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Plats och tid Årydssalen, klockan 08:15—11.25 (ajournering 09:10 – 09:30) 

Beslutande Jan Bremberg Ordförande (S) 
Magnus Olsson 2:e vice ordf (M) 
Mats Bondesson 1:e vice ordf (C) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Gitte Ejdetjärn Ledamot (S) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Tonnie Philipsson Ledamot (V) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Månsson (S)  Görgen Lennarthsson (SD)  
Kerstin Linde (S)  Kennet Bengtsson (S) §§ 64-75  
Ingvar Andersson (S)  Tonnie Philipsson (V) § 72  
Ingvar Andersson (S)   Kennet Bengtsson (S) § 76-84  
Julius Svensson (M)  Gitte Ejdetjärn (S). § 79  
Catarina Flod (M)  Stefan Sörensson (L) § 79  

Närvarande 
ersättare 

  
Johan Wolgast (MP) 

Övriga Emina Kovacic, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Jeanette Conradsson, planarkitekt  §§ 75-76 
Anna Söderström, planarkitekt §§ 74-78 

Paragrafer §§ 76, 77  

Utses att justera Lars Hasselgren (M) 

Justeringsdatum  2019-03-27 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Emma Håkansson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande …………………………………………  
 Lars Hasselgren   
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 
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Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-03-27 

Sida 3(7) 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 76 Planbesked för del av fastigheten Karlshamn 2:1 (Skeppsbron) 2019/748 .................4 

§ 77 Planbesked för fastigheten Gäddan 5 och del av Karlshamn 2:1 (Å-rummet) 2019/748 .......6 

 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-03-27 

Sida 4(7) 

 

§ 76 Planbesked för del av fastigheten Karlshamn 2:1 (Skeppsbron) 2019/748 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att påbörja arbetet med den framtida användningen och 
utformningen av Skeppsbron, med målet att utveckla en ny stadsdel. Planarbetet inleds 
med ett programskede och eventuell markanvisning kan ske först därefter, dock råder 
stor osäkerhet beträffande lämpligheten av att planlägga för bostadsändamål i aktuellt 
område 
 
att göra kommunstyrelsen uppmärksam på att åtgärder i enlighet med de riktlinjer 
rörande trafik och parkering som beskrivs i den övergripande trafik- och 
parkeringsutredningen för Karlshamns centrum krävs för att kunna bebygga området 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att senast den 31 mars 2019 
återkomma med en processbeskrivning och tidplan för arbetet med markanvisning vad 
avser del av de i översiktsplanen utpekade delområdena A2. ”Skeppsbron-Östra Piren” 
och A16. ”Å-rummet”, mellan Vinkelgatan och Södra Fogdelyckegatan (de olika 
områdena behandlas i två separata ärenden). Initialt behandlas detta som ansökan om 
planbesked för att säkerställa att olika berörda funktioner inom bland annat kommunen 
ges möjlighet att yttra sig i ett tidigt skede. I och med planbeskedet utreds områdets 
förutsättningar översiktligt. 
 
I Kommunstyrelsens protokoll anges att kommunen äger mark i attraktiva lägen som är 
avsedda för exploatering framförallt för bostäder. Mot denna bakgrund utgår 
Stadsbyggnadsavdelningen ifrån att det är framförallt bostäder som de avsedda 
markanvisningarna avser.  
 
Karlshamns kommuns gällande översiktsplan, Karlshamn 2030, antogs den 4 maj 2015.  
Enligt översiktsplanen är visionen för Skeppsbron i korthet en ny stadsdel med  
lokaler för bland annat utbildning, kontor, handel och restauranger. I översiktsplanen 
anges att det i framtiden kanske även finns inslag av bostäder i de delar som vetter mot 
staden. Mot bakgrund av detta vill Stadsbyggnadsavdelningen betona att 
bostadsändamål inte är den avsedda huvudsakliga utvecklingen för Skeppsbron, det 
råder tvärtom osäkerhet kring om det är möjligt att inordna bostäder i det aktuella  
området. Den avsedda utvecklingen är mer en fortsättning på den bebyggelse och miljö 
som finns/avses på Östra piren med högskola och företag samt allmänt tillgängliga och 
offentliga byggnader och miljöer.  
 
Tidigare beslut och ställningstaganden har lett fram till att den detaljplan, A340, som 
gäller i området (Skeppsbron/Östra piren) inte tillåter bostäder. Närheten till 
verksamheterna på västra kajen har lett till olika begränsningar och försiktighetsåtgärder 
i gällande detaljplan. Förutom de risker för explosion och utsläpp som föreligger i 
området vägdes, i den sammanvägda bedömningen, även in frågor som buller, lukt och 
evakueringsmöjligheter liksom planområdets framtida påverkan på verksamheterna på 
västra kajen. Det finns idag inget som, enligt uppgift, talar för att riskerna i området 
minskat sedan den gällande detaljplanen på Östra piren och Skeppsbron togs fram och 
Räddningstjänsten Västra Blekinge avråder från byggnation av bostäder i området.  
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Idag används största delen av det nu aktuella området för allmän parkering. I gällande 
detaljplan A340 är dock stor del av marken på Skeppsbron planlagd som kvartersmark 
och egentligen avsedd för parkering kopplad till de byggrätter som finns på Östra piren.  
 
I enlighet med de strategier som presenteras i översiktsplanen så behöver den framtida 
användningen och utformningen av Skeppsbron, med målet att utveckla en ny stadsdel, 
studeras i ett sammanhang. Detta görs lämpligen i ett programskede som föregår en 
eller flera detaljplaner i området och eventuell markanvisning. I detta sammanhang är 
hälso- och säkerhetsaspekter en av flera viktiga frågor att belysa jämte bland annat 
stigande havsnivåer, teknisk försörjning, föroreningsförekomst, kajkonstruktion och 
allmänhetens tillgång till området samt inte minst parkeringssituationen i denna del av 
staden. För att kunna bebygga området måste åtgärder i enlighet med de riktlinjer 
rörande trafik- och parkering som beskrivs i den övergripande trafik- och 
parkeringsutredningen för Karlshamns centrum genomföras i tillräcklig omfattning 
dessförinnan. 
 
Slutligen måste konstateras att om den avsedda markanvisningen i aktuellt område 
avser byggnation av bostäder så finns en stor osäkerhet beträffande om detta kommer 
att kunna anses som en lämplig markanvändning i området.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-06 
Kommunstyrelsens beslut daterat 2019-03-05, § 72 
Plankarta hörande till gällande detaljplan A340 för del av Karlshamn 2:1 m fl, 
Övergripande trafik- och parkeringsutredning – Karlshamns centrum 
Yttrande från parkingenjör Sara-Marie Rännbäck, inkommet 2019-03-05 
Yttrande från Karlshamn Energi, inkommet 2019-03-06 
Yttrande från fritidsenheten, inkommet 2019-03-06 
Yttrande från VA, Karlshamn Energi, inkommet 2019-03-06 
Yttrande från Räddningstjänsten Västra Blekinge, inkommet 2019-03-07 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommet 2019-03-07 
Yttrande från Länsstyrelsen Blekinge, inkommet 2019-03-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Näringslivschef Mathias Wijk 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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§ 77 Planbesked för fastigheten Gäddan 5 och del av Karlshamn 2:1 (Å-rummet) 
2019/748 

 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att inleda detaljplaneprocessen med en markanvisning avseende 
bostäder 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att senast den 
31 mars återkomma med en processbeskrivning och tidplan för arbetet med 
markanvisning som avser del av de i översiktsplanen utpekade delområdena 
”Skeppsbron-Östra Piren” och ”Å-rummet” mellan Vinkelgatan och Södra 
Fogdelyckegatan. Initialt behandlas detta som en ansökan om planbesked för att 
säkerställa att olika berörda funktioner ges möjlighet att yttra sig i ett tidigt skede. I och 
med planbeskedet utreds områdets förutsättningar översiktligt. Det aktuella området 
berör de kommunägda fastigheterna Karlshamn 2:1 och Gäddan 5. 
 
I Kommunstyrelsens protokoll anges att kommunen äger mark i attraktiva lägen som är 
avsedda för exploatering framförallt för bostäder. Mot denna bakgrund utgår 
Stadsbyggnadsavdelningen ifrån att det är framförallt bostäder som de avsedda 
markanvisningarna avser.  
 
Vid byggnation i ett så centralt och vattennära läge är det viktigt att framtida byggnation 
anpassas till stadsbilden och till närområdet i sin helhet. Rummet närmast ån bör 
fortsätta vara tillgänglig för allmänheten och en privatisering ända ner till vattenkanten 
rekommenderas därför inte. Istället bör eventuell exploatering koncentreras till marken 
närmast Ågatan, där det idag finns parkeringsplatser. Förlusten av parkeringsplatserna 
måste utredas i detaljplanearbetet och förslag på hur platserna kan kompenseras, 
tillsammans med det nya behovet av parkeringsplatser, ska redovisas i detaljplanen.  
 
Nya byggnader ska följa kommunens bevarande- och utvecklingsplan i förhållande till 
riktlinjer kring byggnadshöjd och utformning. Det betyder att höjden på byggnaderna ska 
begränsas så inte bakomliggande hus skyms av den nya exploateringen.  
 
Översvämningsrisker är något som är väsentligt i det här planarbetet eftersom Mieån 
redan idag ofta svämmar över vid det här området. Även markföroreningar är något som 
måste utredas i detaljplanearbetet och en tidig dialog mellan exploatör, kommunen och 
Miljöförbundet väst rekommenderas om arbetet med markanvisningen går vidare.  
 
Sammanvägd bedömning 
Vid en markanvisning är det viktigt att platsens förutsättningar beaktas och att 
utformningen av den aktuella platsen anpassas till kommunens strategier och visioner. 
Om det i området ska prövas för bostäder ska dessa därför anpassas till närliggande 
bebyggelse samtidigt som det allmänna stråket behålls längs vattenkanten. Kontakten 
med vattnet är viktigt att behålla och förstärka när ett sådant här vatten- och 
centrumnära område ska prövas för exploatering.  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-11 
Kommunstyrelsens beslut daterat 2019-03-05, § 72 
Yttrande från parkingenjör Sara-Marie Rännbäck, inkommet 2019-03-05 
Yttrande från Karlshamn Energi, inkommet 2019-03-06 
Yttrande från Karlshamn Energi Vatten AB, inkommet 2019-03-06 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommet 2019-03-07 
Yttrande från Länsstyrelsen Blekinge, inkommet 2019-03-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Söderström 
 
 
 
 
 
 


