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Inledning 
PLANENS BAKGRUND OCH HUVUDDRAG 
Den kommunägda fastigheten Stinsen 1 är idag planlagd för allmänt ändamål 
preciserat som bibliotek och garage. Områdets två byggnader har tidigare 
använt som turistbyrå, skola, bibliotek, räddningstjänst, taxicentral med mera 
men står idag tomt. För att möjliggöra en bredare användning av fastigheten 
har ett behov av planläggning av fastigheten framkommit. Fastigheten har ett 
attraktivt läge nära en vältrafikerad väg. Man önskar planlägga fastigheten för 
ett brett ändamål av verksamheter lämpliga inom tätorten. 
 
SYFTE 
Kommunstyrelsen beslutade den 2020-06-30 att syftet med en ny detaljplan är 
att möjliggöra centrumanvändning samt icke störande verksamhet. 

 
PLANOMRÅDE 
Fastigheten är belägen i Gökalund, intill E22 strax söder om korsningen med 
Torsåsvägen.  
Området avgränsas av cykelvägen mellan Torsås och Bergkvara i norr, av 
lokalgatan Skogsvägen i söder, av en mindre infartsväg till angränsande 
bostäder i väster samt av Kungsgatan dvs E22 i öster. Fastighetens yta är ca 
3300 kvm. 
 
PLANARBETET OCH ARBETSPROCESSEN 
Då området inte kan antas vara av betydande intresse för allmänheten och inte 
heller antas innebära en betydande miljöpåverkan genomförs planarbetet med 
normalt planförfarande.  
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Vid upprättande av detaljplan ska en lagstadgad planeringsprocess följas, med 
följande steg; 

 
Samrådsskede 
Granskningsskede 
Antagande 
 

En samrådshandling är ett förslag till ny detaljplan. Under samrådstiden ges 
berörda och intressenter möjlighet att ge synpunkter på förslaget. Detaljplanen 
kommer efter samrådet att bearbetas inför ett granskningsförslag. Det ges då 
en sista möjlighet att yttra sig. För utbyte av information och synpunkter hålls 
samrådshandlingar till detaljplan för ”Stinsen 1 – Gamla turistbyrån” 
tillgängliga. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och presenteras 
för bygg- och miljönämnden. Vi vill poängtera att den som har synpunkter bör 
framföra dessa så tidigt som möjligt under planarbetets gång.  

 

Förutsättningar 

BEBYGGELSE, KULTURMILJÖ OCH REKREATION 
Planområdet består idag av två byggnader uppförda på en fastighet.  
Områdets östligt belägna byggnad uppfördes 1880 som en folkskola. Sedan 
dess har byggnaden använts som bl a turistbyrå och bibliotek, men står idag 
nästan helt tom. Den är kraftigt förändrad och har eternitfasad och eternittak. 
På fastigheten finns också ett garage i murat tegel med stora garageportar. 
Byggnaden har tidigare varit brandstation, verkstad och taxicentral med mera 
men står idag oanvänd. Gamla turistbyrån har ett behov av renovering. 
 
Planområdet ingår i värdekärnan ” Bergkvara -Gökalund södra” i kommunens 
kulturmiljöprogram från 2019. Där vägen mellan Bergkvara och Torsås möter 
Kalmarvägen uppstod i början av 1900-talet en mötesplats, med många affärer 
och verksamheter. Miljön kring vägkorsningen är idag mycket annorlunda. 
Många hus är borta och de som finns kvar är kraftigt förändrade. Av 
karaktären av handelsplats och mötesplats, som hade särskilt stor betydelse 
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före järnvägens tillkomst, återstår bara fragment. I området kring 
vägkorsningen och söder om denna finns dock ännu enstaka byggnader med 
byggnadshistoriska värden och relativt välbevarade exteriörer, med fasader av 
träpanel, eller reveterade(putsade). Husen längs med stora vägen vittnar om 
gamla strukturer och en gammal vägsträckning. Den gamla 
järnvägssträckningen mot Bergkvara finns också kvar, med några hus 
orienterade mot den.  
 
Torsås kommun har genomfört en inventering av särskilt värdefulla byggnader 
inom tätorterna enligt plan- och bygglagens 8 kap 13§. Enligt inventeringen är 
fastighetens byggnader inte att betrakta som ”särskilt värdefulla”. 
 
Enligt riksantikvarieämbetets fornlämningsregister saknas fornlämningar inom 
området. 
 
Närmaste närrekreationsområde är beläget ca 160m från planområdet och 
består av gång- och cykelleden mellan Bergkvara och Torsås. 
 
TRAFIK 
Planområdet gränsar till nuvarande E22/Kungsvägen. Dagens trafikvolym är 
totalt 4720 ÅDT(årsmedeldygnstrafik) varav 690 ÅDT är tung trafik. 
 
En förbifart för Bergkvara samhälle är med i den nationella vägplanen för 
2018–2030 och beräknas vara färdigställd år 2029. 
 
Trafikverket är idag väghållare för nuvarande E22. I samband med 
anläggandet av förbifart Bergkvara kan kommunen komma att ta över 
väghållningen. 
 
Det generella byggnadsförbudet beslutas av länsstyrelsen och är för E22 utom 
planlagt område 50 meter. Detta gäller dock inte inom detaljplanelagt område. 
Det generella byggnadsförbudet gäller alltid inom tolv meter från ett 
vägområde. 

 
Det är ca 200 m till Bergkvara busstation. Härifrån går bussar till såväl Torsås, 
Söderåkra som Kalmar och Karlskrona. Cykelväg finns till Torsås. 
 
HANDEL OCH SERVICE 
I närområdet finns en matbutik samt en pizzeria. Sommartid finns 
en restaurang i den östra delen av Bergkvara, vid havet. Det finns förskola och 
skola upp till årskurs sju ca 700m från planområdet. 



 

  

Projektnamn 

Detaljplan 
Dnr 
2020/BMN483 

Sida  

5 

Skapad 
2021-05-19 

Författare 
Fredrika Ternelius 

 

Förvaltning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dokumenttyp 

Granskningshandling 

 

Torsås kommun, Kalmarvägen 4, Box 503, 385 25 Torsås 
Hemsida: www.torsas.se, e-post: samhallsbygginfo@torsas.se, telefon: 0486-331 00 

 
I Torsås samhälle samt i Karlskrona och Kalmar finns ett större utbud av 
kommersiell, offentlig och social service. 
 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Kommunen ansvarar för områdets vatten- och avlopp enligt Lagen om 
Allmänna Vattentjänster (LAV). Fastigheten ansluter till de vatten-, dagvatten- 
och avloppsledningar som tillhandahålls av det kommunala bolaget Torsnet. 
Bergkvara reningsverk är dimensionerat för 7500 pe (personekvivalent) För 
reningsverket har antalet anslutna, baserat på antalet abonnenter, uppskattats 
till 5 900 pe. Dagvattnets recipient är, via en fördröjningsdamm, Östersjön.  
 
Planområdet gränsar till vattenskyddsområdet för Bergkvara reservvattentäkt. 
 
E.ON ansvarar för områdets elnät.  
 
Området gränsar till Telias fibernät i Bergkvara. Generellt pågår en 
fiberutbyggnad inom hela kommunen. 
 
Kommunalförbundet Kretslopp Sydost ansvarar för renhållning, sophämtning, 
slamtömning och återvinning i Torsås kommun. 
 
NATUR 
Området består i dagsläget av befintlig bebyggelse, gräsmatta med intensiv 
gräsklippning (få blommande örter) och asfalt. Området bedöms således redan 
vara exploaterat med lågt befintligt naturvärde som följd. Bebyggelse av 
området kommer sannolikt ha ingen eller mycket låg negativ effekt på de låga 
naturvärden som bedöms finnas i området. Bebyggelse kan ha en positiv 
effekt, med fler blommande örter. I planområdet finns inga rödlistade arter 
identifierade enligt artportalen 
 
Marken består delvis av Littorinahavets strandvall vilket ingår i kommunens 
naturvårdsplan. Vallarna bildades som ett resultat av landhöjningen för ca 
6000–7000 år sedan och är nu belägna under nuvarande E22. 
 
Området omfattas inte av ytterligare riksintressen, allmänna intressen, finns 
inte med i någon naturinventering och saknar rödlistade arter mm. 
 
GEOLOGI OCH GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
Planområdet är relativt flackt, markhöjden varierar mellan 8,5 och 10,5 meter 
över havet och lutar mycket svagt mot sydväst. 
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Enligt SGU:s översiktliga kartunderlag består markens bergart av sandsten, 
konglomerat, siltsten, lerskiffer och markens jordart av postglacial sand—grus.  
 
HÄLSA OCH SÄKERHET 
En potentiell markförorening finns på platsen. Ett arbete pågår med att 
undersöka och ev riskklassa den eventuella föroreningen. En historisk 
inventering av planområdet har genomförts. Sannolikheten för att fastigheten 
skulle vara förorenad i mark eller i grundvatten bedöms som liten. Det är 
däremot inte uteslutet att järnvägsslipers skulle kunna ha orsakat förorening av 
PAH, arsenik och koppar eller att läckage från fordon och ev. verkstäder 
skulle kunna ha orsakat förorening av olja, drivmedel, metaller och PAH.  

 
Planområdet ligger inom högriskområde för radon. 
 
Planområdet påverkas av trafikbuller från E22. En översiktlig bullerberäkning 
för befintlig byggnad innebär i medeltal 64 dbA (LpAeq) och ett maxvärde 
(LpAFmax) på 78 dbA vid fasad. Beräkningen utgår från ”Nordic Predictation 
Model” SNV Report 4653.  
 
PLANFÖRHÅLLANDEN OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Detaljplanering 
Området är planlagd för allmänt ändamål preciserat som bibliotek och garage. 
Intilliggande detaljplaner har ändamålet bostäder. 
 
Översiktlig planering 
Enligt gällande översiktsplan är planområdet en del av befintligt samhälle. 
 
Riksintresse för väg 
Väg E22 ingår i det av EU utpekade Trans-European Transport Network, 
TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. 
Väg E 22 utgör en viktig nationell förbindelse mellan Skåne, Blekinge och 
ostkusten vidare norrut och ingår i det rekommenderade vägnätet för farligt 
gods. 
 
Riksintresse för kulturmiljövård.  
Riksintresset ”Södra Mörekusten [H40] (delen Söderåkra sn)” omfattar ett till 
stora delar öppet kust- och odlingslandskap med kommunikationsmiljöer, 
handelsplatser, skepparsamhällen och varv som sammantaget återspeglar den 
ekonomiska utvecklingen inom Kalmar läns södra delar från äldre järnålder till 
nutid. Detta tar sig bland annat uttryck i den gamla landsvägen mellan Kalmar 
och Karlskrona med sina kringliggande vägmiljöer som sedan förhistorisk tid 
följer den kustnära Litorinavallen och visar en av de äldsta förbindelselederna 
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mellan Sverige och Danmark och Gökalunds samhälle vid landsvägen med 
malm- och hantverksbebyggelse, ofta som små hus på 1½ plan målade i rött 
eller ljusa färger.  

 

Planförslag 
UTGÅNGSPUNKTER 
Planförslaget ska möjliggöra en bred användning som 
utnyttjar områdets läge. 
 
Planförslaget bör anpassa tillåten takutformning och 
tak- och fasadmaterial till intilliggande bebyggelse och 
kulturmiljöområde. 
 
Mark där allmänna underjordiska ledningar tillåts ska 
göras tillgänglig för ledningar. 
 
Bilden till vänster visar ett exempel på en typ av 
byggnad som planförslaget tillåter. 

 
Konsekvenser 

MARKANVÄNDNING 
Planområdets tillåtna markanvändning kommer att förändras från allmänt 
ändamål till centrum samt verksamhet utom skrymmande handel, vilket är 
förenligt med Torsås översiktsplan (C, Z1). 
 
Centrumanvändning innebär att tillåten användning för marken är kontor, 
handel och samlingslokal vilket innebär handel, service, tillfällig vistelse, 
samlingslokaler, kontor och annan jämförlig verksamhet som ligger centralt 
eller på annat sätt ska vara lätta att nå.  
 
Verksamhet utom skrymmande handel innebär t ex service, lager, tillverkning 
med tillhörande försäljning eller annan jämförlig verksamhet med begränsad 
omgivningspåverkan under förutsättning att försäljning av skrymmande varor 
inte sker.  
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BEBYGGELSE, KULTURMILJÖER OCH FORNLÄMNINGAR 
Planförslagets byggyta begränsas genom område för underjordiska ledningar 

(u1), ej byggbar mark längs Kungsvägen/E22 samt genom möjligheten att 

anordna parkering(n1). Någon ytterligare begränsning av tillåten byggyta är inte 

nödvändig. Detta möjliggör en bred användning av fastigheten. 
 
Förslaget innebär att tillåten byggnadshöjd begränsas till 4,5 meter (<4,5m>) 
att nockhöjden begränsas till 9 meter(<9.0m>) och att taklutning som lägst får 
vara 20 grader. Förslaget innebär även en begränsning för tillåtet fasadmaterial 

och möjliggör endast tegel-, trä- och putsfasad (f1). Planbestämmelsen innebär 

att befintlig byggnad inte följer detaljplanen och innebär en anpassning till 
intilliggande bebyggelse och till kulturmiljöområdet. Vid en förändring av 
områdets fasader måste tegel, trä eller puts användas. 
Planförslaget innebär att en byggnad måste vara parallell med Kungsgatan och 

tydliggör den bebyggelsestruktur som idag finns inom området(p1). 

Planförslaget innebär inga förändringar av områdets vägstruktur. 
 
TRAFIK 
Inom detaljplanelagt område gäller det generella byggnadsförbudet om tolv 
meter. Dessutom finns ledningar till vägbelysning inom det aktuella området.  
I planförslaget får därför inte marken förses med byggnad. Bestämmelsen 
innebär att befintlig byggnad inte följer detaljplanen och innebär en 
anpassning till det generella byggnadsförbudet.  Konsekvensen är att 
trafiksäkerheten ökar.  
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Genom att tillföra området parkeringsytor på kvartersmark säkerställs de 
parkeringsplatser som kan behövas när området utvecklas. Exempel från andra 
kommuners parkeringstal för liknande områden visar på ett parkeringstal på ca 
10-40 p-platser per 1 000 kvm byggnadsarea. Eftersom Torsås är en relativt 
liten kommun med hög tillgänglighet för biltrafiken kan en relativt hög andel 
av besökarna förväntas färdas med bil även om etableringen ligger relativt 
centralt. Därav bedöms ett parkeringstal på ca 25 p-platser per 1 000 kvm 
bruttoarea (BTA) vara rimligt. Detta krav innebär att behovet av parkering 

säkerställs men kan också innebära en begränsning av tillåten byggnation(n1). 

Utifrån en omsättning på varje p-plats på 3-4 gånger per dygn kan området vid 
en fullständigt utnyttjad detaljplan förväntas genera ca 150-200 fordonsrörelser 
per dygn. 
 
Gällande detaljplan för Kungsvägen/E22 tillåter inte utfart från Stinsen 1. 
Konsekvensen blir att risken för olyckor minskar.  

 
HANDEL OCH SERVICE 
Förslaget möjliggör för ytterligare verksamhet att etablera sig inom området. 
Detta kan innebära ett större utbud av service i området. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Planförslaget innebär att underjordiska ledningar och ledningsgravar inom 

planområdet skyddas genom ett markreservat (u) och genom en rättighet (a2) 
då kommunen just nu är markägare och detta kommer att underlätta i 
genomförandeskedet. 
 
Planförslaget följer KSRR:s rekommendationer om transportvägar för 
renhållningsfordon. Miljörum och uppställningsplatser för avfallskärl eller 
dylikt för fastighetens behov ryms inom begreppet centrum resp 
verksamhetsanvändning och säkerställer därmed markens lämplighet. 
 
Den föreslagna dagvattenlösningen innebär att avrinning från bebyggelsens tak 
ska avledas via dagvattenledning och så småningom når havet via en 
fördröjningsdamm. Dagvatten som når området via nederbörd infiltreras i 
marken.  
Detaljplanen begränsar därför andelen tillåten hårdgjord yta för den 

obebyggda marken till 50% (b1). 

 
NATUR 
Planförslaget innebär inte någon ytterligare påverkan på Littorinahavet.  
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GEOLOGI OCH GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
Markens geotekniska förhållanden får inte några konsekvenser för 
planförslaget. 
 
HÄLSA OCH SÄKERHET 
Planområdet kommer att påverkas av trafikbuller från E22. Föreslagen 
markanvändning innebär att bostäder inte tillåts. Tillåtna bullervärden för 
arbetsmiljöer överskrids inte. För centrum- och verksamhetsanvändning krävs 
enligt kommunens bedömning inte något skyddsavstånd till bostäder. 
 
Då det framkommit att en verkstadsindustri det vill säga en potentiell 
markförorening funnits på platsen har en översiktlig miljögeoteknisk 
undersökning genomförts.  
 
Inom ramen för den översiktliga undersökningen som genomförts har det inte 
påträffats några föroreningar som överskrider Naturvårdsverkets generella 
riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM). Vid nuvarande 
markanvändning krävs därför inga åtgärder avseende föroreningar i 
jordprofilen. Dock skall man ta hänsyn till den halt av bly som återfinns ytligt i 
prover tagna i gräsytorna norr om nuvarande byggnader. I samband med en 
exploatering och avbaning av jordmassor bör det noteras att jorden innehåller 
bly över nivåvärdet för återanvändning av avfall i anläggningsarbeten med 
syfte att ge förutsättningar för återvinning av massor på ett sätt som är säkert 
för människors hälsa och miljö (MRR), mindre än ringa risk. Detta innebär att 
avbanade jordmassor inte kan användas på ytor eller inom områden där man 
efterfrågar massor med föroreningshalter under mindre ringa risk (MRR). 

 
PLANFÖRHÅLLANDEN OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Riksintresse för väg 
Planförslaget innebär ingen påverkan på riksintresset. 
 
Riksintresse för kulturmiljövård.  
Planförslaget innebär inga förändringar av områdets struktur eller 
vägsträckning. Föreslagen omfattning innebär en anpassning till befintlig och 
omkringliggande bebyggelse. 

 

Miljökvalitetsnormer 

BULLER  
Miljökvalitetsnormen för buller syftar till att omgivningsbullret inte ska 
medföra skadliga effekter på människors hälsa.  
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I de största kommunerna med mer än 100 000 invånare omfattar 
miljökvalitetsnormen omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser 
och tillståndspliktiga hamnar. Även små och medelstora kommuner omfattas 
av bullernormen i de områden som störs av buller  
•från större vägar med över 3 miljoner fordon/år.  
•större järnvägar med över 30 000 tåg/år samt  
•större civila flygplatser med över 50 000 flygrörelser/år.  
Torsås kommun saknar områden som omfattas av miljökvalitetsnormen för 
buller.  
 
LUFT  
Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i 
tätorter. Riktvärden finns för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen samt 
pm10 (partiklar i utomhusluft). Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön.  
Utomhusluften i Torsås kommun är av god kvalité. Planens genomförande 
medför lokalt en liten ökning av trafiken men inte i sådan omfattning att 
utomhusluften försämras.  
 
VATTEN  
Miljökvalitetsnormerna för vatten syftar till att skapa en så god kvalitet på vårt 
vatten att ekosystemen fungerar på ett livskraftigt sätt och ekosystemtjänsterna  
bibehålls.  
 
Avrinningsområden  
det aktuella planområdet är beläget inom huvudavrinningsområde ”Mellan 
Bruatorpsån och Lyckebyån” samt delavrinningsområdet ”(2016): Rinner mot 
M v s Kalmarsunds kustvatten”.  
Den föreslagna dagvattenlösningen innebär att avrinning från bebyggelsens tak 
avleds via dagvattenledningar och så småningom når havet samt att dagvatten 
som når området genom regn eller avrinning från intilliggande fastigheter 
infiltreras i marken eller rinner till intilliggande fastigheter och vägar. För 
vägsystemet finns ett separat dagvattensystem för vilket trafikverket ansvarar. 
 
Aktuella miljökvalitetsnormer för vatten  
Planförslaget får inte försämra avrinningsområdets status.  
Enligt Vatteninformationssystem (VISS) uppnår miljökvalitetsnormerna för 
vatten i kustområdet inte god kemisk status, har måttlig ekologisk status samt 
en otillfredsställande grundvattenstatus. Kusten omfattas av ett undantag från 
gällande miljökvalitetsnormer men ska senast 2027 ha god ekologisk status.  
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Den måttliga ekologiska statusen beror på övergödning på grund av belastning 
av näringsämnen. De främsta källorna är reningsverket, enskilda avlopp samt 
jord- och skogsbruk. 
 
Den ej goda kemiska ytvattenstatusen beror på överskridna gränsvärden för 
bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. 
 
Senast 2027 skall åtgärder genomföras för att uppnå god vattenstatus för 
ytvattenförekomsten. Dock finns undantag för två, enligt VISS, mindre 
stränga krav. Det gäller gränsvärdena för kvicksilver och bromerade 
difenyletrar (PBDE) som överskrids i fisk i samtliga vattenförekomster.  
 
Den främsta påverkan av kvicksilver består av atmosfärisk deposition vars 
ursprung är långväga, globala atmosfäriska utsläpp från tung industri och 
förbränning av stenkol. Nedfallet har skett under en lång tid och ackumulerats 
skogsmarkens humuslager, varifrån det kontinuerligt sker ett läckage till 
ytvattnet. Vidare beror de höga halterna av bromerade difenyletrar (PBDE) 
även från långväga luftburna föroreningar. De höga halterna av kvicksilver och 
bromerade difenyletrar (PBDE) bedöms, enligt VISS, ha en sådan omfattning 
och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det.  
Den kemiska vattenstatusen bedöms dock fortfarande som inte god enligt 
VISS, som bedömer det som tekniskt omöjligt att sänka halterna i de nivåer 
som motsvarar en god kemisk ytvattenstatus. Dock får inte nuvarande halterna 
av kvicksilver och PBDE öka.  

 
Ytvattenförekomsten dvs havet, är en del av samma delavrinningsområde som 
mark inom planområdet. Dagvatten från planområdet kommer att släppas up i 
ytvattenförekomsten. Idag uppnår ytvattenförekomsten inte god kemisk status 
och har en måttlig ekologisk status. Enligt prognosen finns risk att varken god 
kemisk eller god ekologisk status uppnås inom utsatt tid.  
Föroreningar i dagvatten är oftast kopplade till näringsrika partiklar som 
regnvattnet för med sig från markytan. Under vinter och vår innehåller 
dagvattnet ofta mycket höga halter av dessa partiklar, varvid även de högsta 
halterna av föroreningar förekommer då. De näringsrika partiklarna bidrar till 
övergödning av Östersjön.  
 
Planområdet är även beläget inom grundvattenförekomsten (2017-2021): 
Kalmar). Den kvantitativa och kemiska statusen är idag god och det bedöms 
inte vara någon risk för att statusen ska försämras. Planområdet befinner sig 
inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Kommunen 
bedömer att grundvattenförekomsten inte kommer att påverkas negativt av 
planens genomförande.  
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Områdets dagvattenhantering  
En exploatering enligt planen medför att marken till största delen kommer att 
behöva hårdgöras mer än idag. En planbestämmelse som begränsar mängden 
obebyggd mark som får hårdgöras till 50% finns på plankartan. Det 
tillkommande dagvattenflödet beräknas kunna avvattnas via 
dagvattenledningar samt infiltreras i marken. Genom att fördröja vattnet 
kommer föroreningar och näringsämnen till exempel fosfor via sedimentering 
och kväve via fördröjning att omvandlas och renas så att det vatten som 
tillförs ytvattenförekomsten inte försämrar vattenkvaliteten.  
 
Sammantagen bedömning miljökvalitetsnormerna för vatten  
Kommunens bedömning är att planförslaget inte orsakar någon försämring av 
miljökvalitetsnormen för vatten eftersom dagvattnet kommer att tas om hand 
och renas på sin väg mot havet. 

 
Undersökning om betydande miljöpåverkan  
En undersökning om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan har 
gjorts enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966). Ett genomförande av 
detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan.  
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4kap. 34§ plan- och bygglagen 
(PBL) erfordras inte. 
 

Genomförande 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Kommunen äger det, på kartan rosamarkerade området. 
Delar av planområdet belastas idag med ledningsrätt. 
Rättigheten skyddar ungefär halva sträckningar av de vatten- 
och avloppsledningar som finns på fastigheten. Detaljplanen 
innebär att underjordiska ledningar och ledningsgravar inom 

planområdet skyddas genom ett markreservat (u1) och 

genom en rättighet (a2) då kommunen just nu är markägare 
och detta kommer att underlätta i genomförandeskedet. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  
Detaljplanen saknar allmän platsmark.  
Fastighetsägaren har efter att planen vunnit laga kraft 
möjlighet att exploatera marken för ändamålen centrum och 
verksamhet utom skrymmande handel. Fastighetsägaren kan 
efter en ansökan hos lantmäteriet genom fastighetsbildning 
kan dela upp marken. Det är fastighetsägaren som, inför 
försäljning, ansvarar för att fastighetsbildning sker. 
Kostnaden för mark och fastighetsbildning är däremot en 
fråga mellan fastighetsägare och eventuell köpare. I samband 
med fastighetsbildningen ska även frågan om ansvaret för 
ledningar och ev övriga gemensamma funktioner tas upp. 
Ledningsrätt för vatten- och avlopp är sedan tidigare reglerat 

för några av de ledningarna som är belägna inom planområdet. Vid tiden för 
planens framtagande har kommunen inte någon avsikt att ingå 
markanvisningsavtal för planområdet. 
 
GENOMFÖRANDETID 
Planförslagets genomförandetid är femton år från den dag planen vinner laga 
kraft.  
Innebörden av begreppet genomförandetid är att fastighetsägare inom 
planområdet har en garanterad rätt att få bygga enligt detaljplanen under 
genomförandetiden. Vägras bygglov, som uppfyller planens villkor för 
byggnationen, har fastighetsägarna rätt till skadestånd. Efter 
genomförandetidens utgång bortfaller den garanterade rätten att få bygga.  
 
Genomförandetiden skall anges till minst fem år och längst femton år. Den 
valda genomförandetiden ger skälig tid för utbyggnad av området. Om 
utbyggnad inte har skett inom denna tid är det lämpligt att kunna ompröva 
områdets innehåll. Planen gäller dock fortfarande tills den upphävs eller ersätts 
med en ny plan.  

 
KOSTNADER  
Framtagande av detaljplanen bekostas av kommunstyrelsen som därefter tar ut 
kostnaderna i samband med försäljningen av marken. 
 
Befintliga elanläggningar belägna på kvartersmark som inte skyddas genom 
ledningsrätt flyttas på bekostnad av exploatören.  
 
Alla kostnader förknippade med bildandet av ledningsrätter inom planområdet 
bekostas av respektive ledningsinnehavare. Förrättningskostnader regleras 
enligt lantmäteriets avgifter för lantmäteriförrättning. 
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TIDPLAN 
Tidsplanen enligt nedan är en försiktig uppskattning som kan komma att 
förändras. 
 
Antagande september 2021 
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