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Vad är en detaljplan? 
En detaljplan är juridisk bindande och regleras i Plan- och bygglagen, PBL 
kap 4. En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas inom ett 
visst geografiskt område. Den kan också reglera bebyggelsens placering, 
utformning och utförande. En detaljplan består av en juridiskt bindande 
plankarta, samt en planbeskrivning som underlättar förståelsen för 
plankartans innebörd.  

Planprocessen 
Detaljplaneprocessen är en demokratisk process med lagstadgat krav på 
allmänhetens insyn och medverkan och regleras i plan- och bygglagen 
(PBL). Under processen ska enskilda och allmänna intressen vägas mot 
varandra. Processen syftar även till att pröva lämpligheten av det givna 
förslaget till markanvändningen. Planprocessen kan hanteras antingen med 
standardförfarande eller utökat förfarande. Under samråd och granskning 
ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma 
med synpunkter. Handlingarna kommer under samråds- och 
granskningstiden finnas utställa på kommunhuset samt finnas tillgängliga 
på kommunens hemsida. 

  

Antagande Granskning Uppdrag Samråd Laga kraft 

Här är vi nu! 
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1. Inledning  
Bakgrund 
Området ägs av Sölvesborgs kommun men arrenderas ut till Sölvesborgs 
Segelsällskap, Sjöräddningen och Optimistjolleklubben Timan.  
Behovet av att upprätta en ny detaljplan för området aktualiserades i 
samband med att Sölvesborgs Segelsällskap ansökte om bygglov för 
husbilsuppställning. 
På uppdrag av kommunstyrelsen, 2020-08-25 § 118, har 
byggnadsnämnden i sin tur 2020-10-01 § 84 gett stadsarkitektavdelningen 
uppdraget att pröva möjligheten att upprätta en ny detaljplan för området. 

Detaljplanens syfte 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt användning av land- och 
vattenområdet för befintlig småbåtshamn i Hermans Heja. Användningen 
inkluderar befintliga hamnområdet med bland annat vågbrytare/pirarmar, 
bryggor, byggnader, parkerings- och angöringsytor.  

Läge och omfattning 
Planområdet ligger på Sölvesborgshalvön nordväst om Tredenborg och 
omfattar Hermans Heja, en befintlig småbåtshamn. Planområdet utgörs av 
ca 7 hektar land- och vattenyta. Planområdet angränsar i öster till befintlig 
bostadsbebyggelse, i norr och söder till naturområden med lövträdsskog 
och i väster Valjeviken.  

Planförfarande 
Detaljplanen upprättas med standardförfarande (PBL 2010:900). 

Planhandlingar 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

• Plankarta med planbestämmelser 
• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (denna handling) 
• Fastighetsförteckning (publiceras ej digitalt) 

Utredningar  

• Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Tidplan för detaljplanens framtagande 
Samråd sommaren 2021 
Granskning hösten 2021 
Antagande vintern 2021 
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2. Tidigare ställningstagande 
Historik 
Anläggandet av småbåtshamnen i Hermans heja påbörjades under sent 
1960-tal. 1968 fattade dåvarande stadsfullmäktige principbeslut om 
placeringen och 1969 gav Söderbygdens vattendomstol tillstånd för en 400 
meter lång vågbrytare, 4 flytbryggor där innanför samt utfyllnad för 
hamnplan mm. 

1970 byggde Sölvesborg segelsällskap klubbstugan. 1976 byggde 
Optimistjolleklubben Timan sitt klubbhus i området och 1979 inrättades 
sjöräddningsstationen. 

Översiktsplan 
I kommunens översiktsplan 2020, är planområdet inte särskilt utpekat mer 
än som befintlig bebyggelse, jord- och skogsbruksmark samt naturvård. 

Detaljplan 
För området gäller två detaljplaner; byggnadsplan nr 43, laga kraft 1965 
samt stadsplan nr 59, laga kraft 1974. För berörda delar anger de båda 
planerna markanvändningen allmän plats park. 

Miljöbedömning 
Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en strategisk 
miljöbedömning i aktuellt planärende är att ett genomförande av 
detaljplanen inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som 
avses i plan- och bygglagen. Motiven till ställningstagandet framgår av 
handlingen Undersökning om betydande miljöpåverkan. Tidigt samråd med 
Länsstyrelsen har hållits och de instämmer i bedömningen. 
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3. Förutsättningar, planförslag och 
konsekvenser 

Anläggningar inom och i anslutning till vattenområdet 
Planområdet används idag som småbåtshamn och gästhamn. 
Småbåtshamnen skyddas av en vågbrytare. I hamnen finns det plats för 116 
båtar fördelat på 2 flytbryggor med 97 platser och en brygga längs 
ytterpiren med 29 platser som segelsällskapet hanterar. På piren finns 
även en bastubyggnad. 

Sjöräddningen har en brygga längs västra kajkanten med en räddningsbåt 
på kran redo att sjösättas vid larm. Därintill har också optimistjolleklubben 
Timan egen brygga. Inom hamnområdet finns också en kran för i- och 
urtagning av båtar, en ramp för sjösättning, jolleslip, spolplatta samt 
möjlighet att slänga avfall. 

I övrigt omfattar planområdet hamnplanen med körytor, parkering, 
vinterförvaring av båtar samt intilliggande grönområden i öster och söder.  

 

 
Bilder över hamnplanen, överst utblick från Båthamnsvägen. Andra bilden 
visar upplagda segelbåtar mellan Segelsällskapets klubbhus och 
sjöräddningens hamnkontor. 
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Mark och vattenanvändning 
Mark- och vattenanvändningen inom planområdet anpassas utifrån dagens 
användning. För hamnområdets utbredning har huvudsakligen 
arrendeavtalets avgränsning legat till grund. 

Förslag och konsekvenser 
Vattenområdet (W1) regleras som Småbåtshamn. I den bestämmelsen ryms 
tillhörande funktioner så som bryggor och ramper. 

Planförslaget reglerar markanvändningen till kvartersmark för 
småbåtshamn (V1) och räddningstjänst, sjöräddning (U1). Även komplement 
till verksamheten räddningstjänst ingår i användningen. 

För området vid segelsällskapets huvudbyggnad regleras 
markanvändningen som kvartersmark för samlingslokal, klubbhus, 
servering och service kopplat till småbåtshamn (R1).  

Inom användningen småbåtshamn (V1) ingår tillhörande funktioner så som 
anläggningar och angöringsmöjligheter, tvätt och annan 
underhållsverksamhet som t.ex. spolplatta och latrintömning, sjösättning 
och upptagning av båtar samt parkeringsplatser och övrig infrastruktur för 
båt, bil, gång och cykel.  

I användningen småbåtshamn inryms även kontor som kopplas till 
hamnverksamheten, förrådsbyggnader, klubbstuga samt kompletterande 
service och handel, t.ex. servering/kiosk.  

Inom hamnområdet tillåts ytan under vinterhalvåret användas som 
uppläggningsplats för fritidsbåtar och under sommarhalvåret som allmän 
parkering (n3). Iläggning av båtar brukar ske i april månad och upptagning i 
oktober. 

Inom en avgränsad zon ges även möjlighet att anordna ställplats för 
husbilar och husvagnar (n4). 

Förslaget innebär att hamnens funktion säkerställs på land och i vatten, 
med utvecklingsmöjligheter inom ramen för detta ändamål. 

Bebyggelse inom planområdet 
Bebyggelsen inom planområdet utgörs huvudsakligen av klubbhus, förråd, 
garage, mastskjul, sjöräddningens kontor och garage samt miljöhus. 
Bebyggelsen fördelar sig på ett flertal fristående byggnader, företrädesvis i 
1 till 1,5 våningar med fasader främst i trä.  

Ute på piren finns en bastubyggnad. 

Längs områdets östra sida finns några mindre bodar, som huvudsakligen 
används av de intilliggande bostadsfastigheterna som trädgårdsförråd. 
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Bilder på sjöräddningens hamnkontor samt Segelsällskapets klubbhus. 

Förslag och konsekvenser 
Planförslaget reglerar ytor för bebyggelsen samt dess volymer. Framförallt 
för den befintliga hamnbebyggelsen, men även några nya byggrätter 
föreslås inom hamnområdet. 

För bebyggelsen ges utformningsbestämmelser om att fasad ska utföras i 
trä och tak ska utformas som sadeltak. Takvinkel mellan 27-45°. 

På piren ges byggrätt i två lägen för mindre byggnader i en våning, varav 
den ena är den befintliga bastubyggnaden.  

För hamnplanen ges byggrätter i avsikt att både säkerställa den befintliga 
bebyggelsen och dessutom ge utvecklingsmöjligheter. Detta möjliggör för 
sjöbodar/handelsbodar utmed kajkant i två lägen samt i ett läge mitt på 
hamnplanen. 

Byggrätten på hamnplanen sätts till 500 m2 med en högsta nockhöjd på 8 
meter.  

Byggrätten längs kajkanten för sjöbodar/handelsbodar (s1 och s2) regleras 
till 300 m2 i östliga läget och 150 m2 i västliga läget. Högsta nockhöjd är 3,5 
meter. 
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Även vid befintlig bebyggelse sätts byggrätten så att utrymme för viss 
utbyggnad möjliggörs: 

Invid Timan och Sjöräddningen ges en byggrätt på 500 m2 + 500 m2 (varav 
befintlig bebyggelse utgör ca 700 m2) med högsta nockhöjd på mellan 6-8 
meter. 

Vid Segelsällskapet ges en byggrätt på 400 m2 (varav befintlig byggnad 
utgör ca 140 m2) med högsta nockhöjd på 6 meter. 

Med tillkommande möjlig bebyggelse påverkas hamnplanens karaktär och 
siktstråken blir mer begränsade jämfört med hur området är bebyggt idag.  

För de befintliga bodarna i öster ges ingen byggrätt utan där föreslås 
fortsatt säkerställa allmän platsmark för natur. Eftersom bodarna 
företrädesvis används som trädgårdsförråd kan möjlighet att flytta in dem 
på egna fastigheten finnas, ifall byggrätten där medger detta.  
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Illustration över möjliga nya byggrätter i området. 
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Natur 
Inom planområdet utgörs hamnplanen i huvudsak av öppna grus- och 
gräsytor och sparsmakat med enstaka träd och buskar. Direkt söder om 
befintliga byggnader höjer sig marken något upp i ett lövskogsbeklätt 
naturområde, Rågångsnabben, ett rekreations- och strövområde med 
nyckelbiotop och värdefulla större träd. Även norr om hamnen finns 
lövskogsklädda naturområden.  

Mellan hamnen och befintlig bostadsbebyggelse i öster finns en 
trädbevuxen yta med några äldre bodar. 

Förslag och konsekvenser 
Naturområdet söder om den befintliga bebyggelsen planläggs som allmän 
platsmark natur.  

För vegetationen, framförallt träden, inom kvartersmark införs 
bestämmelse om att träd endast får fällas om det är sjukt eller utgör en 
säkerhetsrisk (n1). Det kopplas också till villkor om lov för trädfällning (a2). 

Samtidigt pekas ytor ut för möjlighet att anordna översvämningsskydd mot 
framtida havsnivåhöjningar inom östra delen av planområdet, vilket i det 
skedet kan inverka på befintlig vegetation, beroende på lösning.  

 

Bilden ovan visar zon inom vilken skydd mot översvämning kan anordnas 
(skrafferad yta) 
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Ekosystemtjänster (EST) 
Ekosystemtjänsterna i området har rekreativa och kulturella vädren då det 
ingår i ett kustnära rekreationsstråk. Värden så som möjlighet till 
uteaktiviteter; motion och rörelse, vandring, cykling, bryggor och aktivt 
båtliv, mötesplats, utsikt och närhet till hav mm finns i området. 

Naturpartierna norr och söder om hamnytan är också positiva för naturlek 
och lärande/pedagogik t.ex. tillgängligt för skolutflykter. 

Utifrån ekologiska värden och biologisk mångfald så ingår området som en 
länk i ett sammanhängande grönstråk utmed kusten norrut mot Valje och 
söderut mot Tredenborg. Det bidrar till att djur och växter kan röra 
sig/sprida sig, biologisk mångfald och livsmiljöer/habitat i t.ex. äldre träd 
som finns på Rågångsnabben söder om planområdet.  

De gröna (gräs och växtlighet) ytorna i ett område brukar dessutom vara 
positiva ur funktionen att infiltrera vatten och därmed minska behovet av 
dagvattenhantering. 

Förslag och konsekvenser 

Genom att säkerställa en koppling mellan Rågångsnabben i söder och 
vidare norrut genom hamnområdet med reglering av allmän tillgänglighet 
och naturmark stödjer det de kulturella ekosystemtjänsterna och även till 
viss del de stödjande ekologiska ekosystemtjänsterna.  

Området är redan ianspråktaget och de förändringar planförslaget innebär 
med ökade byggrätter och möjlighet till utveckling av hamnområdet 
innebär ingen inverkan på de ekosystemtjänster som finns. 

Markförutsättningar 
Hamnplanen och pirarmen består av utfyllda massor och stenblock. Någon 
geoteknisk undersökning har inte gjorts, men vid eventuell byggnation kan 
det komma att behövas. 

Eftersom marken dels består av fyllnadsmassor men framförallt på grund 
av att området sedan 1970-talet använts som småbåtshamn kan det finnas 
föroreningar i marken. Alla åtgärder som innebär hantering av eller 
schaktning av massor i hamnområdet är anmälanspliktig.  

Området ligger lågt i förhållande till havsnivån och kommer att påverkas av 
framtida havsnivåförändringar. 

Förslag och konsekvenser 
Grundläggning av ny bebyggelse med hänsyn till förändrade havsnivåer 
regleras med särskild bestämmelse i enlighet med Länsstyrelsens 
rekommendationer: 

För den befintliga hamnbebyggelsen anges bestämmelse b1 om att 
grundläggning ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till 
en nivå av + 3,0 meter inte skadar byggnaden. 
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Enklare byggnader så som förråd, kiosk, sjöbodar kan tillåtas enklare 
grundläggning så för sjöbodarna (s1 och s2 samt byggrätterna på pirarmen) 
anges bestämmelsen b2 om att grundläggning ska utföras så att naturligt 
översvämmande vatten upp till en nivå av + 2,5 meter inte skadar 
byggnaden 

Ytor för framtida översvämningsskydd införs inom naturmarken (SKYDD1) 
och inom kvartersmarken (a2). Syftet är att säkerställa plats för att i 
framtiden kunna skydda bebyggelse, framförallt den bakomliggande 
bostadsbebyggelsen som ligger lågt, ca 2 meter över havet.  

En dagvattenhantering håller på att tas fram och resultatet av den kommer 
att inarbetas i planförslaget inför granskningsskedet. Det kan t.ex. komma 
att handla om zoner för hårdgörande av ytor och oljeavskiljning etc.  

Tillgänglighet, trafik och parkering 
Planområdet kan angöras med bil, båt, cykel och till fots. Området är öppet 
och som besökare går det att ta sig genom området norrut och söderut och 
ut på piren. 

Biltrafiken till området sker via Båthamnsvägen. Den vägen saknar idag 
markerad trottoar eller cykelbana. 

Parkering för bil och cykel finns på hamnplanen. Där finns även skyltat för 
ett par besöksparkeringsplatser. Vintertid används hamnplanen för 
vinterförvaring av båtar. Bakom segelsällskapets klubbhus finns även en 
yta som används för parkering/förvaring av släp och båtvaggor. 

Genom området finns en körbar grusväg som leder söderut på 
Rågångsnabben och till de arrendetomter som finns där. Den fungerar även 
som cykel- och promenadväg ända ner till Fiskarbacken och Tredenborg. 
Också norrut, fram till ungefär i höjd med piren, går en körbar grusväg som 
efter hand övergår till en gång- och cykelstig norrut. 

Förslag och konsekvenser 
Större delen av planområdet planläggs som kvartersmark, vilket i flera fall 
inskränker allmän tillgänglighet. Det är däremot inte avsikten i 
planförslaget, utan användningen småbåtshamn med tillhörande pir och 
bryggor är ett område som utgör ett besöksmål för såväl fågelskådning, 
iläggning av båtar för dagsutflykter som rekreation och promenad mm.  

Genom att kommunen är markägare och huvudman för småbåtshamnar 
arrenderar ut marken sätter de också villkor för tillgänglighet. 

För att ytterligare förstärka detta så anges i plankartan ytor som behöver 
vara framkomliga dels som markreservat för allmännyttig gång- och 
cykeltrafik (x1) och dels zon där framkomlighet ska finnas för 
sjöräddningens utryckningsfordon (z1). 
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Planförslaget medger vinterförvaring av båtar och parkering inklusive 
husbil och husvagn inom kvartersmark på hamnplanen (n3). 

För att säkerställa allmänhetens möjlighet till parkering inom planområdet 
avsätts en yta för det ändamålet (P-PLATS) och angöring via allmän 
lokalgata (GATA). 

Den befintliga grusvägen på Rågångsnabben går till arrendestugorna på 
nabben. Det är inte avsikten att dra ner någon allmän trafik mot 
Rågångsnabben, så markanvändningen föreslås även fortsättningsvis 
utgöras av allmän plats (NATUR).  

Trafiken på Båthamnsvägen kan komma att öka med anordnade ställplatser 
för husbilar och besökstrafik till småbåtshamnen. 

Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 
Området är anslutet till kommunalt vatten och spillvatten med två 
förbindelsepunkter. Den ena går till Segelsällskapet och den andra går till 
övriga hamnplanen.  

Förslag och konsekvenser 
För att kunna ansluta fler fastigheter kan dimensioneringen av framförallt 
vattenledningen behöva ses över, då den endast är dimensionerad för en 
fastighet. 

För eventuell utbyggnad av allmänna ledningar inom kvartersmark kan 
servitut komma att behöva upprättas. 

Alla åtgärder som innebär hantering av eller schaktning av massor i 
hamnområdet är anmälanspliktiga.   

Dagvatten 
Sölvesborg Energi och Vatten AB har en utloppsledning för dagvatten som 
går genom området. I övrigt sker infiltration lokalt genom gräs- och 
grusytor. 

Förslag och konsekvenser 
En dagvattenutredning görs parallellt med planarbetet och resultatet av 
denna kommer att inarbetas inför granskningen. 

Viss asfaltering eller hårdgörande av hamnplanen kan bli aktuell, beroende 
på hur t.ex. dagvatten lämpligen hanteras. 

Avfall 
Källsortering och sophantering ska ske på kvartersmark enligt den för 
tidpunkten gällande kommunala standarden. Vägar och uppställningsytor 
ska utformas så att renhållningsfordon har god framkomlighet. Även 
hämtning av returpapper och förpackningar ska kunna ske på ett rationellt 
sätt. 
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Inom hamnområdet finns ett miljöhus för hantering av sopor och 
källsortering för hamnverksamheten. 

Fjärrvärme, el, tele och bredband 
Sölvesborg Energi och vatten AB har elledningar i området och 
sjöräddningens kontor samt segelsällskapets klubbhus är anslutet till 
elnätet. 

Området är inte anslutet till fjärrvärme. 

Förslag och konsekvenser 
Fler elanslutningar kan bli aktuella inom planområdet, till exempel för nya 
byggrätter samt laddstolpar till husbilar. 

För eventuell utbyggnad av allmänna ledningar inom kvartersmark kan 
servitut komma att behöva upprättas. 

Alla åtgärder som innebär hantering av eller schaktning av massor i 
hamnområdet är anmälanspliktiga.   

Sociala aspekter 

Trygghet 
Utifrån brottsförebyggande synvinkel är det angeläget att ta hänsyn till det 
som kallas situationell brottsprevention. Det innefattar de åtgärder som 
minskar antalet situationer som kan resultera i brottslighet. Det kan till 
exempel handla om att göra brotten svårare att utföra och att öka risken 
för att upptäckas. 

Exempel på situationell brottsprevention är att flytta cykelställ till ett ställe 
där många passerar. Då är det större risk att den som begår brottet 
upptäcks. Detsamma gäller att vegetation med buskage och träd vid en 
bilparkering kan hindra översikt och skapa möjlighet att osynligt begå 
skadegörelse eller inbrott i parkerade bilar. Andra exempel på 
brottsförebyggande åtgärder är att undvika dålig belysning, döda vinklar 
och vrår och öka överblickbarheten. Höga häckar, plank, uthus mm utmed 
cykel- och promenadstråk och vid sittplatser kan skapa otrygghet när man 
passerar och ge möjlighet till obehagliga situationer. En upplevd trygghet 
höjer kvaliteten i våra livsmiljöer. 

Förslag och konsekvenser 
Genom att tillföra olika byggrätter möjliggörs en utveckling av 
hamnområdet med t.ex. kiosk, någon ytterligare verksamhet anknuten till 
småbåtshamn och liknande aktivitet om efterfrågan och behov skulle 
uppstå. 

Det i sin tur kan bidra till att området används och besöks mer. Det gör att 
fler rör sig i området och har uppsikt över det vilket försvårar brott och 
skadegörelse. 
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Tillgänglighet 
Mark som tas i anspråk för bebyggelse och allmän platsmark ska (om det 
inte är obefogat med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt) 
kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.  

Förslag och konsekvenser 
Inom planområdet finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten på både 
kvartersmark och allmän platsmark, då terrängen är flack och till stor del 
innehåller plana grusytor och grusvägar. 

Gällande regleringar och skyddsvärden 
Den yttersta delen av piren ligger inom Riksintresse för Naturvård 
Harmonisering MB 3kap 6§.  

Förslag och konsekvenser 
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset 

Övriga skyddsbestämmelser 
Direkt söder om planområdet finns en nyckelbiotop på Rågångsnabben. 

Förslag och konsekvenser 
Planförslaget bedöms inte påverka nyckelbiotopen. 

Natura 2000 
Vållholmen som ligger ca 650 meter från planområdet utgör Natura 2000-
område enligt fågeldirektivet. Anledningen är att ön utgör en viktig 
häcknings och rastplats för olika fågelarter. 

Förslag och konsekvenser 
Planförslaget bedöms inte påverka intresset.  

Strandskydd 
I samband med upprättande av en ny detaljplan för området görs ett nytt 
ställningstagande kring strandskyddet. Så gott som hela planområdet 
ligger inom zonen 100 meter från havet. Eftersom området redan är 
ianspråktaget för småbåtshamn och planen syftar till att reglera detta 
anses särskilda skäl för upphävande av strandskyddet föreligga inom 
kvartersmarken i planförslaget.  

Förslag och konsekvenser 
Strandskyddet avses upphävas i denna planläggning inom kvartersmark, 
gatumark samt parkeringsytor. Strandskyddet upphävs mot bakgrund av 
att området redan är ianspråktaget för ändamålet samt att det är en 
anläggning som måste ligga vid vatten. 
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Miljö, hälsa och säkerhet 

Miljökvalitetsmål 
Miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet samt Hav i 
balans berörs av planläggningen av befintlig småbåtshamn, kopplat till 
dagvattenhantering, hänsyn till markmiljön vid anläggningsarbeten samt 
hantering av båtar i området.  

Närhet till friluftsliv och rekreation är positivt för målet om en god bebyggd 
miljö. 

Att inte ta mer mark och resurser i anspråk, utan bekräfta och möjliggöra 
utveckling och viss utbyggnad inom ett redan ianspråktaget och bebyggt 
område kan ses som positivt utifrån målet om begränsad klimatpåverkan. 

Miljökvalitetsnormer 
Det finns miljökvalitetsnormer för luft, vatten och buller. 
Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om lägsta godtagbara miljökvalitet 
och är juridiskt bindande.  

Förslag och konsekvenser  
Med hänsyn till planområdets läge och föreslagen markanvändning bedöms 
miljökvalitetsnormerna inte påverkas.  

Buller 
Planförslagets genomförande kan leda till ökad trafik på Båthamnsvägen. 
Med anordnade ställplatser för husbilar och med eventuell ytterligare 
serviceverksamhet så som kiosk, småskalig hamnanknuten handel etc. kan 
det också locka ytterligare besökstrafik till småbåtshamnen. 

Förorenad mark 
Marken i området är till viss del utfylld och småbåtshamn med tillhörande 
hantering av båtar har skett under decennier.  

Det kan bli aktuellt med schaktning för ledningar och grundläggning inom 
hamnområdet och en tidig kontakt bör ske med tillsynsmyndigheten i 
samband med anläggningsarbeten. 

Vid upptäckt av markförorening ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 
10 kap. 11 § MB. Om grävning i förorenade massor genomförs ska anmälan 
ske till tillsynsmyndigheten, enligt 28 §, förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Risker på grund av ett förändrat klimat 
Den globala uppvärmningen leder till ett förändrat klimat som påverkar 
hela samhället genom ökade risker för extrema väderhändelser och 
naturolyckor. Klimatförändringar som förväntas ske i framtiden innebär 
exempelvis högre temperaturer, ökad nederbörd i intensivare perioder och 
stigande havsnivåer, vilket i sin tur kan leda till översvämningar, ras, skred 
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och erosion. Vattentillgång och vattenkvalitet kommer att påverkas av 
förändrade nederbördsmönster och medföra ökad spridning av 
föroreningar med mera. Långvariga värmeböljor med högre temperaturer 
kommer att bli vanligare med behov av svalka och högre energiförbrukning 
till följd. 

Enligt analyser gjorda av SMHI (2015) beräknas medelvattenståndet i 
Blekinge kunna öka som mest med 8 dm mellan 1990-2100. Med bakgrund 
av SMHI:s analyser har Länsstyrelsen arbetat fram riktlinjer för byggande i 
låglänta områden med planeringshorisont år 2100. Många byggnader som 
byggs idag kommer användas långt efter 2100 varför det är väsentligt att 
beakta möjligt utfall av klimatförändringar även om viss osäkerhet finns i 
klimatscenarion. 

Planområdet ligger inom riskzonen vid framtida havsnivåförändringar. För 
grundläggning av byggnadsverk inom planområdet anges nivåer i enlighet 
med Länsstyrelsens rekommendationer. 

Om det planeras för verksamhet som kan bidra till miljöskada är lägsta nivå 
3 meter och för övrig verksamhet 2,5 meter, enligt Länsstyrelsens 
riktlinjer. Detta måste beaktas för att undvika översvämningsrisk. 

Länsstyrelsen Blekinge län har den 5 juni 2015 tagit beslut om Riktlinjer 
avseende säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden – hänsyn till 
översvämningsrisker i förändrat klimat. Resultatet från länsstyrelsens 
utredningar kring översvämningsrisker visas i Framtida högvatten – 
scenarier för havsnivå och översvämningsområden i Blekinge år 2100, rapport 
2012:11. 
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4. Genomförande av detaljplanen 
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av 
detaljplanen. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det datum då planen vunnit laga kraft. 
Genomförandetid är den tidsrymd inom vilken planen är tänkt att 
genomföras och fastighetsägare inom planområdet har en garanterad 
byggrätt i enlighet med planen under denna tid. Efter genomförandetidens 
utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan 
att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.  

Huvudmannaskap för allmän platsmark 
Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken som på plankartan 
utgörs av NATUR, GATA och P-PLATS. Huvudmannen ansvarar för den 
allmänna platsmarkens utbyggnad, drift och underhåll.  

Arrendeavtal 
Föreningarna inom planområdet har idag ett arrendeavtal med kommunen. 
I samband med framtagandet av planförslaget kommer arrendeavtalet att 
ses över.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm.  
Genom planläggning av hamnområdet till kvartersmark finns möjlighet att 
avstycka fastighet/er.  

Fastighetskonsekvenser för fastigheter inom planområdet 
Kommunen är fastighetsägare i hela planområdet, Sölvesborg 3:1. 
Det finns möjlighet att avstycka fastigheter inom kvartersmarken.  
Kvartersmark innebär också möjlighet till att stängsla in, vilket skulle 
förändra karaktären på området. Det är dock inte avsikten från kommunens 
sida och föreslås regleras via arrendeavtal. 

Fastighetskonsekvenser för fastigheter utanför planområdet 
Intilliggande fastigheter utmed Båthamnsvägen kan påverkas av förslaget 
genom ökad trafik. 
Fastigheterna som har trädgårdsbodar på allmän platsmark påverkas ifall 
bodarna ska flyttas eller tas bort, vilket kan resultera i kostnader för den 
enskilda fastighetsägaren. 
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Ansökan om lantmäteriförrättning 
Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig lantmäteriförrättning.  

Ekonomiska frågor 

Kostnader för planläggning 
Kostnaden för upprättandet av nu aktuell detaljplan svarar kommunen för.  
Kostnaden för upprättandet av detaljplanen tas ut genom planavgift enligt 
gällande taxa i samband med bygglov/bygganmälan. 

Ekonomiska konsekvenser och utbyggnadskostnader 
Alla anläggningar, utfyllnader, byggnationer och ledningsdragningar inom 
kvartersmark bekostas av exploatör/fastighetsägare eller den som initierat 
åtgärden, liksom eventuella kompletterande geotekniska eller andra 
erforderliga utredningar. Flytt av befintliga allmänna VA-ledningar ska 
regleras i särskild överenskommelse mellan VA-huvudmannen och 
exploatören och bekostas av exploatören. Anslutningsavgifter för el, vatten 
och avlopp utgör enligt gällande taxor. Eventuell flytt eller åtgärd av 
ledningar inom kvartersmark bekostas av exploatören/fastighetsägaren 
eller den som initierat åtgärden. 

Medverkande tjänstemän 
Förutom planförfattare Karoline Lindén Bengtsson, planeringsarkitekt, har 
bland annat tjänstepersoner från tekniska avdelningen och Miljöförbundet 
Blekinge Väst medverkat i planarbetet 

STADSARKITEKTAVDELNINGEN 

Fredrik Wikberg  Karoline Lindén Bengtsson 
Stadsarkitekt  Planeringsarkitekt 
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