördelningsstationer. För långvarig exponering av kraftfrekventa magnetfält, vid 
nivåer under 100 mikrotesla, rekommenderar ansvariga statliga myndigheter att försiktighet beaktas 
vid samhällsplanering och byggande. När det gäller magnetfälts eventuella påverkan på risken för 
sjukdom eller annan ohälsa med avseende på allmänhetens exponering, är det 
Strålsäkerhetsmyndigheten som är expertmyndighet och som sådan ska bevaka kunskapsläget inom 
området. Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och  
Strålsäkerhetsmyndigheten har alla nationellt ansvar för hälsofrågor med anknytning till magnetfält.  
 
En fördelningsstation (ställverk och transformatorer), vilket aktuell stationsanläggning är, avger ett 
kraftfrekvent (50 Hz) magnetfält, vars styrka avtar med ökande avstånd från stationen. Enligt E.ON 
Elnäts erfarenhet, baserad på mätningar vid befintliga fördelningsstationer, överstiger inte 
magnetfältsbidraget från fördelningsstationer den årsmedelnivå som strålsäkerhetsmyndigheten 
betraktar som normal för boendemiljö på ett avstånd större än 20 meter från staketet som omger 
stationsområdet. Det bör observeras att det vid mätning av magnetfält i en fördelningsstations 
omgivning kan finnas andra magnetfältskällor som kan påverka mätresultatet, exempelvis in- och 
utgående ledningar. Om man mäter 1,6 meter över ett kabelstråk utanför stationsområdet kan det 
vara kablarnas magnetfältsbidrag som dominerar och inte magnetfältsbidraget från ställverk eller 
transformatorer.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Detaljplanen innebär inte att någon riskfylld verksamhet etableras i anslutning till nya eller befintliga 
bostäder och arbetsplatser. Eftersom avståndet från den gamla transformatorstationen på fastigheten 
Lasarettet 7 till 10 kV-ställverk är cirka 45 meter samt cirka 65 meter till transformatorer vid 
inkommande 50 kV-luftledningar, är bedömning att stationsanläggningen 50/10 kV Karlshamn T på 
fastigheten Lasarettet 7 inte kommer att ge upphov till några förhöjda magnetfältsnivåer i den gamla 
transformatorbyggnaden. I detaljplanen har området 20 meter från staketet som omger 
stationsområdet prick- och korsmarkerats, vilket innebär att marken inte får förses med byggnad 
närmast stängslet och endast komplementbyggnader inom resten av ytan. 
 

Buller 
Plan- och bygglagen och miljöbalken har samordnats när det gäller buller och bostäder. Från och med 
den 2 januari 2015 ska beräknade värden för omgivningsbuller redovisas i planbeskrivningen. 
Detaljplanen ska uppfylla de riktlinjer för väg- och spårtrafik som anges i förordningen om trafikbuller 
(SFS 2015:216, med förordningsändring SFS 2017:359, vilken trädde i kraft 1 juli 2017). Nedan följer en 
sammanfattning av riktvärdena. 
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Enligt riktvärdena bör buller från vägar inte överskrida: 
60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. 
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats om sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden. 
65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostad om högst 35 kvadratmeter, i kombination med uteplats 
om högst 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå. 
 
Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör:  
minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
inte överskrids vid fasad och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids nattetid (kl 22.00 - 06.00) vid fasaden.  
 
Om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids får den göra det högst fem gånger per timme 
under perioden kl. 06-22 och då med högst 10 dB. 
 
E.ON driver ett inomhusställverk på fastigheten Lasarettet 7, byggnaden är bullerskyddad så att inga 
ljud hörs utåt. De två utomhustransformatorerna som finns på platsen ägs av Karlshamns Energi. 
E.ONs inomhusanläggning ligger mellan transformatorerna och den gamla transformatorstationen på 
Lasarettet 7. Därmed skärmar inomhusställverket bullret som kan uppkomma från transformatorerna. 
Det ligger också en vall mellan elanläggningen och den gamla transformatorstationen på Lasarettet 7. 

Föreslagen förändring och konsekvenser  

Bullerberäkningar har gjorts utmed Erik Dahlbergsvägen 
som är den mest trafikerade vägen i anslutning till 
planområdet och fastigheten Lasarettet 8. Bakom den 
gamla lasarettsbyggnaden föreslås nya bostäder, kontor 
och vård. Även den framtida situationen bör beaktas, 
varför beräkningar har gjorts på prognosticerad 
trafikmängd om 20 år. Bullermätningarna är beräknade 
och mätta på sammanlagt tre platser inom planområdet. 
Två mätningar av buller från Erik Dahlbergsvägen till 
fastigheten Lasarettet 8 och en mätning från väg till 
transformatorstationen för fastigheten Lasarettet 7. 
Avståndet till Erik Dahlbergsvägens mitt redovisas i 
bilden till höger. 
 
 
 
Beräknade bullernivåer redovisas i tabellerna nedan: 
 
Dag 

Mätpunkt Ekvivalent ljudnivå 
utomhus idag 

Maximal ljudnivå 
utomhus idag 

Ekvivalent ljudnivå 
om 20 år 

Maximal Ljudnivå 
om 20 år 

1     (120 m) 52 dBA 60 dBA 52 dBA 60 dBA 

Avstånd till mätningar från Erik Dahlbergsvägen. Bild från 
samrådsskedet, planområdet har utökats inför granskning. 
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2     (136 m) 51 dBA 59 dBA 52 dBA 59 dBA 
3     (130 m) 51 dBA 60 dBA 52 dBA 60 dBA 

 
Natt 

Mätpunkt Ekvivalent ljudnivå 
utomhus idag 

Maximal ljudnivå 
utomhus idag 

Ekvivalent ljudnivå 
om 20 år 

Maximal Ljudnivå 
om 20 år 

1     (120 m) 52 dBA 54 dBA 52 dBA 60 dBA 
2     (136 m) 51 dBA 59 dBA 52 dBA 59 dBA 
3     (130 m) 51 dBA 60 dBA 52 dBA 60 dBA 

 
Enligt beräkningarna ovan ligger den ekvivalenta ljudnivån mellan 51-60 dBA vid mätpunkterna 1-3, 
både under dag och natt. Prognosen för den ekvivalenta ljudnivån om 20 år visar att buller inte väntas 
öka i området, resultatet är klart under det angivna riktvärdena. 
 
ÅF Infrastructure har tagit fram en bullerutredning för området. Beräkningarna visar att riktvärden 
uppfyller Leq24 ≤ 60 dBA i det grön till orange-färgande området och att den dygnsekvivalenta 
ljudnivån som är mindre än 50 dBA vid uteplats (Leq24 ≤ 50 dBA) uppfylls i det grönfärgade området, 
se karta nedan.  
 

 
 
För maximal ekvivalent ljudnivå visar beräkningarna att riktvärden LmaxD ≤ 70 dBA uppfylls i det grön- 
till orange-färgade området i figuren nedan: 
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Den prognostiserade bullernivån utgår från att mängden fordon med bensin och dieseldrivna motorer 
ökar i samma takt som tidigare. Med större andel eldrivna motorer kommer bullernivåerna inte att 
uppnå så höga nivåer som redovisade värden. 
 
För kvartersmark som tillåter bostäder närmast Erik Dahlbergsvägen har en bestämmelse införts om 
att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida. 
 

Förorenad mark 
Inom den norra delen av fastigheten Lasarettet 7 finns en notering i länsstyrelsens inventering av 
potentiellt förorenade områden. Objektet är den nyare transformatorstationen, vilken inte är 
riskklassad, och som idag är lokaliserad norr om den gamla transformatorstationen. I 
transformatorstationer används miljöfarliga och flyktiga hydraulikoljor som kan läckt ur 
transformatorstationens ledningar. Inga spår av sådana oljor har funnits i de prover som tagits i 
spillvattennätet. 
 
I övrigt finns ingen kännedom om markföroreningar inom planområdets avgränsning.  
 
På fastigheten Lasarettet 8 bedrivs det 
tandläkarverksamhet. Tandvård är enligt 
miljöbalken en miljöfarlig verksamhet, bland 
annat på grund av urborrning av 
amalgamfyllningar som innehåller kvicksilver. 
Det finns krav på amalgamavskiljare men trots 
avskiljare är det få tandvårdskliniker som har 
nollutsläpp av kvicksilver.  
 
Sweco tog 2018-12-14 prov på spillvattennätet i 
brunn SNB3890, dels i ledningen som ansluter 
brunnen österifrån (provpunkt SNB3890), dels i 
ledningen som ansluter brunnen söderifrån (provpunkt SNB3890S). Prov på PCB togs endast i 
ledningen som ansluter brunnen österifrån. Prov på kvicksilver och silver togs i båda provpunkterna. 
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Resultatet från provtagningarna redovisas i rapporten Dagvattenutredning Lasarettet 7 och 8 2019-01-
10. 
 

Provtagningspunkt Kvicksilver (µg/l) Silver (µg/l) PCB (µg/l) 
SNB3890 22 1,2 <0,010 
SNB3890S 22 16 - 
KEAB riktvärde 0,5 10 - 

 
Proverna visar att det finns högre halter kvicksilver och silver än de som föreskrivs i Riktlinjer för 
utsläpp från industrier och andra verksamheter, framtagna av Karlshamn Energi Vatten AB, KEAB.  
 
Enligt riktlinjerna ska helst inget kvicksilver förekomma i ledningsnätet men förekomsten får inte vara 
mer än 0,5 µg/l. Proverna visade en halt på 22 µg/l vilket är avsevärt mer än tillåtet värde.  
Riktlinjerna för silver är att förekomsten inte får vara högre än 10 µg/l, i brunn SNB3890S var halten 16 
µg/l silver vilket också är mer än tillåtet värde.  
 
Kvicksilver, Hg är ett icke-essentiellt, starkt toxiskt och ackumulerbart ämne som är giftigt för både 
djur och växter. Kvicksilver används vid bland annat sjukhus (laboratorier, termometrar, tandvård), 
skolor (kemi- och fysiksalar), laboratorier, tillverkning av elektriska komponenter och lys- och neonrör. 
Den största kända källan till kvicksilver är tandvårdsverksamhet. Amalgam har använts som 
fyllningsmaterial och består av silver, tenn och till cirka hälften av kvicksilver.  
 
Stärnö reningsverk, som är mottagare av avloppsvatten från fastigheten Lasarettet 8, är Revaq-
certifierad. Detta innebär krav på strukturerat och aktivt uppströmsarbete som skall resultera i 
minskning av oönskade ämnen i avloppsvatten och förbättring av slammets kvalitet. Slammet som 
bildas på Stärnö är en resurs som används som gödsel. Den hållbara återföringen kräver ständig 
minskning av miljöfarliga ämnen för att minimera/utesluta risken för ackumulering i jorden och upptag 
i gröda. För höga halter av bland annat tungmetaller i slammet kan resultera i att slammet inte får 
spridas på åkermark vilket hindrar att ta tillvara på den ändliga resursen fosfor. 
   
Eftersom reningsverket från början inte är byggt för att ta bort alla tungmetaller, är det särskilt viktigt 
att eliminera skadliga ämnen redan vid källan. Det utgående vattnet från Stärnö avloppsreningsverk 
släpps till Östersjön. Det är en känslig recipient eftersom den har begränsad kontakt med övriga delar 
av världshavet. Därför finns det tendens till att skadliga ämnen ansamlas i högre halter än i de flesta 
andra havsområden. 
 
Karlshamn Energi vatten AB har tagit egna kompletterande provtagningar för att reda ut vart 
föroreningarna kommer ifrån. Slutsatserna sammanställdes i rapporten Provtagning vid fastighet 
Lasarettet 8, vars slutsats är att kvicksilver- och silverföroreningarna härrör från fastigheten Lasarettet 
8. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Spillvattennätet får inte tillföras andra föroreningar än vad som anses vara normalt hushållspillvatten. 
Rapporten Provtagning vid fastighet Lasarettet 8 föreslår vidare undersökningar av föroreningar i 
ledningar på fastigheten Lasarettet 8 för att säkerställa att det inte finns några andra källor till 
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utsläppet utöver tandläkarmottagningen. Detta särskilt med tanke på den historiska verksamheten 
och att det i ungefär 150 år funnits ett sjukhus i byggnaden som i nuläget används som polisstation. 
Inte bara utsläpp av kvicksilver men även av silver borde undersökas vidare. Halten silver har 
överskridit riktvärdet i endast ett stickprov men det kan tyda på att det sker ett oregelbundet utsläpp 
eller att det finns silveravlagringar i ledningssystemet. Det borde säkerställas att det i den verksamma 
tandvården finns en godkänd avskiljare som sköts och töms regelbundet. 
 
För att minska utsläpp av kvicksilver/silver till avloppsreningsverket måste rören bytas ut eller saneras. 
Sanering av spillvattenledningar är ett separat ärende som hanteras enligt Lagen för allmänna 
vattentjänster 2006:412 och behandlas därmed utanför detaljplanen. Saneringen ska vara välplanerad 
och anmäld till berörda myndigheter. Avloppsrör förorenade med kvicksilver ska hanteras som farligt 
avfall. 
 
Enligt uppgifter i oktober 2019 har en inventering gjorts och föroreningarna spårats till tvättställ i 
behandlingsrum som inte var kopplade till amalgamavskiljare. Man har sanerat ledningssystemet och 
tagit hand om sediment och spolrester. Man har alltså undersökt den interna VA-installationen för att 
spåra de omnämnda föroreningarna.  
 
Om misstänkta markföroreningar hittas i samband med arbeten i planområdet, så ska 
tillsynsmyndigheten kontaktas. 
 

Radon 
Radon är ett grundämne, en osynlig och luktfri radioaktiv ädelgas. Den bildas när 
det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller och ingår i den sönderfallskedja 
som börjar med uran-238 och slutar med bly-206. När gasen i sin tur 
sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. 
Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i 
luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer. 
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Enligt kommunens översiktliga flygstrålningskara utgör marken inom planområdet lågriskområde vad 
avser radon och har en låg bakgrundsstrålning (uran-238). Man kan dock inte utesluta förhöjd risk för 
markradon lokalt.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

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

Risker på grund av förändrat klimat 
Den globala uppvärmningen leder till ett varmare men även till ett generellt blötare klimat, vilket 
påverkar hela samhället. Konsekvenserna av klimatförändringar förväntas skapa ökade risker för 
extrema väderhändelser och naturolyckor. Ökad nederbörd i intensivare perioder och höjd havsnivå 
medför ökad risk för översvämningar, vilket kan resultera i ras, skred och erosion (se nedan). 
Vattentillgång och vattenkvalitet kommer att påverkas av förändrade nederbördsmönster och ökad 
spridning av föroreningar med mera. Det varmare klimatet ger också risk för mer långvariga 
värmeböljor med högre temperaturer, vilket ger upphov till större behov av svalka och därmed högre 
förbrukning av energi. Samtidigt kan luftföroreningar komma att öka och bli mer långlivade då 
spridningen förändas. 
 
Enligt SMHI:s analyser under hösten 2014 beräknas 
korttidsnederbördens intensitet öka med upp emot 
50 procent fram till år 2100. Mot bakgrund av SMHI:s 
analyser av extrema vattenstånd i Blekinge med 
hänsyn till klimatförändringar (publicerat 2014) har 
Länsstyrelsen utarbetat riktlinjer för byggande i 
låglänta områden. Med år 2100 som 
planeringshorisont anges 3,0 m (RH2000) för 
nybyggnad av bostäder. Marken inom planområdet 
ligger på nivåer mellan cirka +4 och +24 meter över 
havet och ligger därmed väl över Länsstyrelsens 
riktlinjer. En kustöversvämning på 4 meter skulle 
enligt MSB beräkningar inte påverka planområdet. 
 
I den sydöstra delen av planområdet, öster om 
parkeringen finns, enligt Länsstyrelsens 
lågpunktskartering, risk för vattenansamlingar vid 
stora nederbördsmängder på grund av dalgångens 
rådande topografi. Nivån på eventuell vattensamling 
vid stora nederbördsmängder är beräknat till 0-0,5 
meter (blå färg) till 0,5-1 meter (lila färg). 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Marken inom planområdet är belägen på nivåer 
mellan cirka + 4 och + 24 meter över havet.  Enligt 
karteringar från MSB och Länsstyrelsen finns det 
ingen risk att planområdet påverkas vid en framtida 
havsytehöjning/förändring av grundvattennivån.  
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Inom lågpunktsområde föreslås i dagvattenutredningen dammar för att fördröja dagvattnet innan det 
når dagvattennätet. En planbestämmelse om fördröjningsmagasin finns i den södra delen av 
planområdet. En sådan damm minskar risken för att planområdet blir översvämmat. Va-utredare på 
kommunen anser inte att planen kan avvattnas i den östra delen, då den ligger lågt. Vatten som idag 
har sin naturliga avrinning mot dalgångens mitt får istället ledas mot den väg som går genom 
planområdet. Höjdsättningen får göras så att vattnet kan ledas till befintlig eller ny servispunkt 
längsmed Erik Dahlbergsvägen. I dagvattenutredningen föreslås gröna tak på nya byggnader för att 
fördröja dagvatten, se vidare i upprättad dagvattenutredning. 
 
Förutsättningar ges i planen för att behålla stor del av den befintliga vegetationen och inom 
planområdet finns flera stora träd. Träd är en viktig ekosystemtjänst (de produkter och tjänster som 
naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vårt välbefinnande) och bidrar positivt på 
flera sätt och svarar mot ett antal behov samtidigt. Träden fyller en viktig funktion både genom att 
sänka lufttemperaturen och ta upp vatten som annars skulle bli dagvatten. Samtidigt gynnas biologisk 
mångfald och träden är ett miljöinslag som många människor uppfattar positivt. Under en varm dag 
kan stora träd transpirera cirka 400 liter vatten, därmed sänks lufttemperaturen samtidigt som 
lövverket ger skugga. Det är betydelsefullt inom planområdet då det också finns stora huskroppar som 
lagrar värme. 
 

Ras och skred 
Det finns ingen risk för ras och skred i  
planområdet enligt SGU:s senaste kartering av skred i 
finkornig jordart. Se länk nedan. 
 
https://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/ 
jordkartvisare/forutsattningar-for-skred-i-finkornig-
jordart/  
 

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. Inom Karlshamns innerstad är det förbjudet att 
transportera farligt gods, följaktligen gäller förbudet även inom planområdet.  
 

Mark och vegetation 
I Karlshamns innerstad är vegetationen ofta begränsad men fastigheterna Lasarettet 7 och Lasarettet 
8 ligger längs med både ordnade grönytor, så som Surbrunnsparken, och natur. På den östra sidan om 
polishuset har området en tydlig ”hus i park”-karaktär med ordnade grönytor och rumsavdelande 
buskage. Längre österut övergår terrängen i en dalgång med betydande höjdskillnader i nord-sydlig 
riktning. En del av dalen används idag som parkeringsplats, resterande delar är natur.  
 
En naturvärdesinventering med syfte att identifiera områden som är av betydelse för biologisk 
mångfald har gjorts. Såväl rödlistade arter, signalarter och skyddade arter påträffades, se vidare i 
naturvärdesinventeringen. I östra delen intill en parkering växer ett stort bestånd av ramslök som är 
fridlyst i Blekinge. Det växer i en ravinliknande del av området.   
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Totalt identifierades 27 skyddsvärda träd. Trädens värde bedömdes enligt svensk standard för 
Naturvärdesinventeringar avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014). Enligt standarden 
klassas träden enligt de fyra olika klasserna nedan: 
(Klass 1. Högsta naturvärde: Områden av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
nationell eller global nivå. Ej riktigt tillämpligt för enskilda träd.)  
 
Klass 2. Högt naturvärde: Områden av 
särskild betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på regional eller 
nationell nivå. Motsvaras ungefär av särskilt 
skyddsvärda träd, enligt Naturvårdsverkets 
åtgärdsprogram:  
a) jätteträd; träd grövre än 1 meter i 
diameter på det smalaste stället under 
brösthöjd.  
b) mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok 
äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 
140 år.  
c) grova hålträd; träd grövre än 40 cm i 
diameter i brösthöjd med utvecklad 
hålighet i huvudstam. 
I denna klass ingår även gamla individer av 
de rödlistade trädslagen ask och alm. 
Sju träd inom planområdet klassades som 
klass 2-träd (röd prick i bild).  
 
Klass 3. Påtagligt naturvärde: Området behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse 
att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet 
upprätthålls eller förbättras. Motsvaras av träd som har minst ett visst biotopvärde (på grund av ålder, 
grovlek, håligheter eller barkstruktur) och minst ett visst artvärde. Denna klass är värdefull på en 
kommunal nivå (orange prick i bild).  
 
Klass 4. Visst naturvärde: Området behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av 
dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 
förbättras. Motsvaras av träd som har ett visst biotopvärde (pga. ålder, grovlek, håligheter eller 
barkstruktur) eller ett visst artvärde. Denna klass är värdefull på en lokal nivå (gul prick i bild). 
 
Följande träd klassades som klass 2 i naturvärdesinventeringen: 
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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.  
 
Samtliga träd med naturvärdesklass 2 skyddas i detaljplanen genom prickmark/mark som inte får 
bebyggas. Den vägsträckning som ÅF tog fram i trafikutredningen (som gjordes innan samråd) har 
justerats något för att breddningen ska ske åt nordöst om träd 22, 23 och 25. Detta för att säkerställa 
att klass 2-träden ej behöver fällas vid en exploatering som innebär dubbelriktning av vägen genom 
planområdet. Vid en exploatering ska det säkerställas att trädens rötter ej tar skada vid en breddning 
av vägen.  
 
Eftersom området ska bebyggas föreslås en flytt av ramslöken som en kompensationsåtgärd. Totalt 
föreslås sju områden dit ramslök kan flyttas, se vidare i naturvärdesbedömningen. Fastighetsägare har 
fått dispens från Länsstyrelsen för att flytta ramslöken.  
 

1 6 7 

14 22 23 25 
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Geotekniska förhållanden 

Någon geoteknisk undersökning har inte genomförts och 
de geotekniska förhållandena på platsen bedöms vara 
blandade. Marken består, enligt SGU:s jordartskarta till 
höger, av sand i den västra delen av planområdet, längs 
med Erik Dahlbergsvägen, morän i den mellersta delen 
samt inslag av berg i den norra och den sydöstra delen av 
planområdet.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

En geoteknisk undersökning ska genomföras i 
projekteringsskedet för att klargöra de geotekniska 
förutsättningarna i samband med ny-, om- och  
tillbyggnader. I samband med detta är det väsentligt att 
säkerställa att byggåtgärder som sprängning, pålning etc.  
för byggnader, vägar, ledningar med mera inom planområdet inte negativt påverkar angränsande 
bergrum.  
 

Fornlämningar 
År 1911 delundersöktes den norra delen av det 
dåvarande lasarettsområdet. Där påträffades fynd av 
stenyxor, inventering nr 15856 på Statens Historiska 
Museum. År 1923 skulle en ny sjukhuspaviljong byggas 
på platsen och vid en grundgrävning påträffades 
ytterligare fynd av bland annat keramik. Någon 
systematisk underökning kunde vid tidpunkten ej 
genomföras varvid jorden bortschaktades för att sedan 
sållas på annan plats. Även en flatmarksgrav påträffades 
vid fyndplatsen. Utifrån fynden, inventering nr 17859 
på Statens Historiska Museum, är boplatsen daterad till 
ca 4000-2500 f Kr och enligt riksantikvarieämbetet är 
platsen inte undersökt fullt ut och det går därmed inte 
att utesluta att fler fynd och anläggningar kan finnas under markytan på fastigheten Lasarettet 8.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Inför planerade markingrepp inom planområdet ska tillstånd enligt kulturmiljölagen sökas hos 
Länsstyrelsen. Beroende på markingreppets art kan Länsstyrelsen komma att ställa krav på arkeologisk 
förundersökning. Det kan finnas rester kvar av den boplats som undersöktes i början av 1900-talet. 
Inför eventuella markarbeten ska samråd ske med arkeolog på länsstyrelsen. Eventuella fynd i 
samband med anläggningsarbeten ska omgående anmälas till Länsstyrelsen enligt bestämmelserna i 
kulturmiljölagen. 
 

Område där fornlämningar tidigare har anträffats. 



Granskningshandling          2019-10-09, rev. 2019-11-18 

 
31  
Pla nb e sk r iv n in g  –  De ta l jp l an för  fast i g he te r na  L a sa rettet  7  oc h 8  m f l ,  Kar ls ha mn  

Bebyggelseområden 
Byggnadskultur och gestaltning 
Planområdet omfattar den gamla 
transformatorstationen på fastigheten Lasarettet 7 
uppförd av Hemsjö Kraft AB, efter ritningar från 
1909. Transformatorstationen är en dominant 
tegelbyggnad i tre våningar med en detaljerad 
fasad av arkitektoniskt värde. Det gamla 
lasarettsområdet på fastigheten Lasarettet 8, 
byggdes 1882-1883.  
 
Lasarettsbyggnaderna är en av de stora offentliga 
byggnaderna som i slutet av 1800-talet placerades 
som fondbyggnader vid oavslutade gator i staden.  
 
Inom Lasarettet 8 finns flera byggnader och hela 
anläggningen besitter ett kulturhistoriskt värde 
som har sin främsta grund i att byggnaderna och 
deras miljö tillsammans ger en helhetsbild av 
förhållanden i och omkring lasarettet. Här speglas 
sociala förhållanden (bostäder för maskinist, 
översköterska och läkare), olika funktioner utöver 
rent medicinska som tyder på anläggningens 
självständighet (panncentral, likbod) samt 
successivt tillkomna vårdlokaler som berättar om 
utveckling inom och synen på sjukvården 
(epidemisjukhus, kronikerhem). Åtskilliga av 
byggnaderna har dessutom stort kulturhistoriskt 
egenvärde med värdefulla detaljer och tidstypiska 
arkitektoniska uttryck.  
 
Flera byggnader inom planområdet ritades av 
byggmästare och för sin tid kända arkitekten Svante 
Gervasius Svenson, 1848-1916. Svante  
Svenson har även ritat flertalet välkända byggnader 
i Karlshamn, bland annat Karlshamns Sparbank, 
gamla Stadshotellet och Bodetorpsskolan. Han var 
verksam i hela södra Sverige och ansvarade bland 
annat för flera trähus i Ronneby brunnspark och 
Frimurarhotellet i Kristianstad. Många av de 
byggnader som Svante Svensons ritade i Karlshamn 
finns inte längre kvar så som Stadsteatern med 
restaurang, Saluhallen, L.O. Smiths spritfabrik på 
västra kajen och Hellerströmska badet. Den 

 Lasarettsbyggnaden och senare tillbyggnad. 

  Lasarettsbyggnaden 

  Gamla transformatorstationen på Lasarettet 7. 

Senare tillbyggnad 1930. 
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sammantagna bedömningen är att byggnaderna på 
Lasarettet 7 och Lasarettet 8 har ett stort 
kulturhistoriskt värde som bör bevaras för framtiden.  
 
Genom 1862 års kommullag utökades 
myndigheternas ansvarsområden och landstingen 
inrättades. Med dessa beslut följde en utbyggnad av 
bland annat lasarettssjukvård, skolväsende, brandkår, 
stadshus och inte minst infrastruktur i form av nät för 
vatten och avlopp, gas, elektricitet samt system för 
renhållning. Dessa funktioner manifesterades av 
byggnader i närmast monumental skala och 
framträder än idag som storslagna solitärer i 
stadsbilden, i Karlshamn finns utöver 
lasarettsbyggnaden flertalet sådana byggnader som 
Rådhuset och Sparbanken. Liksom byggnaderna på 
Lasarettet 8, har Rådhuset och Sparbanken sedan 
byggts samman med andra byggnadsvolymer.  
 
Tillbyggnaden på lasarettet präglas av drag från 
funktionalismens stad. Likt sekelskifteshusen 
förespråkades rymd, ljus och luft med skillnaden 
”funktion överordnat allting annat”. Tillbyggnaden 
har lånat flera drag från lasarettsbyggnaden såsom 
en tydig sockel och något mindre artikulerad gesims 
(fris, listverk), fönsterna är större, fler och mer 
enhetligt indelade. Dessa två byggnader visar således 
på tydliga stadsbyggnadsideal från sekelskiftet fram 
till tidigt 1930-tal, samspelet dem emellan ger deras 
kulturhistoriska värde än högre dignitet.  
 
Vid sekelskiftet fick dessa områden en utformning 
som skilde sig radikalt från den tidigare epokens 
rätlinjiga och tätt bebyggda stad. Planerna formades 
till en konstfullt mönster av mjukt slingrande gator 
där små oregelbunda platser och parker vävdes in. 
Planerna är starkt förknippade med det rådande 
konstidealet l’art neouveau eller ”jugend” som det 
kallas i Sverige. Denna stil kan synas i den gamla 
läkarbostad som vätter mot Erik Dahlbergsgatan.  
 
Denna uppfördes år 1931 som ett epidemisjukhus 
med vuxen-psykiatrisk avdelning. Fasaden är 
slätputsad, fasadelement och fönstersättning är 
symmetriska och upprepas med ett jämnt intervall. 

 Läkarbostad vid Erik Dahlbergsgatan. 

 Tillbyggnad 1920-tal. 

 F.d. vuxenpsykiatrisk avdelning. 

Kulturhistoriskt bevarandevärd läkarbostad. 



Granskningshandling          2019-10-09, rev. 2019-11-18 

 
33  
Pla nb e sk r iv n in g  –  De ta l jp l an för  fast i g he te r na  L a sa rettet  7  oc h 8  m f l ,  Kar ls ha mn  

Takvåningen delas upp från den nedre delen med en gesims som inte sluter sig helt. Fönstren på den 
nedersta våningen är moderna medan fönstren på de två översta våningarna är munblåsta original. 
 
En ändring från samrådshandlingen är att byggrätten vid den gamla läkarbostaden har minskats. 
Anledningen är den kulturmiljöinventering som gjordes där byggnaden bedömdes som särskilt 
bevarandevärd för områdets kulturhistoria då den manifesterar delar av dåtidens ideal. 
Bevarandebestämmelser har införts för den befintliga byggnaden och mindre tillbyggnad, ca 200 m2 
tillåts. 
 
Den mindre byggnaden i norra delarna av 
planområdet är en före detta obduktions och 
likbod byggd i tegel. Byggnaden har vackra 
subtila detaljer i portik och fasad och ger vid 
första anblick ett andligt intryck. Byggnaden 
användes till viss del också som gravkapell men 
har aldrig varit en del av Svenska kyrkans 
verksamhet.  
 
Byggnaden har flertalet bevarandevärda 
detaljer, taket är försett med ett takfönster samt 
en skorsten som sträcker sig i öst-västlig riktning. 
En möjlig anledning var att få in naturligt dagsljus till det rum där obduktioner genomfördes. Strax 
under byggnadens södra nock finns två isolatorer som är ovanliga för sin tid och bör bevaras vid en 
renovering. Porten på byggnadens västra sida har kvar ett lampfäste strax ovanför dörren, fästet är en 
detalj som bör bevaras vid en renovering. Arkitekt: Carl Svensson. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bostäder 
Det finns inga bostäder inom fastigheterna idag. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

För fastigheten Lasarettet 7 medges bostadsändamål (B) tillsammans med tillfällig vistelse (O) och 
kontor (K). Totalt skulle 5-6 lägenheter få plats i den gamla transformatorstationen. Planen medger 
utöver befintlig byggnad en byggnadsarea av 300 kvadratmeter samt även komplementbebyggelse. 
Högsta nockhöjd över angivet nollplan (grundkartans) är +34 meter för befintlig byggnad samt +31 

 F.d. kapell, likbod och obduktionsrum. 

 Isolatorer  Lampfäste 
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meter för nytillkommande. Nockhöjdsbegränsningen innebär att ny bebyggelse blir lägre än befintlig 
byggnad. Mindre byggnadsdelar såsom räcken och ventilationshuvar för överstiga nockhöjden. 
 
För fastigheten Lasarettet 8 medges bostadsändamål (B) tillsammans med vård (D), utbildning utan 
behov av friyta (S1) och kontorsändamål (K). Syftet är att göra en flexibel detaljplan som ger 
fastighetsägaren många möjligheter att utveckla sin verksamhet. Högsta nockhöjd över angivet 
nollplan (grundkartans) för bebyggelse varierar mellan +11 meter till +27 meter beroende på område. 
Minde byggnadsdelar såsom räcken och ventilationshuvar för överstiga nockhöjden. En flexibel plan 
ger breda förutsättningar för vad som kan komma att byggas. För befintlig bebyggelse har 
varsamhetsbestämmelser införts och för nytillkommande ska gestaltning anpassas till sin omgivning i 
fråga om kvalitet, materialval och kulörer så att en god helhetsverkan uppnås.  
 

Verksamheter 
På fastigheten Lasarettet 7 medges kontorsverksamhet (K) och tillfällig vistelse (O). Tillfällig vistelse är 
en användningsbestämmelse som exempelvis möjliggör för vandrarhemsverksamhet, hotell, pensionat 
eller gym och träningslokaler. I användningen ingår även lokaler som kompletterar den tillfälliga 
vistelsen, exempelvis restaurang, kontor och spa. En flexibel plan ger breda förutsättningar för vad 
som kan komma att byggas. 
 
Följande verksamheter finns inom fastigheten Lasarettet 8: Vårdcentral, musikskola, polisen, 
studieförbundet, hemtjänsten, FOU-enheten PUZZ, ungdomsmottagning, BVC, ortodonti samt 
folktandvård. Planen tillåter vård (D), utbildning utan behov av friyta (S1) och kontorsändamål (K). 
 
Del av polisens nuvarande garagebyggnad är belägen på kommunens mark, vilken i aktuellt planförslag 
planläggs som allmän plats, Gata och del av byggnaden planläggs som kvartersmark som inte får förses 
med byggnad. Den dag man ersätter nuvarande byggnad med annan byggnad/användning av marken 
måste de nya planbestämmelserna följas, men befintlig byggnad kan finns kvar så länge. De nya 
planbestämmelserna innebär dock att det inte kommer att vara möjligt att få bygglov för annan 
användning av befintlig byggnad eller volymmässigt bygga till. Att göra t ex en fasadförändring är dock 
möjligt. 
 

Service  
Planområdet är beläget i direkt närhet till centrala Karlshamn, med det utbud av kommersiell och 
offentlig service, kultur och upplevelse som finns där. Inom planområdet finns även allmän service i 
form av tandvård, vårdcentral och polisstation.  
 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagnings-
funktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området. 
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer 
och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I 
flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 
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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.   
 
Aktuell detaljplan underlättar för människor att göra hälsosamma val genom: 
 
Den byggda miljöns utformning 
Den kompakta staden ger kortare resor då målpunkterna ligger närmare varandra vilket också gynnar 
promenader och cykling. Området planeras multifunktionellt och ger möjlighet till en förtätning och 
utveckling av stadens funktioner. 
 
Aktiva transporter 
Detaljplanen ger förutsättningar för aktiva transporter, det vill säga transportsätt som kräver fysisk 
aktivitet till exempel att promenera, cykla, åka inlines mm. Skulle fler människor cykla istället för att ta 
bilen, minskar dessutom koldioxidutsläppen och därmed reduceras även risken för ohälsa orsakad av 
luftföroreningar.  
 
Utformning av gator för gång-, cykel- och motortrafikanter spelar stor roll för hur ett områdes karaktär 
upplevs. Breda och raka gator upplevs av de mänskliga sinnena som längre än gator som är kurviga, 
föränderliga, smala eller har komplexa detaljer. Smala och kurviga gator gör att motortrafikanter håller 
nere hastigheten och bidrar därför till en mer trafiksäker och levnadsvänlig miljö. God tillgång till gång- 
och cykelbanor som förbinder viktiga målpunkter som skolor, caféer, butiker och sevärdheter ökar 
mängden aktiva transporter. Längs med Erik Dahlbergsvägen går en av huvudlederna för cykeltrafik. 
Planområdets närhet till kollektivtrafik i form av lokal- och regionalbussar och närheten till 
tågstationen ger förutsättningar för att minska antalet parkeringsplatser. Se vidare i kapitel 
om parkeringsutredning. 
 
Parker och grönområden 
Parker och grönområden är viktiga inslag i den urbana miljön ur ett folkhälsoperspektiv. Parkbaserade 
rekreationsaktiviteter minkar stress och främjar människors hälsa och välmående på lång sikt. 
Tillgänglighet till grönytor uppmuntrar fysisk aktivitet. Det finns ett samband mellan avstånd och antal 
besök i parker och grönområden. Mindre avstånd innebär en högre grad användning. De flesta boende 
inom 200 meter från ett grönområde använder det regelbundet för rekreation, Surbrunnsparken 
ligger i direkt anslutning till fastigheterna inom planområdet. Parken har anor från 1700-talet då den 
anlades som en brunnspark. Idag finns rester av den gamla anläggningen kvar, bland annat stora lindar 
och lindhäckar. Det största trädet i parken är en stor flerstammig silverlönn, på våren täcks marken av 
vit vårstjärna. I parken finns även ett nappträd där barn som slutat använda sin napp kan hänga upp 
den.  
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Sociala aspekter och trygghet 
Människors upplevda känsla av trygghet i den fysiska miljön påverkar den fysiska aktiviteten. Kvinnors 
fysiska aktivitet påverkas mer än männens av den upplevda säkerheten. Personlig säkerhet, 
tillsammans med estetik, bekvämlighet och tillgänglighet ökar benägenheten att promenera till 
närliggande anläggningar. Genom att i den fysiska planeringen verka för trygga och tillgängliga 
offentliga platser främjas social interaktion och möten. Den upplevda tryggheten kan förstärkas  
med goda materialval, siktlinjer och rätt typ av belysning.  
 

Lek, rekreation och naturmiljö 
Surbrunnsparken är en av kommunens äldsta parker. 
Här ligger en av kommunens populäraste lekplatser 
med en mängd spännande lekutrustning för alla 
åldrar. Surbrunnsparken ligger i direkt anslutning till 
Fastigheten Lasarettet 8 och cirka 100 meter från 
fastigheten Lasarettet 7. Det finns idag få 
parkeringsplatser vilket gör att föräldrar parkerar 
längs med gatan eller på Karlshamns vandrarhems 
privata parkeringsplatser. De stora träden skuggar 
parken i stor utsträckning. Läget är inte optimalt då 
lekplatsen gränsar till Erik Dahlbergsvägen som är en 
av Karlshamns mest trafikerade vägar. Trafiken gör att lekmiljön utsätts för vägbuller.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

I trafikutredningen föreslås vägen bakom polishuset 
dubbelriktats och breddats med en passage för 
gångtrafikanter. Förslaget innebär att flödet av bilar 
förväntas öka lokalt. Om vägen förblir enkelriktad 
bedöms planförslagets möjliggjorda byggrätter 
generera ca 100-200 fordon per dygn. Om vägen 
dubbelriktas så som ÅF föreslår i sin trafikutredning 
väntas trafikflödet öka till omkring 200-300 fordon per dygn. Inom planområdet finns inga särskilda 
lekplatser, däremot kan dalgången och närliggande naturmiljöer utgöra lekmiljö för barn. Exempelvis 
utgörs den östra delen av detaljplaneområdet av miljöer som är bra för kojbygge och utforskning. 
Delar av området är dock väldigt brant och otillgängligt.   
 
De delar som kan utgöra barns lekmiljö skyddas genom att de planläggs som naturmark, vilket i sin tur 
gör att de skyddas mot en eventuell exploatering. Genom att bevara naturområdena främjar planen 
även de övriga områden genom att möjliggöra för en attraktiv naturnära miljö inom gångavstånd från 
boende och arbetsplatser. 
 

Tillgänglighet 
Tomt som tas i anspråk för bebyggelse ska (om inte är obefogat med hänsyn till terrängen och 
förhållandena i övrigt) kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Också den allmänna platsmarken ska utformas med hänsyn till möjligheterna för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda den. Inom planområdet finns begränsade 
möjligheter att lösa tillgängligheten på kvartersmark på grund av de stora nivåskillnaderna. 
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Föreslagen förändring och konsekvenser 

Inom planområdet karaktäriseras delar av 
fastigheterna av stora nivåskillnader vilket gör att 
hela området inte kan göras tillgängliga fullt ut. Detta 
gäller framförallt nivåskillnaderna mellan 
planområdets sydvästra och nordöstra del. Samtliga 
byggnader kan nås av räddningstjänst. I enlighet med 
trafikutredningen föreslås en gatubredd på 7 meter, 
varav 5,5 meter utgör körbana för motorfordon. Det 
utryckningsfordon som har störst utrymmesbehov är 
stegbil, vilket har en bredd på 2,55 meter. Förslagets 
gatubredd medger således möte mellan två fordon 
med maximalt utrymmesbehov. Föreslagen 
vägsträckning blir också tryggare då fotgängare kan 
röra sig längs med en gångbana istället för att färdas 
längs med samma väg som bilarna. 

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

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Detaljplanen möjliggör funktionsblandning där olika funktioner såsom bostäder, arbetsplatser och 
service är integrerade med varandra, vilket ger intressanta, trygga och variationsrika miljöer. Vid 
utformning av utemiljön bör brottsförebyggande åtgärder beaktas.  
 
Forskning visar att vi behöver gröna miljöer så som natur, parker och planteringar för att stressa av 
och återhämta oss. Desto närmare det är till ett grönområde, desto mer används det. Det gröna har 
även många positiva effekter på och stor betydelse för stadsmiljön genom att bland annat hålla ett 
jämnare närklimat, rena luften och avlasta dagvattensystemet.  
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Jämställdhet och integration 
Planläggningen av området vänder sig lika mycket till kvinnor som till män. Idag finns en brist på 
bostäder i centralt läge, och sådana bostäder är ofta svåra att skapa då stadens centrum är relativt 
utbyggt. Därmed är det ofta genom förtätning som nytillkommande bebyggelse kan tillkomma. Planen 
möjliggör för fler bostäder inom planområdet. Ett utökat bostadsutbud i ett centralt läge är positivt för 
kommunen som helhet. Avstånden till busshållplatser och tågstationen är positivt då det främjar 
kollektiva resmöjligheter. I kombination med ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät som ansluter till 
planområdet finns förutsättningarna att främja olika befolkningsgruppers behov av transport. 
 

Barn och ungdomar 
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som rör barn och barnens bästa är ständigt 
närvarande under planeringsarbetet då de är en förutsättning för god stads- och samhällsbyggnad. 
Barnkonventionens beaktande säkerställs också genom remissförfarandet under planprocessen.  
 

Kultur och upplevelser 
En av de gamla läkarbostäderna 
används idag som musikskola.  
 
Områdets bebyggelsekultur har ett 
starkt bevarandevärde. Läs mer under 
rubriken Byggnadskultur och 
gestaltning.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Musikskolan kommer även i 
fortsättningen kunna bedriva sina 
verksamheter i den gamla 
läkarbostaden. 
 
 

Gator, vägar och trafik 
Vägnät 
Som tidigare nämnt har arkitekt och byggmästare Svante Svensson ritat flertalet byggnader både i 
Karlshamn och inom fastigheterna Lasarettet 7 och Lasarettet 8. Trots att flertalet välkända byggnader 
i Karlshamn är ritade av Svante är det inte många som minns och värdesätter hans arbete. Med 
bakgrund av ovan har namnberedningsgruppen beslutat att föreslå vägnamnet Svante Svensons väg 
för den väg som går bakom lasarettsbyggnaden mot Surbrunnsparken. Namnförslaget kommer följa 
planen under granskningen. 
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Planområdet gränsar i norr till Surbrunnsvägen och i sydväst till Ronnebygatan. I väster gränsar 
planområdet till Erik Dahlbergsvägen, som utgör del av ringvägen runt rutnätsstaden. Samtliga av ovan 
nämnda vägar är kommunala. Genomfartsvägen bakom polishuset är en enskild väg. Se vidare under 
rubriken ”Buller” på sidorna 21-23.   

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Förslaget kommer möjliggöra för ny bostads-, kontors- och 
vårdbebyggelse inom fastigheten Lasarettet 8. Trafikmängden 
beräknas enligt ÅFs trafikutredning till mellan 100-400 
fordonsrörelser per dygn längs med vägen bakom 
lasarettsbyggnaden. ÅF har studerat tre olika trafikstrukturer, 
vilket är anledningen till att det beräknade antal 
fordonsrörelser varierar. De tre trafikstrukturerna som 
studerats är (1) dubbelriktat hela sträckan, (2) enkelriktat på 
norra delen och dubbelriktat resterande sträcka, (3) 
enkelriktat hela vägen.   
 
Slutsatsen av trafikutredningen är att enkelriktat hela 
sträckan inte är att rekommendera då det skapar stora 
flödesrörelser och omvägar. De olika förutsättningarna för 
dubbelriktat hela sträckan och enkelriktat på den nordliga 
sträckan förklaras nedan. 

 

 

 

 

 

 

Övergångsställe vid Surbrunnsvägen till höger är korsningen till Erik 
Dahlbergsvägen. 

Vägen bakom polisens inhägnade 
parkeringsplats. 

Gångvägen som leder till Ställverksvägen. 

Nuvarande vägsituation öster om 
Surbrunnsparken. 
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Dubbelriktat hela sträckan: 

Förslaget behåller i stort befintlig sträckning på gatan, men den föreslås dubbelriktas för all trafik på 
hela sträckan mellan Ronnebygatan och Surbrunnsvägen. Gatans föreslagna sektion är 5,5 meter. 
Gatubredden utgår från VGU2 där minsta bredd för en dubbelriktad gata med låg hastighet och 
cykling i blandtrafik är 5,1 meter. Med hänsyn till linjeföring och terräng är bedömningen att med 5,5 
meters bredd tillgodoses både framkomlighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikanter. Utöver gatan 
för motordriven trafik och cykel föreslås en dubbelriktad 1,5 meter bred gångväg längs vägens västra 
sida. Framförallt om det byggs flerbostadshus på fastigheterna behövs en separerad gångväg. 
Dubbelriktad trafik innebär att områdets tillgänglighet ökar för bilister. Alternativa resvägar silar 
biltrafiken och kan dämpa en ökad belastning i Ronnebygatans korsning med Erik Dahlbergsvägen som 
förtätningen inom Lasarettet 8 kan ge upphov till.    
 
Alternativet med dubbelriktad trafik genom området har valts i utformningsförslaget för att säkra 
utrymme för detta i detaljplanen.    

Enkelriktat norra delen: 

I förslaget är gatan mellan Ronnebygatan och Surbrunnsvägen dubbelriktad de första 150 metrarna 
vid angöring via Ronnebygatan. Resterande sträcka är enkelriktad i norrgående riktning.    
Den svenska lagstiftningen tillåter inte att cykeltrafik läggs i motgående riktning när vägen är reglerad 
som enkelriktad, vilket gör att cykeltrafiken behöver separeras från motordriven trafik längs den 
sträcka som är enkelriktad. Detta skulle medföra att gatusektionen för den motordrivna trafiken kan 
minskas samtidigt som den separerade gångvägen breddas då den även ska inkludera cyklister (totalt 
6,5 meter utifrån att kombinerad gång- och cykelbana görs 3,0 m bred bredd och körfältsbredd 3,5 m 
för att underlätta vinterväghållning).    
 
En enkelriktning på vägens norra del gör att samtlig trafik angör från Ronnebyvägen, och belastningen 
i korsningen Ronnebygatan/Erik Dahlbergsvägen blir högre.   
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Föreslagen förändring och konsekvenser 

Trafiksituationen är ansträngd på Ronnebygatan, Skolgatan, Genvägen och Erik Dahlbergsgatan idag. 
Trots minskad byggrätt från tidigare förslag är den samlade bedömningen att en dubbelriktning krävs 
för att jämnare avlasta den trafik som alstras av de nya funktionerna.  
 

Gång- och cykelvägnät 
Gång- och cykeltrafik sker i blandtrafik inom 
området. Från väster nås området via separerade 
gång- och cykelbanor längs Erik Dahlbergsvägen. 
Från öster nås området via en kraftigt lutande 
gångväg från Ställverksvägen. Cirka 70 
parkeringsplatser för cyklar finns i anslutning till 
entréer och målpunkter. Majoriteten är även 
väderskyddade vilket underlättar och uppmuntrar 
ett hållbart resande.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Vid exploatering kan ytterligare parkeringsplatser för cyklar tillkomma enligt den framtagna 
parkeringsnormen på nästa sida. 
 

Angöring och parkering 
Det finns cirka 50 parkeringsplatser för bilar väster om 
lasarettsbyggnaderna (markerat med gult). Ytterligare 20 
parkeringsplatser är reserverade för Polisens verksamhet 
(markerat med blått). Öster om lasarettsbyggnaden finns 
cirka 70 parkeringsplatser för bilar (markerat med rött). 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

ÅF har gjort en parkeringsutredning och tagit fram 
anpassade parkeringstal för detaljplaneområdet. 
Parkeringstalen redovisas i tabellen nedan.  
 
Ett maxalternativ har tagits fram för hur många 
parkeringsplatser som måste lösas på den egna fastigheten 
om planen skulle bebyggas fullt ut. Maxalternativet utgår från att samtliga byggnader på Lasarettet 8 
skulle göras om till kontor vilket enligt P-normen skulle motsvara 12 parkeringsplatser per 1000 
kvadratmeter bruttototalarea. Med parkering i bottenplan motsvarar maxalternativet ca 130 nya 
parkeringsplatser utöver de som redan finns på fastigheten idag. Att samtliga byggnader skulle 
användas som kontor ses dock som orealistiskt även om möjligheten medges. I den södra delen av 
Lasarettet 8 möjliggörs därför parkeringshus på den del som är inhägnad parkering för 
polismyndigheten idag. Platsen är ett av få utpekade områden som anses lämplig för ett centrumnära 
parkeringshus i översiktsplanens parkerings- och trafikutredning. 
 
P-tal framtagna specifikt för detaljplaneområdet, p-platser per 1000 m2 bruttototalarea: 
 

Väderskyddade cykelställ på Lasarettet 8. 
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 Bil Cykel 

Vård 8 15 

Skola (förskola) 5 20 

Skola (grundskola, gymnasium) 5 45 

Kontor 12 25 

Bostad (flerbostadshus) 7 25 

 

 
Kollektivtrafik 
Lokal och regional busstrafik avgår från hållplatsen Centrum Öst som ligger strax norr om korsningen 
Erik Dahlbergsvägen/Ronnebygatan. Karlshamns station är lokaliserad strax norr om området, mellan 
cirka 600-800 meters gångavstånd från de föreslagna byggnaderna.  
 
Föreslagen förändring och konsekvenser 
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. Det kollektivtrafiknära läget ger goda förutsättningar för ett hållbart 
resande och går i linje med översiktsplanens intentioner. 
 
Utformning 
Samtliga byggnader kan nås av räddningstjänst. Det utryckningsfordon som har störst utrymmesbehov 
är stegbil, vilket har en bredd på 2,55 meter. Förslaget har en sektion på 5,5 meter, vilket medger 
möte mellan två fordon med maximalt utrymmesbehov.  
 
En ny rak anslutning för motorfordonstrafik mellan vandrarhemmet och gatan genom området är 
höjdmässigt genomförbar, men planförslaget möjliggör inte anslutning från detta håll. Enligt VGU3 går 
gränsen för låg standard på lågtrafikerade gator med låga hastigheter vid ca 12 % lutning.  
 

 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet likt kvartersstaden i sin helhet ligger inom verksamhetsområdet för det kommunala 
vatten- och avloppsnätet. Dimensionering av servisledningar bör ses över i samband med byggnation 
för att säkerställa att dessa håller tillräcklig dimensionering för den tänkta förändringen av 
bebyggelsen.  
 
Nederbörd/dagvatten ska samlas upp och tas omhand. Dagvattnet ska kunna fördröjas nära källan och 
tas omhand lokalt vid behov. Delar av detta skulle då kunna användas vid bevattning av växtlighet 
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sommartid. Det är dock viktigt att eventuella föroreningar från parkeringsytorna inte följer med detta 
vatten. SWECO har genomfört en dagvattenutredning som visar följande flöden för hela planområdet: 
 
Flöden vid 10 min varaktighet: 

 
Erforderlig utjämningsvolym vid olika regn: 

 
 
Dagvattenberäkningarna är utförda enligt Svensk Vattens publikation P110. Det dimensionerade flödet 
för dagvattensystemet är beräknat på olika regnmängder. Ett 100-årsregn är en regnmängd som 
statistiskt sett bara inträffar en gång varje 100 år. Det är således inte rimligt att dimensionera 
ledningar eller dagvattenlösningar för ett sådant regn. Områdets dagvattenhantering ska enligt 
utredningen rimligen dimensioneras efter mängderna som uppnås vid ett 20-årsregn. Erforderlig 
utjämningsvolym vid olika regn är följaktligen 250 m3. 

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Planområdets topografi gör att dagvattnet naturligt söker sig till dalgången, höjdskillnaderna gör att 
vattnet kan ledas bort genom självfall i ledningsnät. Dagvattenhanteringen måste dimensioneras så att 
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den kan kopplas till det kommunala ledningsnätet utan att det överbelastar ledningsnätet. SWECOs 
beräkningar visar att ett lämpligt sätt att hantera dagvattenflödena är att anlägga dagvattendammar 
med bräddavlopp för ”byggnad 1” och ”byggnad 3”. Va-utredare på kommunen anser inte att planen 
kan avvattnas i den östra delen, då den ligger lågt. Storlek på dagvattendam beror på hur mycket 
området exploateras. Läs mer under rubriken Risker på grund av förändrat klimat samt i 
dagvattenutredningen. 
 
Tätortsnära grönområden är av stort värde för olika typer av ekosystemtjänster exempelvis 
temperaturreglering, luftrening, infiltration av vatten, biologisk mångfald och rekreation. Många av 
dessa funktioner tar hand om och dämpar de effekter som ett förändrat klimat kan ge upphov till. 
Flertalet träd skyddas i detaljplanen och området mellan ”byggnad 1” och ”byggnad 3” planläggs som 
NATUR vilket skyddar grönskan och gör att växtligheten kan ta upp en del av vattnet. 

 
Avfall 
Planområdet omfattas idag av den kommunala avfallshanteringen för hushållsavfall.  

Föreslagen förändring och konsekvenser 

Området ska utformas så att sopbilar kan köra genom utan att behöva vända. Utrymmen för 
avfallshantering är tänkt i anslutning till GATA1, en fråga som bevakas i bygglovsskedet. 
 

Värme och el 
Planområdet ligger inom området för det utbyggda fjärrvärmenätet där Karlshamn Energi AB är 
koncessionshavare. Fjärrvärmeledningar finns utlagda under vägen som går längs med 
parkeringsplatsen vid dalgången, ner mot Surbrunnsparken. Före en utbyggnad ska samråd ske med 
Karlshamn Energi AB så att frågor om dimensionering, anslutningar, flytt av kablar med flera åtgärder 
kan utredas före det att byggnationen påbörjas.  
 
Planområdet är idag anslutet till elnätet genom en el-serviskabel där elnätet sköts av Karlshamn Energi 
AB. 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 Karlshamn Energi AB så att frågor 
om dimensionering, anslutningar, flytt av kablar med flera åtgärder kan utredas före det att 
byggnationen påbörjas.  

 
Bredband och tele 
Fiberledningar för bredband finns utlagda under vägen som går från dalgångens parkeringsplatser ner 
mot Surbrunnsparken. En eventuell flytt av fiberledningarna bekostas av initiativtagaren, detta 
betyder att före en utbyggnad ska samråd ske med Karlshamn Energi AB så att frågor om 
dimensionering, anslutningar, flytt av kablar med flera åtgärder kan utredas före det att byggnationen 
påbörjas. Fastigheterna är sedan tidigare anslutna till telenätet.  
 
 
 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås till 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 
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Huvudmannaskap 
Huvudman för allmän plats GATA är kommunen. Huvudman för allmän plats GATA1 är enskild 
fastighetsägare. Huvudman för allmän plats NATUR1 är enskild fastighetsägare. Detaljplanen har delat 
huvudmannaskap. 
 
Huvudmannen för de allmänna platserna är ansvarig för att iordningställa och förvalta den mark som 
är utlagd som allmän plats. 
 
Fastighetsägaren till Lasarettet 8 är huvudman för den gatumark som inom planområdet är utlagd som 
allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap och därmed ansvarig för att bygga ut och förvalta 
marken. Gatan ska byggas om och dubbelriktas för all trafik på sträckan mellan Ronnebygatan och 
Surbrunnsvägen. Gatans föreslagna sektion är 5,5 meter. Utöver gatan för motordriven trafik och cykel 
ska en dubbelriktad gångväg anläggas med en föreslagen bredd om 1,5 meter. Även gång- och 
cykelvägen som löper längs med Surbrunnsparken och som ansluter mot Surbrunnsvägen ska 
förbättras och förlängas fram mot Surbrunnsvägen. 
 
Fastighetsägarna till Lasarettet 7 och Lasarettet 8 är huvudman för den naturmark som inom 
planområdet är utlagd som allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap och därmed tillsammans 
gemensamt ansvariga för att bygga ut och förvalta marken. Den naturmark som Lasarettet 7 bedöms i 
behov av är naturmarken med planbestämmelsen gång. Ett gemensamt nyttjande med fastigheten 
Lasarettet 8 är tänkbart. Lantmäteriet prövar och beslutar, efter ansökan, om villkoren för inrättandet 
av en gemensamhetsanläggning är uppfyllda. Om anläggning inrättas fastställs även andelstal för 
fördelning av anläggnings- och driftskostnader. Övriga markområden utlagda som allmän platsmark 
med naturändamål anses till nytta för Lasarettet 8.  
 
Enskilt huvudmannaskap inom planområdet motiveras genom att planområdet i gällande detaljplan 
utgörs av kvartersmark för allmänt ändamål. Det innebär att fastighetsägaren redan idag är ansvarig 
för att iordningställa och förvalta huvuddelen av den gatu- och naturmark som planläggs som allmän 
platsmark med enskilt huvudmannaskap. Då markanvändningen är allmänt ändamål förefaller även 
gatu- och naturmarken redan vara allmänt tillgänglig. Enskilt huvudmannaskap för den allmänna 
platsmarken inom planområdet bedöms därmed inte innebära någon större förändring för 
fastighetsägaren till Lasarettet 8. 
 
Om fastighetsbildning för att tillskapa fler fastigheter inom Lasarettet 8 blir aktuellt kan en 
gemensamhetsanläggning inrättas avseende den allmänna platsmarken med enskilt huvudmannaskap 
och en samfällighetsförening bildas för förvaltning av gemensamhetsanläggningen. 
 
Delat huvudmannaskap inom planområdet motiveras med att den gatumark som utgör allmän 
platsmark med kommunalt huvudmannaskap är lokaliserad i anslutning till det bergrum som finns 
inom den kommunalt ägda fastigheten.  
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.  
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Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för fastighetsbildning, byggande, anläggande, drift och 
underhåll av egna byggnader och anläggningar samt egen mark inom kvartersmark och inom den egna 
fastighetens gränser. Markägaren ansvarar också för och bekostar eventuella ändringar av 
ledningsdragning inom den egna fastigheten. Karlshamn Energi AB är huvudman för allmänna 
elledningar och fjärrvärmeledningar. Telia Sonera AB är huvudman för teleanläggningar. Flytt av 
allmänna ledningar bekostas av initiativtagaren. 
 

Lovpliktens omfattning 
Startbesked får inte ges förrän dubbelriktning av gata mellan Ronnebygatan och Surbrunnsvägen samt 
gångbana har kommit till stånd. 

 
Organisatoriska frågor 
 

Ansvarsfördelning 
Karlshamns kommun ansvarar för arbetet med detaljplanen i enlighet med tecknat planavtal med 
fastighetsägaren till Lasarettet 8 och blivande ägare till styckningslotten från Lasarettet 7. Då 
detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsrättsliga åtgärder, byggnation inom kvartersmark och 
iordningställande av allmän platsmark i enlighet med detaljplanen genomföras.   
 

Exploateringssamverkan och avtal 
Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal ingås mellan kommunen och fastighetsägaren till 
Lasarettet 8. I exploateringsavtalet ska frågor, exempelvis marköverföringar och kostnader för 
iordningställande av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap, avseende detaljplanens 
genomförande regleras. 
 
Som alternativ till exploateringsavtalet kan en överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
kommunen och fastighetsägaren till Lasarettet 8 ingås, avseende marköverföringarna mellan 
Lasarettet 8 och Karlshamn 4:1. 
 
Överlåtelsehandling avseende del av Lasarettet 7 finns upprättad mellan fastighetsägaren till 
Lasarettet 7 och blivande ägare till styckningslotten. 
 
En överenskommelse om fastighetsreglering bör upprättas mellan fastighetsägaren till Lasarettet 7 
och Lasarettet 8 avseende det mindre markområdet av Lasarettet 7 som utgörs av allmän platsmark 
för gata.  
 
 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Påverkan på fastigheter inom planområdet 
I en stad har man anledning att räkna med en förtätning som kan medföra att nya byggnader placeras 
nära redan befintlig bebyggelse med påverkan som ökad insyn och mer trafik. De förändringar som ett 
genomförande av detaljplanen innebär är förändringar som man som boende i en stad får anses 
behöva tåla med hänsyn till områdets karaktär och förhållandena i omgivningen. De förändringar som 
planen möjliggör bedöms inte innebära betydande olägenheter för de boende inom planområdet. 
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Lasarettet 7 
Fastigheten utgörs huvudsakligen av kvartersmark med ändamålen teknisk anläggning och tillfällig 
vistelse. Inom kvartersmarken för teknisk anläggning 
finns en befintlig transformatorstation. Inom 
kvartersmarken för tillfällig vistelse finns en byggrätt 
med en byggnadsarea om totalt 530 m2. En befintlig 
äldre byggnad finns inom byggrätten. Lasarettet 7 ägs av 
E.ON Energidistribution AB och avses att fastighetsbildas 
så att kvartersmarken för tillfällig vistelse, där även 
bostad och kontor tillåts, kommer att utgöra en egen 
fastighet. Fastighetsägaren till Lasarettet 7 avser att 
avyttra styckningslotten vars köpares intention är att 
renovera byggnaden och starta verksamhet för 
vandrarhem. Överlåtelsehandling finns upprättad. 
 
Sydöstra delen av Lasarettet 7 planläggs som allmän 
platsmark med enskilt huvudmannaskap för naturmark. 
Enskilt huvudmannaskap innebär att fastighetsägaren är 
huvudman och naturmarken ska därmed iordningställas 
och förvaltas av fastighetsägaren. Inom naturmarken 
med planbestämmelsen gång, är ett gemensamt 
nyttjande med fastigheten Lasarettet 8 tänkbart. 
Huvudman för den allmänna platsmarken är då 
fastighetsägarna, inom planområdet, gemensamt. 
Lantmäteriet prövar och beslutar, efter ansökan, om 
villkoren för inrättandet av en gemensamhetsanläggning 
är uppfyllda. Om anläggning inrättas fastställs även andelstal för fördelning av anläggnings- och 
driftskostnader. 
 
Sydvästra hörnan av Lasarettet 7, ett markområde om cirka 6 m2, utgörs av allmän platsmark för gata 
med enskilt huvudmannaskap. För att erhålla en planenlig fastighet ska markområdet genom 
fastighetsreglering överföras till Lasarettet 8. En överenskommelse om fastighetsreglering bör därmed 
upprättas mellan ägarna till Lasarettet 7 och 8.  
 
I norra delen av Lasarettet 7 reserveras mark för gemensamhetsanläggning för en gemensam in- och 
utfart, samt eventuellt parkering, till stamfastigheten och styckningslotten. Gemensamhets-
anläggningen bildas i samband med förrättningen avseende avstyckningen från Lasarettet 7. 
 
För Lasarettet 7 finns en tomtindelning, akt 1082K-U203, som idag gäller som 
fastighetsindelningsbestämmelse. Fastighetsindelningsbestämmelsen upphör att gälla genom att 
fastigheten planläggs med ny detaljplan, vilket även möjliggör ett genomförande av ovanstående 
lantmäteriåtgärder. Några nya fastighetsindelningsbestämmelser anses inte aktuellt att införa. 
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Ansökan om samtliga lantmäteriåtgärder görs hos Lantmäteriet av berörda fastighetsägare som även 
bekostar åtgärderna. 
 

Lasarettet 8 
Fastigheten Lasarettet 8 planläggs som kvartersmark och allmän platsmark med enskilt 
huvudmannaskap. Kvartersmarken utgörs av kontors-, vård-, bostads-, och parkeringsändamål samt 
skoländamål utan friyta. Den allmänna platsmarken utgörs av gatu- och naturmark. 
 
Inom kvartersmarken på den västra sidan om gatumarken som delar fastigheten i nord-sydlig riktning 
är marken bebyggd med byggnader som idag inrymmer verksamheter som vård, polis och musikskola. 
Byggrätterna för befintliga byggnader bekräftas genom planbestämmelserna men även nya byggrätter 
tillkommer såsom en byggnadsarea om 1200 m2 för kontors-, bostads, vård- och parkeringsändamål, 
en byggnadsarea om 350 m2 för kontors- och vårdändamål samt en byggnadsarea om 550 kvm för 
bostads-, vård- och kontorsändamål. Inom kvartersmarken på den östra sidan om gatumarken 
tillkommer två nya byggrätter med byggnadsareor om sammanlagt 1350 m2. 
 
Den allmänna platsmarken med enskilt huvudmannaskap som utgörs av gatumark ska iordningställas 
och förvaltas av fastighetsägaren. Gatan ska byggas om och dubbelriktas för all trafik på sträckan 
mellan Ronnebygatan och Surbrunnsvägen. Gatans föreslagna sektion är 5,5 meter. Utöver gatan för 
motordriven trafik och cykel ska en dubbelriktad gångväg anläggas med en föreslagen bredd om 1,5 
meter. Även gång- och cykelvägen som löper längs med Surbrunnsparken och som ansluter mot 
Surbrunnsvägen ska förbättras och förlängas fram mot Surbrunnsvägen. Planbestämmelse om villkor 
för startbesked finns avseende utbyggnaden av gatumarken. 
 
Naturmarken som utgörs av allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap ska iordningställas och 
förvaltas av fastighetsägaren till Lasarettet 8. Inom naturmarken med planbestämmelsen om gång, är 
ett gemensamt nyttjande med fastigheten Lasarettet 7 tänkbart. Huvudman för den allmänna 
platsmarken är då fastighetsägarna, inom planområdet, gemensamt. Ansökan om 
gemensamhetsanläggning kan inlämnas till Lantmäteriet som då kommer att besluta om villkoren för 
inrättandet av en gemensamhetsanläggning är uppfyllda. Om anläggning inrättas fastställs även 
andelstal för fördelning av anläggnings- och driftskostnader. 
 
För Lasarettet 8 finns en tomtindelning, akt 1082K-U256, som idag gäller som fastighetsindelnings-
bestämmelse. Fastighetsindelningsbestämmelsen upphör att gälla genom att fastigheten planläggs 
med ny detaljplan. Detta möjliggör att fastigheten kan indelas i ytterligare fastigheter, att 
markregleringar kan genomföras, att rättigheter och eventuellt ovan nämnd gemensamhets-
anläggning kan bildas. Några nya fastighetsindelningsbestämmelser anses inte aktuellt att införa. 
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Ett markområde om cirka 1600 m2 av Karlshamn 4:1 som 
planläggs som allmän platsmark, gata och natur, med enskilt 
huvudmannaskap, avses överföras till Lasarettet 8. 
Fastighetsägarna till Lasarettet 8 och Karlshamn 4:1 avser att, 
innan detaljplanens antagande, ingå ett exploateringsavtal där 
marköverföringen regleras alternativt upprättas en 
överenskommelse om fastighetsreglering avseende 
markområdet. Ansökan om fastighetsbildningen görs hos 
Lantmäteriet av fastighetsägarna. Fördelningen av 
förrättningskostnaderna kommer att regleras i 
exploateringsavtalet alternativt överenskommelsen. 
 
Ett markområde om cirka 6 m2 av Lasarettet 7, se karta under rubriken Lasarettet 7, utgörs av allmän 
platsmark för gata med enskilt huvudmannaskap. Markområdet bör genom fastighetsreglering 
överföras till Lasarettet 8 alternativt tillskapas servitut eller nyttjanderätt inför utbyggnad av gatan. En 
överenskommelse om fastighetsreglering alternativt avtal om servitut eller nyttjanderätt bör därmed 
upprättas mellan ägarna till Lasarettet 7 och 8. Ansökan om fastighetsreglering görs hos Lantmäteriet. 
Kostnaderna för lantmäteriåtgärderna betalas av fastighetsägarna. 
 
Inom Lasarettet 8 finns ett större bestånd av ramslök lokaliserad inom byggrätten. Ramslök är fridlyst i 
Blekinge och ska flyttas som en kompensationsåtgärd. I genomförd naturinventering utpekas fem olika 
möjliga områden inom fastigheten att flytta ramslöken till.   
 

Lasarettet 9 
Detaljplanen omfattar del av fastigheten. Fastighetens västra del utgörs av gatumark och planläggs 
således som allmän platsmark för gata med kommunalt huvudmannaskap. Gatan möjliggör in- och 
utfart till Lasarettet 9 men även till Lasarettet 8. Gatumarken ska iordningställas med dubbelriktad 
körväg med gångbana förlagd på ena sidan. Innan detaljplanens antagande ska exploateringsavtal 
ingås för bland annat reglering av kostnaderna för iordningsställande av gatumarken. Övrig del av 
Lasarettet 9, utanför planområdet, utgörs enligt gällande detaljplan av kvartersmark för allmänt 
ändamål. 
 
Inom den allmänna platsmarken för gata, i västra kanten, är befintlig byggnad inom Lasarettet 8 
lokaliserad över fastighetsgränsen mot Lasarettet 9. Fastighetsägaren till Lasarettet 8 avser i framtiden 
att ersätta den befintliga byggnaden med ny byggnation inom aktuell byggrätt. De nya byggnaderna 
kommer att lokaliseras inom egen fastighetsgräns. Vid behov kan ett arrendeavtal, avseende nyttjande 
av annans mark, upprättas mellan ägarna till Lasarettet 8 och 9.   
 
För Lasarettet 9 finns en tomtindelning, akt 1082K-U256, som idag gäller som 
fastighetsindelningsbestämmelse. Då det inte är aktuellt med någon fastighetsbildning avseende 
Lasarettet 9 planläggs endast del av fastigheten och därmed fortlever nuvarande 
fastighetsindelningsbestämmelsen för fastigheten. 
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Väster om Lasarettet 9, inom fastigheten Lasarettet 8, tillåts en byggrätt med en högsta nockhöjd om 
27 meter över angivet nollplan. Då Lasarettet 9 består av ett skogsbevuxet bergsområde bedöms 
höjderna möta varandra. Däremot kan gatumarken mellan bergsområdet och den nya bebyggelsen, i 
motsats till idag, komma att upplevas som en trängre passage. 
 

Karlshamn 4:1 
Karlshamn 4:1 är en större kommunal fastighet och berörs genom att del av fastigheten, cirka 1600 
kvm, planläggs som allmän platsmark för gata och naturområde, se karta under rubriken Lasarettet 8. 
Huvudmannaskapet för den allmänna platsmarken är enskilt och marken bör därmed överföras till 
Lasarettet 8. Fastighetsägarna till Lasarettet 8 och Karlshamn 4:1 avser att, innan detaljplanens 
antagande, ingå ett exploateringsavtal där marköverföringarna regleras alternativt upprättas en 
överenskommelse om fastighetsreglering avseende markområdena. Ansökan om fastighetsbildningen 
görs hos Lantmäteriet av fastighetsägarna. Fördelningen av förrättningskostnaderna kommer att 
regleras i exploateringsavtalet alternativt överenskommelsen. 
 
Inom den sydöstra delen av Lasarettet 8 finns ett större bestånd av ramslök. Ramslök är fridlyst i 
Blekinge. Ramslöken är lokaliserad inom byggrätt och ska flyttas som en kompensationsåtgärd. I 
genomförd naturinventering utpekas sju olika möjliga områden att flytta ramslöken till, varav två av 
områdena är belägna inom Karlshamn 4:1. Om fastighetsägaren till Lasarettet 8 har för avsikt att flytta 
ramslöken till i naturinventeringen föreslagna områdena inom Karlshamn 4:1 ska detta regleras i det 
exploateringsavtal som fastighetsägarna avser att ingå. 
 

Gemensamhetsanläggning 
Markreservat för gemensamhetsanläggning finns inom Lasarettet 7. Gemensamhetsanläggning blir 
aktuellt att bilda om fastighetsbildning av Lasarettet 7 genomförs för att skapa en ny fastighet av 
kvartersmarken avsedd för tillfällig vistelse, boende och kontor. Gemensamhetsanläggningen bör då 
inrättas för att lösa in- och utfartsfrågan för stamfastigheten och styckningslotten. Eventuellt kan även 
parkering ingå i gemensamhetsanläggningen. Gemensamhetsanläggning bildas genom ansökan hos 
Lantmäteriet och inrättas i samband med avstyckning av Lasarettet 7. Fastighetsägaren till Lasarettet 7 
ansöker om och bekostar åtgärden. Även ägare, enligt överlåtelsehandling, till styckningslotten kan 
ansöka om och bekosta inrättandet. 
 
Det kan även bli aktuellt att pröva och besluta om villkoren för inrättande av gemensamhets-
anläggning är uppfyllda avseende den allmänna platsmarken för naturmark med enskilt 
huvudmannaskap som planbestämmelsen gång finns inom. Om anläggning inrättas fastställs även 
andelstal för fördelning av anläggnings- och driftskostnader. Prövning sker först efter ansökan till 
Lantmäteriet om bildande av gemensamhetsanläggning. Ansökan görs av berörda fastighetsägare som 
även bekostar anläggningsåtgärden.  
 

Ledningsrätt 
Samtliga fastigheter inom planområdet utom Lasarettet 9 berörs av markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar. Rätten till underjordiska ledningar inom planområdet kan komma att behöva 
säkras genom att ledningsrätt bildas för såväl befintliga som nya ledningar. Ansökan om ledningsrätt 
görs hos Lantmäteriet av ledningshavaren som även bekostar ledningsrättsåtgärden. 
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Påverkan på fastigheter utanför planområdet 
I en stad har man anledning att räkna med en förtätning som kan medföra att nya byggnader placeras 
nära redan befintlig bebyggelse med påverkan som ökad insyn och mer trafik. De förändringar som ett 
genomförande av detaljplanen innebär är förändringar som man som boende i en stad får anses 
behöva tåla med hänsyn till områdets karaktär och förhållandena i omgivningen. De förändringar som 
planen möjliggör bedöms inte innebära betydande olägenheter för de boende utanför planområdet. 
 
 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av fastighetsägaren till Lasarettet 8 och blivande 
ägare till styckningslotten från Lasarettet 7. Kostnaderna regleras i ett upprättat och undertecknat 
planavtal mellan parterna.  
  

Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning 
Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar bekostas av 
exploatören. Eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark med hänsyn till åtgärd (byggnation etc.) 
initierad av exploatören bekostas av densamme.  
 
Fastighetsbildning som innebär att ytterligare fastigheter bildas kan komma att föranleda 
anslutningskostnader för el och VA. För dessa kostnader ansvarar fastighetsägaren.  
 
Eventuella kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, förekomst av 
markföroreningar eller höga radonhalter kommer att belasta bygglovssökanden/den enskilde 
fastighetsägaren. 
 
 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
Ett flertal utredningar har tagits fram under planarbetets gång och utgjort underlag för detaljplanen, 
trafikbullerutredning, trafikutredning, bergrumsutlåtande, dagvattenutredning, provtagning i 
avloppsvatten, PM Inventering av skyddsvärda träd och naturvärdesinventering,  
 
 

Resurshushållning 
En ökning av andelen bostäder i centralt läge i staden är positivt ur många synvinklar, inte minst i ett 
hållbarhetsperspektiv. Bostäder möjliggörs i ett service- och naturnära läge som ger goda 
förutsättningar för gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik – hållbara kommunikationer. Området är 
lokaliserat där det finns utbyggd god infrastruktur och även möjlighet till miljövänlig energi. 
 
 



2019-10-09, rev. 2019-11-18             G ra ns kn i ng s ha nd l in g
                      

5 2           
Pla nb e sk r iv n in g  –  De ta l jp l an för  fast i g he te r na  L a sa rettet  7  oc h 8  m f l ,  Kar ls ha mn  

Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av planarkitekt Jens Löfqvist. Färdigställande inför granskning har 
gjorts av planarkitekt Jeanette Conradsson och mark- och exploateringsingenjör Liselott Skough, 
Stadsbyggnadsavdelningen, i samråd med övriga berörda kommunala tjänstemän. 
 
Karlshamn den 9 oktober 2019, rev. 18 november 2019 
 
 
Jeanette Conradsson   Emina Kovacic 
Planarkitekt    Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt 
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