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§ 187 Yttrande över granskningshandlingar Matvik 1:54 (Matviks hamn) 2017/2580
Tekniska nämndens beslut
att anta nedanstående synpunkter som nämndens egna
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt rubricerat ärende för yttrande.
Gatuenheten och trafikenheten har följande synpunkter:
Det är viktigt att det inte blir färre parkeringsplatser i området. Det bör tydligt finnas en
bättre förklaring på Gata och P-plats där det framgår vem som kommer att ha ansvaret för
dessa ytor.
Synpunkter från VA-enheten:
Förändring som avses
Planärendet avser att bekräfta befintlig användning samt att möjliggöra ytterligare
bebyggelse.
Avtal, standarder etc.
VA-ledningar inom området måste utföras så att de klarar att ligga under vatten.
Föroreningar och spillvatten
Inga kemikalier får tillföras spillvattnet(avloppet inomhus) förutom de som normalt
används i ett hushåll, tex handdiskmedel och hårschampo. Tillförs förorenat vatten till
spillvattenledningarna så transporteras dessa föroreningar till avloppsreningsverket och
sprids därifrån vidare i miljön, eftersom Avloppsreningsverket enbart är byggt för att
avlägsna kväve och fosfor. Idag är slammet Revaq-certifierat och tillskottet av föroreningar
skulle kunna äventyra kvaliteten på slammet eller påverka miljötillståndet för driften av
verket. Föroreningar som inte hör hemma i ett spillvatten från ett normalt hushåll kan
dessutom påverka reningsprocesserna i verket negativt. I granskningshandlingen nämns
att båttvätt kan komma att anläggas och att detta tvättvatten efter rening, släpps till havet.
VA-enheten har därför inga synpunkter gällande båttvätten.
Befintliga ledningar
VA-enheten har följande påpekanden, se illustration.
1. Planerad byggnad kommer fortfarande i konflikt med befintlig VA. Byggnaden är
placerad rakt över befintlig spillvattenservis för fastighet Matvik 1:39. Denna ledning
tillhör en samfällighet.
2. Vegetation bör placeras minst 3 meter från VA, ingen förändring har skett enligt VAenhetens påpekanden om detta i samrådshandlingen. Växtlighet riskerar att påverka
befintliga VA-anläggningar.
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Dag- och dräneringsvatten
Dag- och dränvatten får inte vara kopplat till spillvattennätet. VA-enheten har ingen
kännedom om eventuella dagvattenledningars förläggning inom berörd fastighet bortom
servisavsättningen. Då havsnivån höjs och stiger över kajkanten kommer dagvattennätet
att kortslutas, dvs det kommer att vattenfyllas helt och inte längre ha en bortledande
funktion med konsekvensen att byggnader står ’till havs’. Detta påverkar fastigheter
nedströms samt uppströms och leda till översvämning på egen och andras egendom.
Havsnivå, skyfall och höga flöden
Byggnader ska utformas så att de klarar en framtida höjning av havsyta, vilket inkluderar
att havsvatten som tar sig in i en byggnad (tex via en dörr i markplan) inte kan nå
spillvattennätet eller komma i kontakt med dricksvattnet. I praktiken innebär detta att inga
golvbrunnar kan förekomma och att varken vattenuttag eller tex toaletter får förekomma
under nivån +2,5m
Övriga upplysningar
Fastigheterna kommer att vara anslutna till ett REVAQ-certifierat avloppsreningsverk.
Detta innebär att slammet kan spridas på åkermark och det är därför viktigt att inte tillföra
spillvattnet annat än normalt hushållsspillvatten.
Fastighetsägaren är välkommen att kontakta VA-avdelningen om det finns frågor eller
oklarheter i vattenrelaterade frågor.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Dan Alvesved och utredningsingenjör Daniel
Camenell daterad 2017-11-27
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Utredningsingenjör Dan Alvesved
utredningsingenjör Daniel Camenell
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§ 188 Yttrande över detaljplan för nytt vattenverk Froarp 4:7 2017/3855
Tekniska nämndens beslut
att anta nedanstående synpunkter som nämndens egna
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt rubricerat ärende för yttrande. Gatuenheten och
trafikenheten har inga synpunkter.
Synpunkter från VA-enheten:
Förändring som avses
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och
garantera byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att på
så vis säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Även befintligt vattenverk
ingår i planområdet.
Parallellt pågår ett arbete med att få tillstånd att ta reservvatten från Mörrumsån vilket
också innebär att det ska finnas möjligheter och utrymmen att leda in detta till det nya
vattenverket.
Skydd
Samtliga nya va- ledningar i kommer att vara mycket viktiga för Karlshamns kommuns
vattenförsörjning vilket innebär att dessa måste säkras med ledningsrätt och med
tillräckligt skydd för all framtid.
Det finns inte några u-områden definierade i plankartan vilket bör finnas med och med
tillräcklig yta.
Vattenverk och övriga byggnationer ska skyddas med fysiska och tekniska skydd såsom
staket, larm mm.
Detta måste beaktas i planarbetet med särskilda bestämmelser, rättigheter eller större
behov av ytor för åtgärder för att tillgodose skyddet för berörda byggnader samt
ledningsstråk.
Befintligt vattenverk
Då det befintliga vattenverket idag tar i anspråk en viss yta bör denna ges möjlighet, även i
framtiden, att kunna utnyttjas för eventuella nödvändiga va- anläggningar.
Befintliga ledningar, befintliga pumpstationer
De befintliga vatten- och spillvattenledningar som är placerade i berört område måste
beaktas.
Kapaciteten vid den befintliga pumpstationen vid befintligt vattenverk är begränsad och
bör tas med i ombyggnadsprocessen.
Dagvatten, klimatpåverkan
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Omhändertagandet av dagvatten skall ske så att inte Långasjöns primära, sekundära och
tertiära skyddsområden påverkas negativt eller att egendom kommer att skadas av större
nederbördsmängder.
En dagvattenutredning bör ske som klargör vilka volymer eller mängder som kommer att
uppstå i samband med att andelen hårdgjorda ytor kommer att öka då det nya vattenverket
byggs. I denna utredning måste även hänsyn tas till klimatförändringarna med ökande
nederbörd och de lågpunkterna som finns i berört område där det finns risk för framtida
problem.
Även vid råvattenintag och befintliga dammar nära Långasjön finns risk för påverkan vid
höga vattennivåer samt finkorniga jordarter vilket måste beaktas.
Föreslagna energibesparingar
Det är positivt om det finns förutsättningar att minska energibehovet på nya byggnader
men det får inte innebära att det finns risk för att förorena dricksvattnet eller påverka
vatten-ledningsnätet negativt då det är ett livsmedel som leds från vattenverket direkt ut
till abonnenterna via ledningsnätet.
Föroreningar och spillvatten
Tillförs förorenat vatten till spillvattenledningarna så transporteras dessa föroreningar till
avloppsreningsverket och sprids därifrån vidare i miljön, eftersom Avloppsreningsverket
enbart är byggt för att avlägsna kväve och fosfor. Idag är slammet Revaq-certifierat och
tillskottet av föroreningar skulle kunna äventyra kvaliteten på slammet eller påverka
driften av verket så att gällande tillstånd överskrids.
Geoteknisk undersökning
Bilaga ”Geoteknisk undersökning utförd av WSP, daterad 2015-10-23” bör utökas när
planområdet förändras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från VA-ingenjör Carina Fast och utredningsingenjör Daniel Camenell
daterad 2017-11-27
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
VA-ingenjör Carina Fast
Utredningsingenjör Daniel Camenell

