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§ 31 Attestordning för byggnadsnämnden 2021-02-25 2019/202 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att anta attestordning för byggnadsnämnden från och med 2021-02-25 
 
att attestordning enligt byggnadsnämndens beslut 2020-09-09 § 206 upphör att gälla 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Ny attestordning för driftbudget krävs på grund av personal- och organisations-
förändringar inom förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Attestordning 2021-02-25 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar attestant 
Lönechef Annika Risberg 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Systemförvaltare Jörgen Nilsson 
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Ann-Sofie Johansson, controller  
Lisbeth Sunesson, controller 
Camilla Karlsson, ekonomihandläggare  
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§ 63 Nya Stationsstaden Karlshamn, Stadsutvecklingsprogram, Underlag till 

detaljplan etapp 1 2016/1354 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna framtaget stadsutvecklingsprogram och överlämna detsamma till 
kommunstyrelsen 
 
att föreslå kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan 
för etapp 1  
 
att ett genomförande av detaljplaner inom programområdet inte bedöms få betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en 
MKB därför inte krävs. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen gav den 31 januari 2017 byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 
programarbete för stationsområdet utifrån genomförd förstudie. Programområdet 
inkluderar stationen vid Järnvägsplan och angränsande ytor och omfattar närmare 10 ha 
och berör sju olika fastigheter.  
 
I kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030, ingår programområdet huvudsakligen i 
delområde A4. Stationen. Visionen för området är att en helt ny stadsdel skapas då 
godshanteringen flyttas till Stilleryd. Stadsdelen ska knyta samman stadskärnan med 
Prästslätten och områdena i norr. Söder om spåren ska nya kvarter med bostäder, 
arbetsplatser och service växa fram, från Stationsvägen i söder till Regeringsgatan i 
norr. Utgångspunkter och mål med planeringen inom området framgår därmed tydligt av 
översiktsplanen. 
 
Karlshamn ska genom satsningarna vid stationen stärkas som attraktiv bostadsort och 
bidra till att öka kommunens betydelse som en viktig nod i regionen. Efterfrågan på 
stadsnära bostäder i Karlshamns kommun är stor och målsättningen inom den 
översiktliga planeringen i Karlshamn är att bostadsbebyggelse placeras i eller i 
anslutning till stadskärnan samt i riktning österut.  
 
Samråd med länsstyrelsen om beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har genomförts i maj-juni 2017. MKB erfordras inte. 
Under 2017 genomfördes också en miljöteknisk markundersökning. Denna visar att det 
behövs kompletterande undersökningar och efterbehandlingsåtgärder inom 
programområdet. Utvecklingen av området förutsätter att marken kan saneras för 
bostadsändamål till nivå för känslig markanvändning.  
 
Under 2018 har, inom ramen för programarbetet, fördjupade utredningar genomförts 
avseende buller, dagvatten, geoteknik, risker, trafik och vibrationer. Riskfrågan har 
därefter krävt ytterligare fördjupningar med avseende på närheten till bangården. Dessa 
har genomförts under 2019 jämte att Trafikverket slutfört sin kapacitetsanalys gällande 
Sydostlänken, vilken är ett viktigt underlag i programarbetet.  
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Under 2020 har visionsbild/illustration och med den samhörigt material från 2016 
uppdaterats med utgångspunkt i genomförda utredningar och nu kända förhållanden. Ett 
stadsutvecklingsprogram har tagits fram för området innehållande ett mer detaljerat 
underlag för en första etapp som är möjlig att detaljplanelägga med godsbangården kvar 
i området.  
 
Etapp 1 berör såväl kommunal mark som mark i privat ägo inom fastigheten Garaget 1 
och kräver initialt kompletterande markundersökningar för att utreda eventuell förekomst 
av föroreningar och saneringsbehov. Inför en eventuell markanvisning av etapp 1 
behöver Karlshamns kommun förvärva Garaget 1. 
 
Ett genomförande av etapp 1 förutsätter en ombyggnad av nuvarande bussvändslinga. 
Arbetet med stadsutvecklingsprogrammet har gjorts i samråd med Blekingetrafiken och 
Trafikverket gällande områdets trafikala funktioner. En utveckling i enlighet med hela 
stadsutvecklingsprogrammet förutsätter att godsbangården flyttas till Stilleryd. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att nu framtaget stadsutvecklings-
programmet kan ligga till grund för etappvisa detaljplaner inom området. Kommunen kan 
ange mål och utgångspunkter för planarbetet i ett särskilt program enligt plan- och 
bygglagens 5 kap. 10 §. Det finns dock inte något krav på att ett formellt program ska 
tas fram utan det är kommunen själv som avgör om det behövs. Att upprätta ett mer 
formellt planprogram skulle, med vad som nu är känt, förlänga planprocessen i onödan 
och bedöms inte behövas för att underlätta detaljplanearbetet. Programsamrådet fyller 
då inte sin funktion och de planförslag som senare skickas ut för samråd blir nästintill 
identiska med planprogrammet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-18  
Nya Stationsstaden Karlshamn, Stadsutvecklingsprogram, underlag till detaljplan etapp 
1, daterat 2021-02-23 
Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB, daterat 2017-05-22  
Länsstyrelsens yttrande, daterat 2017-06-22 
Miljöteknisk markundersökning, daterad 2017-05-31 
Trafikbullerutredning, daterad 2018-06-28 
Dagvattenutredning, daterad 2018-06-26 
PM - översiktlig geoteknisk utredning, daterad 2018-06-29, rev. 2018-10-18 
Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik, daterad 2018-06-29, rev. 2018-10-18 
Detaljerad riskbedömning, daterad 2018-10-09 
Trafikutredning, daterad 2018-06-28 
Utredning av komfortzon inför planerad byggnation - vibrationer från spårväg, daterad 
2018-07-05 
PM Risk - Second opinion, daterad 2019-02-01 
Fördjupad riskbedömning, daterad 2019-05-17 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Michael Mårtensson, mark- och exploateringsingenjör  
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Jeanette Conradsson, planarkitekt 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-02-24 

Sida 7(7) 

 
 
 
 
 


