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Plats och tid Digitalt sammanträde via Zoom, klockan 08:15—11:30,  
ajournering 09:25--09:40 

Beslutande Jan Bremberg Ordförande (S) 
Mats Bondesson 1:e vice ordf. (C) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Kennet Bengtsson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Gitte Ejdetjärn Ledamot (S) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) ej § 141 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Månsson (S) 
Kerstin Linde (S) § 141 

 Magnus Olsson (M) 
Ulrika Berggren (SD) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

Johan Wolgast 
Ingvar Andersson 
Lennart Lindqvist 

(MP) 
(S) 
(S) 

 

Övriga Emina Kovacic 
Anna Lyggemark 
Janeth Gummesson 
Åse Gummesson 
Christina Svensson 

Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt 
Planarkitekt 
Teckentolk 
Teckentolk 
Sekreterare 

 

Paragrafer § 141  

Utses att justera Gitte Ejdetjärn (S) 

Justeringsdatum  2021-05-26 

   
Sekreterare Christina Svensson  
   
   
Ordförande Digitalt signerad  
 Jan Bremberg  
   
Justerande Digitalt signerad  
 

 Gitte Ejdetjärn 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-05-26 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-05-27 

Tillkännages t.o.m.: 2021-06-17 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 141 Detaljplan för del av Mörrum 73:1 m.fl Beslut om granskning 2018/3218 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterat 2021-05-11, och till denna hörande handlingar 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 
2021-05-11 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Jäv 
 
Ulrika Berggren (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder, förskola och eventuell utökning av 
befintligt särskilt boende i Mörrum. Fler bostäder och en ny förskola är viktigt för 
kommunens utveckling och detaljplanen syftar därmed till att möjliggöra att Karlshamns 
kommun kan växa i en service- och naturnära miljö. 
 
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. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 9 oktober 2019 att samråd skulle genomföras. Samråd för 
detaljplaneförslaget genomfördes under perioden 21 oktober till 11 november 2019. 
Totalt inkom 26 yttranden, 21 från föreningar eller myndigheter och fem stycken från 
enskilda. För att informera intresserade om planarbetet hölls ett allmänt samrådsmöte 
torsdagen den 28 oktober 2019, kl. 17.30 i Norrevångskolans matsal.  
 
Inkomna synpunkter berörde bland annat frågor om den ökade trafiken, närheten till 
avfallsanläggning, påverkan på befintligt dikesföretag, insyn, påverkan på djurhållning 
på närliggande fastigheter, att jordbruksmark tas i anspråk med mera. Samtliga 
synpunkter finns sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelsen.  
 
Mellan samråds- och granskningsskede har ett utredningsskede följt. Utredningar som 
har tagits fram har nu inarbetats i planförslaget och byggnadsnämnden kan fatta beslut 
om att ställa ut detaljplanen för granskning. De största förändringarna har skett i 
vägstrukturen i området där en trafikutredning har lett till nya lösningar och sträckningar. 
Den nya anslutningen till Perstorpsvägen har flyttats söderut och en ny huvudgata med 
stickgator planeras. Den nya strukturen medför kortare körsträcka mellan 
Perstorpsvägen och förskolan, samtidigt som kopplingarna för gång- och cykeltrafikanter 
förbättras österut mot Mörrum centrum.  
 
Utöver trafikutredningen har även en dagvattenutredning tagits fram efter samrådet. I 
utredningen framförs behov av ytor för både fördröjning och rening av vattnet efter 
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exploatering. Då området ingår i ett dikningsföretag är det viktigt att flödet till befintligt 
avrinningsdike inte ökar. Lösningar för dagvatten är inarbetade i plankartan i form av 
diken (både friliggande och i vägkant) samt fördröjningsmagasin i södra delen av 
området. Dimensioner på diken och magasin finns specificerade i utredningen.  
 
Även en luktutredning har tagits fram där närheten till avfallsanläggningen studerats 
under olika tidpunkter på året. I utredningen gjordes olika mätningar som sammanställts 
i en analys där både vind och vilka processer som var igång på anläggningen spelade 
roll för resultaten. Sammanfattningsvis bedömdes luktpåverkan inte vara konstant utan 
överskridande värden uppkom vid vissa kortvariga perioder. Frågan bedöms inte vara 
avgörande för detaljplanens lämplighet, däremot kan utredningen fungera som underlag 
för fortsatt arbete med anläggningen för att minska spridningen av lukten i framtiden.  
 
Tre objekt som är skyddade av det generella biotopskyddet finns inom planområdet (två 
åkerholmar och ett avrinningsdike som går genom planområdet i nordsydlig riktning). 
Beviljad dispens för skyddet gällande kommunens planerade åtgärder (på södra 
åkerholmen och diket) beslutades av Länsstyrelsen Blekinge i mars 2021. Eventuella 
åtgärder på den norra åkerholmen kommer kräva dispens i framtiden, vilket ansöks av 
fastighetsägare (KABO). Kompensationsåtgärder som listas i länsstyrelsens beslut 
måste påbörjas inom fem år från att dispensen fått laga kraft. Detta finns specificerat i 
planbeskrivningens genomförandedel. 
 
Nedan är en sammanfattad lista med de ändringar som gjorts sedan samrådet.  
 
Plankarta: 

 Ny anslutning till Perstorpsvägen 

 Ny sträckning på lokalgator 

 Ny anslutning för gång- och cykelväg mot Ekeliden 

 Omarbetade planbestämmelser gällande bebyggandets omfattning 

 Ny bestämmelse om att vegetation ska bevaras på prickmark på förskoletomten 

 Omarbetade bestämmelser för dagvattenhantering 

 Ny placering av E-område för transformatorstation 

 Nytt E-område för pumpstation 

 Nytt u-område för underjordiska ledningar i planområdets norra del  

 Naturmark med enskilt huvudmannaskap i planområdets nordöstra del (marken 
kommer ägas och skötas av Karlshamnsbostäder AB) 

 Möjlig utökning av fastighet Mörrum 6:37 för att bekräfta fastighetens nuvarande 
användning på Mörrum 73:1 

 
Planbeskrivning: 

 Uppdatera information om nya trafiklösningar både i och utanför planområdet 

 Uppdatera information om nya VA-lösningar 

 Utveckla resonemang kring närliggande djurhållning 

 Utveckla resonemang kring närliggande avfallsanläggning och eventuell 
luktproblematik 

 Uppdatera information om biotopskydd och strandskydd 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-05-26 

Sida 6(6) 

 
 
Utredningar: 

 Trafikutredning 

 Bullerutredning 

 Riskbedömning 

 Luktutredning 

 Dagvattenutredning 

 VA-anslutning utredning 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-10  
Plankarta, daterad 2021-05-11 
Illustrationskarta, daterad 2021-05-11 
Planbeskrivning, daterad 2021-05-11 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2019-06- 25, reviderad 2021-05-11 
Samrådsredogörelse, daterad 2021-05-11 
Markteknisk undersökningsrapport geoteknik för delar av planområdet, daterad 2018-
09-28 
Bullerutredning, daterad 2020-02-25 
Riskbedömning, daterad 2020-03-13 
Dagvattenutredning, daterad 2020-10-26 
Luktutredning, daterad 2020-10-29 
Trafikutredning, daterad 2020-10-30 
Höjdsättning bilaga trafikutredning, daterad 2020-10-30 
Kostnadskalkyl trafik- och dagvatten 
PM Spill- och dricksvattenanslutning, daterad 2021-04-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande: Karlshamnsbostäder AB, Kyrkogatan 21, 374 36 Karlshamn 
Utredningsingenjör/Mark och exploateringsingenjör Susanne Norlindh  
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Anna Lyggemark 


