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§ 163 Ändring av detaljplan A364, del av fastigheten Karlshamn 6:1 och 7:1 m fl 

(Västerport) 2020/3072 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att anta nedanstående synpunkter som nämndens egna 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har översänt remiss i rubricerat ärende. Remissen gäller en ändring 
av detaljplan A364, del av fastigheten Karlshamn 6:1 och 7:1 m.fl. (Västerport) i 
Karlshamns kommun. Ändringen rör nya marknivåer i planområdet samt nya 
dagvattenlösningar. Ändringarna leder bland annat till betydligt mindre berg som måste 
sprängas bort vid markberedningen, större lutning på vägarna i planområdet samt att ett 
av de nya dagvattendikena (längs Oljehamnsvägen) föreslås på mark som även är 
avsatt för framtida nedgrävning av elledning. 
 
De ursprungliga planhandlingarna (från detaljplan A364) har kompletterats med en ny 
planbeskrivning, ny plankarta, ny illustrationskarta, ny undersökning av betydande 
miljöpåverkan, nytt tillägg till miljökonsekvensbeskrivningen, ny dagvattenutredning samt 
en ny masshanteringsutredning. 
 
Yttrande från gata och trafik 
 

 I planförslaget står det tunnel under Oljehamnsvägen, hur blir höjdsättningen i 
förhållande till att området får nya högre höjder? Enheten för gata- /trafik förordar 
en bro istället för en tunnel med anledning av att det nya planområdet höjs. 

 Med tanke på områdets centrala närhet så främjas möjligheterna till alternativa 
färdmedel så som gång- och cykel till området. I planbeskrivningen bekräftas 
problematiken med att utforma acceptabla lutningar, men detta bör man titta 
vidare på för att få till andra sträckningar på gång- och cykelvägarna för att 
möjliggöra så att fler kan besöka området. 

 Bredder på föreslagna GC-vägar är 2,5m, enligt VGU idag så skall bredden på 
en gång- och cykelväg vara 3 meter. 

 
Yttrande från park och natur 
 
Genomförandet av detaljplanen för Västerport kommer innebära ett ökat skötselbehov 
för tekniska verksamheten, då flera ytor som idag sköts som skog istället blir allmän 
plats - park. Det är dock ingen större förändring gentemot den redan antagna 
detaljplanen. Det bör också utredas vidare i genomförandeskedet om ansvaret för 
dagvattenanläggningarna ligger på kommunen eller på Karlshamn Energi AB. 
 
I illustrationen ses en typsektion för gång- och cykelväg vid Hinseleden där stödmur 
föreslås. Det finns risk att det viktiga skogsbrynet mot skogen vid Stenhagen tar skada 
av en sådan lösning. I genomförandeskedet bör Skogsstyrelsen involveras för att 
minimera skador på skogen. 
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Yttrande från fritid 
 
Då ändringen inte påverkar användningen av markområden så har fritidsenheten inga 
synpunkter. Fritidsenheten ser positivt på möjligheterna för utveckling av idrott som 
detaljplanen medger och ligger helt i linje med teknik- och fritidsnämndens antagna 
Idrottspolitiska program, Ett liv i rörelse, där ambitionen är att skapa förutsättningar för 
att tillgodose människors behov av motion genom hela livet. 
 
En viktig anledning till att satsa på idrott via kommunen eller näringslivet och andra 
organisationer är att göra Karlshamns kommun till en attraktiv plats för såväl boende 
som besökare och näringsliv. En sådan utveckling hjälper till att skapa ytterligare 
positiva upplevelser för kommuninvånare och tillresta. Detta kommer i sin tur att leda till 
att göra Karlshamn än mer attraktivt som boende- och besöksort. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Remisshandlingar från byggnadsnämnden 
 
Yrkande 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar att inte anta synpunkterna utan anser att enbart ett 
mindre område ska exploateras för en brandstation. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) ställer förslagen mot varandra. 
 
Omröstning 
 
Följande propositionsordning godkänns: 
 
JA för ordförandens förslag 
NEJ för Görgen Lennarthssons förslag 
 
Med 6 för JA, 2 för NEJ och 3 för Avstår finner ordföranden att nämnden beslutar i 
enlighet med sitt förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 

Mats Dahlbom (C) X   

Katrin Johansson (S) X   

Bodil Frigren Ericsson (L)   X 

Bo Eloff (SD)  X  

Stig Johansson (S) X   

Ulf Ohlsson (M)   X 

Staffan Olsson (C) X   

Thomas Qvarnström (MP) X   

Lennart Ung (KD)   X 

Görgen Lennarthsson (SD)  X  

Siri Näslund (S) X   

Summa 6 2 3 
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Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Verksamhetschef Frida Stålebjer 
Gatuingenjör Ola Karlsson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Markförvaltare Linnéa Persson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Fritidssamordnare Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 


