
Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2020-10-07 

Sida 1(6) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 08:15—11:50 

Beslutande Jan Bremberg Ordförande (S) 
Magnus Olsson 2:e vice ordf. (M) 
Mats Bondesson 1:e vice ordf. (C) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Gitte Ejdetjärn Ledamot (S) ej § 219 
Stefan Sörensson Ledamot (L) ej § 219 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Månsson (S) 
Kerstin Linde (S) § 219 
Ingvar Andersson (S) § 219 

 Kennet Bengtsson (S) 
Gitte Ejdetjärn (S) 
Stefan Sörensson (S) 

 

Närvarande 
ersättare 

Kerstin Linde 
Johan Wolgast 
Catarina Flod 
Ingvar Andersson 
Lennart Lindqvist 

(S) ej § 219 
(MP) 
(M) 
(S) ej § 219 
(S) 

Övriga Lena Jarl Hellgren 
Anna Lyggemark 
Janeth Gummesson 
Åse Gummesson 
Christina Svensson 
 

Planarkitekt 
Planarkitekt 
Teckentolk 
Teckentolk 
Sekreterare 

Paragrafer § 219  

Utses att justera Lars Hasselgren (M) 

Justeringsdatum  2020-10-07 

   
Sekreterare Christina Svensson  
   
Ordförande Jan Bremberg  
   
Justerande Lars Hasselgren  
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2020-10-07 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-10-08 

Tillkännages t.o.m.: 2020-10-29 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 219 Detaljplan för Karlshamn 6:5 m.fl. (Brandstation) - Beslut om antagande 
2018/3724 

 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2020-09-22 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterat 2020-09-22, och till denna hörande handlingar 
 
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till 
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Reservationer 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Ulrika Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet om de 
tre första att-satserna till förmån till sitt eget förslag – att bygga brandstationen på 
Karlshamn 6:1 och 7:1 Västerport. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Gitte Ejdetjärn (S) och Stefan Sörensson (L) i 
handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Den 24 oktober 2018 inkom Karlshamns kommun med en ansökan om planläggning för 
en ny brandstation på fastigheten Karlshamn 6:5 m.fl. Den 5 december 2018 tog 
byggnadsnämnden beslut om att pröva ansökan i en detaljplan och den 27 mars 2019 
togs beslut om att arbetet med detaljplanen skulle påbörjas.  
 
Syftet med planen är att skapa möjligheter för en ny brandstation på delar av 
fastigheterna Karlshamn 6:5 och Karlshamn 6:1. Planförslaget ska möjliggöra för en 
modern brandstation och medge erforderliga funktioner såsom byggnader för personal 
och fordon, parkeringar, övningsyta samt tekniska anläggningar. Planområdet ligger 
strategiskt i nära anslutning till större vägar och möjliggör snabb utryckning till hela 
kommunen. 
 
För att uppnå optimala markhöjder kommer en del av berget att behöva sprängas bort 
och andra delar av marken att fyllas upp. En ny utfart för utryckning via Oljehamnsvägen 
kommer att tillskapas. Befintlig infart från Oljehamnsvägen till Tubbarydsvägen behöver 
flyttas något söder ut. För att gående och cyklister på ett säkert sätt ska kunna passera 
området reserveras mark för en framtida gång- och cykelväg i planområdets västra del. 
Gång- och cykelvägen ska vara tillgänglig för allmänheten. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
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Byggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2020, § 61 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 30 mars - 27 april 2020. Totalt inkom 21 
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse.  
 
Erforderliga utredningar avseende risker, naturvärden, trafik, massbalans och dagvatten 
har tagits fram under planarbetets gång. Synpunkter som inkom under samrådet ledde 
bland annat till att dagvattenutredningen och trafikutredningen kompletterades. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020 att granskning skulle genomföras. 
Granskningen genomfördes under perioden 6 juli - 21 augusti 2020. Totalt inkom 17 
yttranden under granskningstiden. Inga synpunkter inkomna under granskningen 
föranleder någon revidering av planförslaget, varför endast redaktionella ändringar har 
gjorts i antagandehandlingarna. 
 
Med hänsyn till ovanstående och ärendet i övrigt föreslår stadsbyggnadsavdelningen att 
detaljplanen godkänns av byggnadsnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige 
med anhållan om antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-22 
Plankarta, daterad 2020-09-22 
Planbeskrivning, daterad 2020-09-22 
Granskningsutlåtande, daterat 2020-09-22 
Samrådsredogörelse, daterad 2020-06-09 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2020-03-03, reviderad 2020-06-09 
Fastighetsförteckning, daterad 2020-03-04, reviderad 2020-06-15 
Detaljerad riskanalys, WSP, daterad 2019-04-02, reviderad 2020-01-16 
Naturvärdesinventering, WSP, daterad 2019-08-30 
Trafikutredning, AFRY, daterad 2019-12-18 
PM Ökad godstrafik Oljehamnsvägen, AFRY, daterad 2020-06-08 
Bullerberäkning, daterad 2019-10-15 
Massbalans AFRY, daterad 2020-01-31 
Dagvattenutredning, AFRY, daterad 2020-02-17, reviderad 2020-06-03 
PM Grundvattenpåverkan, AFRY 2020-06-08 
 
Yrkanden 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Ulrika Berggren (SD) yrkar avslag på de tre första att-
satserna. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer förvaltningens förslag till beslut mot Görgen 
Lennarthssons (SD) och Ulrika Berggrens (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar 
i enlighet med förvaltningens förslag. 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren


