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dnr 2016/262 

Detaljplan för 

DETALJPLAN FÖR AFRIKA 5 OCH 6 
Sölvesborgs tätort, Sölvesborg 

 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE  

 
Ärendet handläggs med standardförfarande planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6§. 

Tillfälle att ta del av förslaget har funnits i såväl samrådsskede som granskningsskede. 

 
  
Granskning 
Granskning har enligt byggnadsnämndens beslut 2019-09-19 § 79 genomförts under tiden  
2017-10-04 till och med 2017-10-25. Myndigheter och förvaltningar har beretts tillfälle att yttra sig 
genom att fullständiga handlingar har översänts till dem. Även berörda sakägare har fått 
underrättelse om handlingarna. Planförslaget har varit tillgängligt på Stadshuset, ev bibliotek och på 
kommunens hemsida under granskningstiden.  
 

Yttranden har inkommit från 4 av de berörda remissinstanserna.  

 

Från berörda sakägare har inga skrivelser inkommit under granskningsskedet. Däremot kvarstår 

synpunkter från samrådsskedet. 

 

A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 

 

Lantmäterimyndigheten 

Trafikverket 

 

 Inkommandedatum 

2017-10-06 

2017-10-13 

   

B. YTTRANDEN MED ERINRAN ELLER ANDRA SYNPUNKTER 

 

Lantmäteriet 

 Inkommandedatum 

2017-10-17 

Polismyndigheten Polisregion Syd 

 

 2017-10-23 
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YTTRANDE FRÅN REGIONALA OCH STATLIGA INSTANSER 

Länsstyrelsen 

Planens syfte och bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare ett flerbostadshus på 

fastigheten Afrika 6. Samtidigt ska planbestämmelserna som omfattar 

stadshotellet ses över så att de stämmer med befintliga förhållanden. 

Planområdet ligger centralt i Sölvesborg. Förslaget möjliggör för 

flerbostadshus med 4 våningar och 15 meter som högst. För flerbostadshuset 

i norr reglerar gällande detaljplan 3 våningar och 12 meter som högst. 

 
För planområdet finns en gällande detaljplan från 1939. 

Översiktsplanen anger området som kulturmiljö. 

Behovsbedömning 
En behovsbedömning för att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) har upprättats. Sölvesborgs kommuns ställningstagande är att ett 

genomförande av detaljplanen inte bedöms ge betydande miljöpåverkan och att en 

MKB enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) och 6 kap. 11 § miljöbalken 

inte behöver upprättas. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning. 

 

Länsstyrelsens  synpunkter 
Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig i planprocessen bl a om/hur riksintresset 

för kulturmiljövården kan komma att påverkas av förslaget. Länsstyrelsen 

anser att den föreslagna byggnaden kan förenas med riksintresset. 

Länsstyrelsen bedömer att planen på ett bra och tydligt sätt skyddar hotellets 

kulturhistoriska värden och att ny bebyggelse anpassas till befintlig på ett 

genomtänkt sätt. Länsstyrelsen förespråkar dock att om planområdet är ut 

satt för trafikbuller bör det genom planbestämmelser säkras att bostäderna 

utformas med tyst sida, se vidare 4 kap. 14 § PBL. 

 

klimatanpassning -nederbörd- dagvatten 

Enligt SMHI:s nya analyser under hösten 2014 beräknas 

korttidsnederbördens intensitet öka med upp emot 50 procent fram till år 

2100. Länsstyrelsen anser därför att det är viktigt att dagvattensystemet i 

området tar hänsyn till framtida ökad nederbördsintensitet, såväl avseende 

fysisk dimensionering som kapacitet för eventuellt reningsbehov. Med 

uppförandet av ytterligare ett flerbostadshus kommer dagvattenmängden som 

behöver avledas att öka ytterligare. I detaljplanen behöver därför kommunen 

redovisa om befintliga dagvatten system är dimensionerade att omhänderta 

de dagvattenmängder som detaljplanen genererar. 
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Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 § PBL 
Föreslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt 

plan och bygglagen 11 kap 10 § vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor, 

miljökvalitetsnormer, strandskydd, hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, 

översvämning eller erosion. Vad som anges ovan under buller bör dock beaktas. 

 

Kommentar 

På plankartan har följande administrativa bestämmelse lagts till: 

Bygglov får endast ges under förutsättning att åtgärder som förebygger olägenheter 
från omgivningsbuller har vidtagits. 
 
Enligt Sölvesborgs Energi och Vatten har ledningen i Ungersgatan kapacitet att klara 

att området kopplas på. Detta förtydligas i planbeskrivningen på s 10: 

 

Det finns en dagvattenanslutning till AFRIKA 6. För fastigheten AFRIKA 5 finns 

det idag ingen anslutningspunkt men längsmed Ungersgatan finns det en 

dagvattenledning som har kapacitet att klara en påkoppling av området. 

Eventuell tillkommande anslutning och förbindelsepunkt till denna ska 

bekostas av fastighetsägaren/exploatören.  
 

 

 

Lantmäterimyndigheten i Blekinge län 

 

Lantmäterimyndigheten har inte längre några synpunkter på planförslaget. 

  

 

Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. Detaljplanens syfte är att möjliggöra 

ytterligare ett flerbostadshus inom fastigheten Afrika 6. Samtidigt ska planbestämmelserna som omfattar 

stadshotellet ses över så att de stämmer med befintliga förhållanden. Delar av stadshotellet är ombyggt till 

lägenheter, vilket strider mot gällande detaljplan. 

 

Trafikverket har tidigare lämnat yttrande i samrådet den 20 juni 2017 (TRV 2017/55114). Trafikverket noterar 

att bestämmelsen om byggnadshöjd har sänkts till högsta nockhöjd på 15 meter, varmed samrådskravet med 

Luftfartsverket, Försvarsmakten och berörda flygplatser utgår. 

 

Trafikverket har inga ytterligare synpunkter. 
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Polismyndigheten 
Polismyndigheten, genom lokalpolisområde Karlshamn, önskar att även tryggheten för 

de boende tydligt beaktas och vikten av situationen brottsprevention, d.v.s. att i 

planeringsarbetet ta stor hänsyn till förebyggande av att brottstillfällen uppstår. Detta kan 

gälla belysning, placering av vegetation, bilparkering, cykelförvaring m.m. 

 

Kommentar 
De exempel som polismyndigheten ger regleras inte i detaljplan, men fastighetsägaren 

informeras genom denna redogörelse.  

  

SYNPUNKTER UNDER SAMRÅDET 

De under samrådet inkomna synpunkter finns redovisade i till ärendet hörande Samrådsredogörelse 

daterad 2017-08-22.  

 

Skrivelser med erinran eller synpunkter i samrådsskedet redovisas i nedanstående sammanställning:  

 

- Det nya huset bör vara lika högt som den befintliga flygelbyggnaden. 

- Det nya huset kan flyttas närmare Ungersgatan och skapa plats för boendeparkering och 

bättre symmetri. 

 

ÖVRIGA SYNPUNKTER 

Synpunkter lämnade vid samrådsmöte, muntligt framförda synpunkter eller skrivelser utan 

namnunderskrift ger ej rätt att överklaga planförslaget. Endast skriftliga inlämnade synpunkter som 

undertecknats med namnunderskrift kan åberopas för överklaganden. 

 

STÄLLNINGSTAGANDE 

De under utställningen inkomna synpunkterna föranleder följande kompletteringar/revideringar 

inför antagandet: 

- På plankartan har följande administrativa bestämmelse lagts till: 

Bygglov får endast ges under förutsättning att åtgärder som förebygger olägenheter från 
omgivningsbuller har vidtagits. 
 

- I planbeskrivningen på s 10 har ledningarnas kapacitet förtydligats: 

Det finns en dagvattenanslutning till AFRIKA 6. För fastigheten AFRIKA 5 finns det 

idag ingen anslutningspunkt men längsmed Ungersgatan finns det en 

dagvattenledning som har kapacitet att klara en påkoppling av området. Eventuell 

tillkommande anslutning och förbindelsepunkt till denna ska bekostas av 

fastighetsägaren/exploatören.  
 

Synpunkter som helt eller delvis ej beaktats: 

Samtliga synpunkter från granskningsskedet har tillgodosetts.  
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Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden besluta att 

 

- Bemöta ingivna erinringar eller andra synpunkter i enlighet med stadsarkitektavdelningens 

redogörelse samt 

- Anta planförslaget. 

 

NAMNLISTA 

Följande sakägare har kvarstående synpunkter (synpunkter finns redovisade i samrådsredogörelsen 

daterad 2017-08-22) som inte till fullo kunnat tillgodoses:  

 

 Weine Bengtsson och Marianne Hagström-Åhberg, Rektor Dahlsgatan 1, Lägenhet 1102 

 Jan Håkansson, Kina 1 

 

 

 

Stadsarkitektavdelningen  2017-10-31 

 

 

 

Fredrik Wikberg  Hanna Emenius 

Stadsarkitekt   Planeringsarkitekt 


