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Planeringsförutsättningar - Del av Duveryd 5:1 m fl 
 

Bakgrund och översiktliga planer 
Karlshamns kommuns gällande översiktsplan, Karlshamn 2030, antogs den 4 maj 2015. 
Översiktsplanen pekar ut 50 geografiska utvecklingsområden av varierande storlek. I 
översiktsplanen görs inte någon prioritering eller tidssättning av olika geografiska områdens 
utveckling. Som strategisk översiktsplan ska Karlshamn 2030 vara flexibel och ge beredskap 
för ett samhälle i förändring. Målet är ett hållbart Karlshamn år 2030. Översiktsplanen anger 
att Karlshamn ska fortsätta växa på ett långsiktigt hållbart sätt genom att i första hand 
tillämpa tre utbyggnadsprinciper, att bygga och utveckla centralt, havsnära och 
kommunikationsnära.  
 
Översiktsplanen pekar ut en långsiktig och hållbar färdriktning för kommunen som helhet. 
Många frågor behöver dock studeras mer ingående och översiktsplanen anger att 
fördjupningar av översiktsplanen och strategiska programarbeten ska tas fram fortlöpande 
efter att den kommunomfattande översiktsplanen är antagen. I andra fall kan man gå direkt 
på detaljplaneläggning.  
 
I översiktsplanen presenteras fem strategiska vägval. Ett av dessa är att låta Karlshamn och 
Asarum växa samman. Denna utveckling har pågått under ett antal år genom ett handelsstråk 
i nord-sydlig riktning med utbyggnader av verksamheter både norr- och söderifrån. Att 
underlätta denna utveckling ger förutsättningar för en fortsatt satsning på ett lättillgängligt 
handels- och verksamhetsområde. Områdets strategiska läge mellan Karlshamn och Asarum 
gör att det kan betjäna en stor del av kommunens invånare. Marken i Duveryd får ses som en 
del av detta strategiska läge och denna kommunala viljeinriktning. 
 

 
Översiktskarta, områdets läge i Karlshamn kommun.  
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Området berör i översiktsplanen i huvudsak utvecklingsområdena ”B6. Duveryd” och ”J3. 
Västra infarten”.  
 
Visionen för delområde ”B6. Duveryd” är i korthet att Duveryd år 2030 ”. . . är ett 
funktionsblandat område, men har till stora delar utvecklats för verksamheter. Närheten till 
stadens infarter, hamnen och kommunikationer gör Duveryd eftertraktat för många företag. 
Här finns bland annat småindustri, lokal service och hantverkare . . .” Inom området ska 
befintliga bostäder och värdefull natur beaktas vid placering av bebyggelse och vägar. 
 
För ”J3. Västra infarten” anger översiktsplanen följande år 2030 ”Vid Västra infarten ligger 
flera verksamheter bland annat Truck Stop Karlshamn som är en mycket viktig del av 
transportapparaten. Här finns stora ytor för uppställning av lastbilar i väntan på färjan eller på 
lastning och lossning hos de olika industrierna i Karlshamn . . .”  
 
Se vidare i Karlshamn 2030 på kommunens hemsida, https://www.karlshamn.se/bo-trafik-
och-miljo/oversiktsplanering/oversiktsplan-2030/. För att nå visionen för området behöver ett 
detaljplanearbete genomföras för del av områdena ”B6. Duveryd” och ”J3. Västra infarten”, i 
princip inom på kartan nedan markerat område.  
 

 
 

Ungefärligt planområde. Linjen är schematiskt dragen och viss justering med hänsyn till 
markägoförhållanden etcetera förutsätts kunna ske under arbetets gång. 
 
Österut mellan Väg 29 och Jannebergsvägen pågår ett planprogramarbete med syfte att lägga 
fast utformningen av en ny stadsdel med såväl bostäder som verksamheter och allmänna 
platser. Kommunens viljeinriktning i området är också en ny vägförbindelse mellan Janneberg 
och Väg 29 som kopplar den nya stadsdelen till de större vägarna. 

https://www.karlshamn.se/bo-trafik-och-miljo/oversiktsplanering/oversiktsplan-2030/
https://www.karlshamn.se/bo-trafik-och-miljo/oversiktsplanering/oversiktsplan-2030/
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Upprättande av detaljplan 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett verksamhetsområde i mötet mellan E 22 och väg 29. 
Planarbetet ska mynna ut i en hållbar struktur som redovisar hur området kan angöras och 
disponeras med tomter för verksamheter. Strukturen bör tåla etappindelning och redovisa ett 
tydligt angreppssätt som tar tillvara platsens kvalitéer och utvecklar dessa. Detaljplanen bör 
tillåta att området i genomförandeskedet delas in i olika stora tomter beroende på 
efterfrågan.  
 
Detaljplanen ska tillåta de verksamheter som möjliggör den vision som översiktsplanen 
redovisar. Detta innebär bland annat områden för service, lager, tillverkning med tillhörande 
försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med 
begränsad omgivningspåverkan.  
 
För att få särskilja handel med skrymmande varor från annan typ av detaljhandel krävs att det 
i en särskild utredning visats att det finns skäl av betydande vikt. Kommunen anser att det bör 
finnas skäl av detta slag. Eftersom handel med skrymmande varor ingår i användningen 
verksamheter krävs alltså en sådan utredning i samband med planarbetet för att använda 
denna bestämmelse utan precisering. Om en sådan särskild utredning inte görs eller om 
utredningen visar att det inte finns skäl av betydande vikt måste handel med skrymmande 
varor uteslutas ur användningen. Behovet av en särskild utredning finns även i det fall man 
skulle använda sig av planbestämmelsen detaljhandel. Detaljhandel är en generell 
användningsbestämmelse som tillämpas för områden som är avsedda för alla slag av köp och 
försäljning av varor och tjänster för allmänheten. Till detaljhandel räknas även service och 
hantverk av olika slag. Val av bestämmelse gällande markanvändningen görs i planarbetets 
startskede, men behovet av att särskilja handel finns oavsett val av bestämmelse. Syftet med 
den precisering som behöver göras är att inte negativt påverka centrumhandeln. 
 
Området berörs bland annat av följande kända intressen/regleringar/planeringsunderlag: 
riksintresse avseende kommunikationer och totalförsvaret, brukningsvärd jordbruksmark, 400 
kV kraftledning och områden med risk för ras och skred.  
 
Annat att belysa i planarbetet är till exempel klimataspekter, dagvattenhantering, kopplingen 
till omgivningen och påverkan på befintligt vägnät och befintlig bebyggelse och vilka åtgärder 
som eventuellt kan krävas. 
 
Detaljplaner i Karlshamns kommun utformas i enlighet med framtagna mallar och 
”Utformning av detaljplaner i Karlshamns kommun, KRAVSPECIFIKATION OCH 
INSTRUKTIONER”.  
 

 

 


