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Plats och tid Digitalt sammanträde via Zoom, klockan 08:15—11:15,  
ajournering 09:35 – 09:55 

Beslutande Jan Bremberg Ordförande (S) 
Magnus Olsson 2:e vice ordf. (M) 
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) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Månsson (S)  Ulrika Berggren (SD)  
 

Närvarande 
ersättare 

Kerstin Linde 
Ingvar Andersson 
Lennart Lindqvist 

(S) 
(S) 
(S) 

 

Övriga Emina Kovacic 
Jeanette Conradsson 
Katarina Rödl 
Janeth Gummesson 
Åse Gummesson 
Christina Svensson 

Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Planarkitekt 
Teckentolk 
Teckentolk 
Teckentolk 
Sekreterare 

 

Paragrafer § 244  

Utses att justera Magnus Olsson (M) 

Justeringsdatum  2021-09-22 

   
Sekreterare Christina Svensson  
   
   
Ordförande Digitalt signerad  
 Jan Bremberg  
   
Justerande Digitalt signerad  
 

 Magnus Olsson 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-09-22 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-09-23 

Tillkännages t.o.m.: 2021-10-14 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 244 Lasarettet 7 - yttrande gällande föreläggande angående inställd avstyckning 

2021/2495 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att anta yttrandet som sitt eget och översända detsamma till Mark- och miljödomstolen 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Mark- och miljödomstolen handlägger ett överklagande från XXX avseende en inställd 
förrättning gällande avstyckning av fastigheten Lasarettet 7 i Karlshamns kommun, 
målnummer F 3288-21. Domstolen har med anledning av detta begärt in ett skriftligt 
svar från kommunen om hur arbetet med detaljplanen avseende fastigheten Lasarettet 7 
fortskrider, i vilken fas planarbetet befinner sig och när i tid ett antagande av 
detaljplanen kan förväntas ske. Svar ska lämnas senast den 30 september 2021.   
 
Yttrande 
 
Bakgrund 
Gällande detaljplanen för fastigheterna Lasarettet 7 och 8 m fl, Karlshamn, Karlshamns 
kommun, Blekinge län tecknades två planavtal i januari 2018. Rörande Lasarettet 7 
tecknades avtal med XXX som avser förvärva del av Lasarettet 7 efter att ny detaljplan 
för fastigheten tagits fram.  
 
I samband med framtagande av samrådshandlingar gjordes en trafikbullerutredning och 
en trafikutredning och ett bergrumsutlåtande upprättades. Utredningarna och övriga 
samrådshandlingar färdigställdes under hösten 2018 och byggnadsnämnden beslutade 
den 31 oktober 2018 om att samråd skulle genomföras. Samrådet genomfördes under 
perioden 12 november - 3 december 2018.  
 
Mellan samråd och granskning gjordes en dagvattenutredning, en inventering av 
skyddsvärda träd, en naturvärdesinventering samt provtagning av avloppsvatten. 
Granskningshandlingar färdigställdes under hösten 2019 och byggnadsnämnden 
beslutade den 9 oktober 2019 om att genomföra granskning, men först då frågan om 
markförvärv klarlagts. Då oklarheter gällande framtida markförvärv inom planområdet, 
kopplat till Lasarettet 8, klargjorts kunde granskningen genomföras mellan den 25 
november och 23 december 2019. 
 
Under granskningen inkom yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst om att 
föroreningssituationen inom planområdet behövde utredas vidare, inte minst med tanke 
på att planen medger bostäder på både Lasarettet 7 och 8. Detta framfördes skyndsamt 
till sökanden. Fastighetsägaren till Lasarettet 7, E.on Energidistribution AB, hävdade 
dock initialt att det inte fanns risk för att marken eller byggnaden skulle vara förorenad 
och ungefär ett halvår förflöt innan fastighetsägaren påbörjade provtagning med syfte att 
klarlägga föroreningssituationen inom fastigheten. Utredningarna pågår alltjämt och 
stadsbyggnadsavdelningen har efterfrågat tidplan för arbetet men har, i skrivande stund, 
inte vetskap om när utredningarna kommer att färdigställas. 
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Tidplan 
Så snart föroreningsfrågan utretts i tillräcklig omfattning kommer planarbetet att drivas 
vidare. Resultatet av de utredningar som gjorts föranleder bland annat att det behöver 
införas en planbestämmelse angående avhjälpande av markföroreningar inom 
planområdet. Då det kommer att göras förändringar i detaljplanen med koppling till hälsa 
och säkerhet så bedömer kommunen dem som väsentliga och en förnyad granskning 
ska genomföras.  
 
Kommunen har så här långt och kommer även framöver att handlägga detaljplanen så 
skyndsamt som det är möjligt med utgångspunkt i rådande förhållanden och övriga 
ärenden. Skulle utredningen färdigställas senast under oktober månad 2021 kan det 
fortsatta planarbetet handläggas enligt tidplanen nedan. Tidplanen är ett antagande då 
datum för sammanträden under 2022 inte är kända ännu. 
 

 Färdigställande utredning om föroreningar senast oktober 2021 

 Inlämning till byggnadsnämnden  9 november 2021 

 Beslut om granskning  24 november 2021 

 GRANSKNING   6 dec. - 30 dec. 2021 

 Upprätta antagandehandlingar  januari 2022 

 Inlämning till byggnadsnämnden  februari 2022 

 Beslut om att överlämna för antagande februari 2022   

 Antagande  
Kommunstyrelsens arbetsutskott mars 2022 
Kommunstyrelsen   mars/april 2022 
Kommunfullmäktige  april 2022 

 
Denna preliminära tidplan innebär att beslutet kan få laga kraft tidigast i maj 2022, under 
förutsättning att beslutet ej överklagas. Färdigställs utredningen om föroreningar senare 
skjuts tidplanen framåt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-14 
Föreläggande, daterat 2021-09-09 
Dagbok, daterad 2021-09-09 
 
Beslutet skickas till 
 
www.domstol.se/kontaktformular  
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Liselott Skough, mark- och exploateringsingenjör  
Jeanette Conradsson, planarkitekt 


