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Plats och tid Digitalt sammanträde via Zoom, klockan 08:15—12:15,  
ajournering 09:45—10:00 

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

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Kerstin Linde (S) 
Ingvar Andersson (S) 

 Magnus Olsson (M) 
Kenneth Bengtsson (S) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

Catarina Flod 
Lennart Lindqvist 

(M) 
(S) 

 

Övriga Emina Kovacic 
Jeanette Conradsson 
Anna Lyggemark 
Janeth Gummesson 
Åse Gummesson 
Christina Svensson 

Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Planarkitekt 
Planarkitekt 
Teckentolk 
Teckentolk 
Sekreterare 

 

Paragrafer § 67  

Utses att justera Mats Bondesson (C) 

Justeringsdatum  2021-03-24 

   
Sekreterare Christina Svensson  
   
   
Ordförande Digitalt signerad  
 Jan Bremberg  
   
Justerande Digitalt signerad  
 

 Mats Bondesson 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-03-24 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-03-25 

Tillkännages t.o.m.: 2021-04-15 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-03-24 

Sida 3(5) 

 
 
Innehållsförteckning 

 
§ 67 Planändring Västerport Karlshamn 6:1 och 7:1 Beslut om granskning 2020/656 . 4 
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§ 67 Planändring Västerport Karlshamn 6:1 och 7:1 Beslut om granskning 

2020/656 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterat 2021-03-09, och till denna hörande handlingar 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 
2021-03-09 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanens syfte är att minimera överskottet bergmassor vid sprängning för att kunna 
förverkliga ett genomförande av detaljplanen. Ändringen innebär en höjning av 
föreslagen marknivå, vilket i sin tur innebär en minskning på cirka 65 % massöverskott 
vi sprängning, jämfört med det ursprungliga planförslaget.  
 
Detta är en planändring och inte en ny detaljplan, vilket innebär att det endast är 
frågorna som omfattas av ändringen som lämplighetsprövas i ärendet. Själva 
planändringen bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses 
i plan- och bygglagen (2010:900) och en ny miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har 
därför inte tagits fram. Däremot har ett tillägg till befintlig MKB tagits fram med 
kompletterade konsekvenser utifrån föreslagen ändring.  
 
Byggnadsnämnden beslutade 7 oktober 2020 att samråd skulle genomföras. Samrådet 
genomfördes under perioden 19 oktober – 9 november 2020. Totalt inkom 29 yttranden. 
Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad samrådsredogörelse.  
 
Under februari 2021 har en riskanalys och vibrationsutredning tagits fram som underlag 
till planändringens lämplighetsprövning.  
 
Få ändringar har gjorts i plankartan och planbeskrivningen sedan samrådet. De mest 
väsentliga ändringarna från förra planförslaget listas nedan:  
 
Plankarta 

 Breddning av naturmark i norra och södra delen av planområdet för att göra plats 
åt dike intill kraftledningsstolpar. 

 
Planbeskrivning 

 Förtydliga planbeskrivningens genomförandedel om konsekvenser kring 
sprängningen samt kring den luftburna kraftledningen längs Oljehamnsvägen. 
 

Utredningar 

 Riskanalys och vibrationsutredning 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-08  
Plankarta med inarbetade ändringar, skala 1:2000, daterad 2021-03-09 
Illustrationskarta med inarbetade ändringar, skala 1:2000, daterad 2021-03-09 
Planbeskrivning, ursprunglig och kompletterande 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2020-06-10, rev. 2020-08-27 
Miljökonsekvensbeskrivning, ursprunglig och kompletterande 
Samrådsredogörelse, daterad 2020-03-09, reviderad 2021-03-19 
Rapport masshantering med bilagor, daterad 2019-03-19 
Dagvattenutredning, daterad 2020-09-10 
Riskanalys och vibrationsutredning, daterad 2021-02-24 
Fastighetsförteckning, daterad 2008-09-23, rev 2020-09-30 och 2021-03-16 

 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar bifall till förslaget. 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Ulrika Berggren (SD) yrkar avslag till hela projektet. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med sitt förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
Utredningsingenjör/Mark och exploateringsingenjör Michael Mårtensson  
Projektledare William Lavesson 


