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Detaljplan för 

AFRIKA 5, 6:2 
Sölvesborgs tätort, Sölvesborg 

 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  

 

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS 

Ärendet handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6§. Tillfälle att ta del 

av förslaget föreligger i såväl samrådsskede som granskningsskede. 

 

Samråd 
Samråd har enligt byggnadsnämndens beslut 2017-05-17 § 44 genomförts under tiden 2017-05-29 

till 2017-06-27. Myndigheter och förvaltningar har beretts tillfälle att yttra sig genom att fullständiga 

handlingar har översänts till dem. Även berörda sakägare har erhållit handlingarna. Planförslaget har 

varit tillgängligt på Stadshuset och på kommunens hemsida under samrådstiden.  

 

Yttranden har inkommit från 8 av de berörda remissinstanserna.  

 

Från berörda sakägare har 2 skrivelser inkommit. 

 

YTTRANDEN UTAN ERINRAN 

 

Tekniska avdelningen 

Skanova 

E.ON 

 

 Inkommandedatum 

3017-06-07 

2017-06-12 

2017-06-21 

   

 

YTTRANDEN MED ERINRAN ELLER ANDRA SYNPUNKTER 

 

Jan Håkansson, Nygatan 1, Kina 1 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

 Inkommandedatum 

2017-06-01 

2017-06-01 

Weine Bengtsson, Rektor Dahlsg 1, lgh 1102 

Lantmäterimyndigheten 

Trafikverket 

Länsstyrelsen Blekinge län 

 2017-06-05 

2017-06-16 

2017-06-20 

2017-06-21 
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Försvarsmakten  2017-07-04 

YTTRANDE FRÅN REGIONALA OCH STATLIGA INSTANSER 

Länsstyrelsen 
 

Planens syfte och bakgrund 

Syftet med detaljplanen är att den ska överstämma med befintlig användning för Afrika 5 och dels 

på Afrika 6 i den södra delen för att möjliggöra uppförandet av ett nytt bostadshus på 5 våningar 

som högst. För flerbostadshuset i 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 bedömer att kommunen har lyft fram platsens förutsättningar på ett bra sätt och 

redovisar sina synpunkter nedan som kommunen bör beakta i det fortsatta planarbetet. 

 

Riksintresse kulturmiljö 
Det berörda området ingår i riksintresse för kulturmiljövård, Sölvesborg K2. Fastigheten ligger inom 

den s.k. nya staden där uttrycken för riksintresse är gatunät efter esplanadsystemets rutnätsplan från 
1897 och 1910 års stadsplaner. Trädplanteringar som bildar boulevard och alléer. Snedställda 
gatuhörn. Tingshus och järnvägsstation i motsatta ändar av Ungersgatan obrutna stråk. Natur- och 
smågatstensbeläggningar. Kvarvarande bebyggelse från 1900-talets början. Länsstyrelsen anser att 

den föreslagna byggnaden bör kunna förenas med riksintresset. Länsstyrelsen instämmer också i att 

det är viktigt att man ägnar stor omsorg om den nya byggnadens utformning och att den anpassas till 

hotellbyggnaden och flerbostadshuset, norr om det planerade. Detta kan göras genom fotomontage 

för att illustrera den nya bebyggelsens sammanhang med befintlig bebyggelse och dess 

omgivningspåverkan. Samt att de planbestämmelser som anges införs på plankartan. Länsstyrelsen 

bedömer att riksintresset inte påverkas under förutsättning att ovanstående beaktas. Länsstyrelsen 

anser dock att samspelet mellan byggnaderna emellan skulle kunna bli bättre om den nya 

byggnaden får samma höjd som det befintliga bostadshuset. 

 

Länsstyrelsen ser det som positivt att kommunen låtit ta fram en kulturhistorisk utredning över 

stadshotellet. Såsom fastställts i utredningen har byggnaden höga kulturvärden som är viktiga att 

värna. Planens skydd- och varsamhetsbestämmelser samt rivningslov ger ett långtgående skydd åt de 

delar av byggnaden som besitter de höga kulturhistoriska värdena. 
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Fornlämning 
Den berörda platsen ingår i fornlämningsområde. Tillstånd krävs enligt 2 kap 10 § kulturmiljölagen. 

 

Klimatanpassning –nederbörd –dagvatten 
Enligt SMHI:s nya analyser under hösten 2014 beräknas kortidsnederbördens intensitet öka med 

upp emot 50 procent fram till 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. I detaljplanen behöver därför 

kommunen redovisa hur man avser att ta hand om dagvatten inom planområdet. 

 

Koppling till miljömålen 

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. 

PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap. 2§. Miljömålen ska enligt 

miljöpropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpning av miljöbalken. Varje detaljplan 

innebär åtgärder som påverkar de av riksdagen beslutade nationella miljökvalitetsmålen. Varje 

genomförd detaljplan representerar en aktiv handling i miljömålsarbetet. 

 

Hälsa och säkerhet 

Buller  
Planområdet berörs i dagsläget av trafikbuller från järnvägsgatan. Den framtagna bullerprognosen, 

fram till 2037, har räknats upp utifrån den trafikbullerberäkning som gjordes 2008. Om 

planområdet är utsatt för trafikbuller kan det genom planbestämmelser säkras att bostäderna 

utformas med tyst sida, se vidare 4 kap. 14 § PBL. Enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 ”Buller i 

planeringen” kan avsteg från riktvärdet 55 dB(A) ekvivalentnivå vid fasad göras under förutsättning 

att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller ljuddämpad sida (45-50 dBA 

vid fasad) och at maximalnivån inte bör överstiga 70 dBA vid uteplats. Minst hälften av 

bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. 

 

Avsteg från boverkets huvudregel vid planering av nya bostäder kan göras vid centrumnära lägen 

och god tillgänglighet till kollektivtrafik och service. Länsstyrelsen vill dock påpeka att det är viktigt 

att sovrum förläggs så att de klarar bullerkraven, se även Trafikverkets yttrande. 

 

Luftfart m.m. 

Planområdet ligger inom den MSA-påverkade zonen för Ronneby och Kristianstad flygplatser. 

Flygplatsen, Luftfartsverket samt försvarsmakten är sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över 

detaljplanen. I de fall det förekommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras och 

skickas till berörda flygplatser. Lokaliseringsbedömning kan också behöva göras hos 

Försvarsmakten. Läs mer på Försvarsmaktens webbplats. (www.forsvarsmakten.se) där blankett 

finns. 

 

Radon 
Länsstyrelsen ställer sig positiv till att kommunen har för avsikt att införa en planbestämmelse som 

anger att byggnader där människor stadigvarande ska vistas ska uppföras i radonskyddat utförande. 

Om det inte anses obehövligt. 

 

http://www.forsvarsmakten.se/
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Förorenad mark 

Inga av länsstyrelsens kända förorenade områden bedöms beröras av planen. Om förorenade 

massor upptäcks ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap. 11 § förordningen (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, lämnas till tillsynsmyndigheten. 

 

Samråd 

Samråd har skett med Trafikverket, vilka lämnar eget yttrande. 

 

Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 § PBL 

Förslaget 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 

(klimatanpassning). Vad som anges ovan under buller och riksintresse för kulturmiljön bör beaktas. 

 

 

Kommentar 
Sölvesborgs kommun har tagit Länsstyrelsens synpunkter i beaktande och har ändrat 

planbestämmelsen gällande höjd för den nya byggnaden från en byggnadshöjd om 15 

meter till en nockhöjd om 15 meter. Inom detta ska fyra våningar med mansardtak 

rymmas. Kommunen anser att platsen klarar en byggnad med en våning mer än den 

befintliga i den norra delen. Dels för att det är en nivåskillnad i marken och dels för 

att den nya byggnaden blir lägre än stadshotellet som fortfarande utgör kvarterets 

huvudbyggnad. Sölvesborgs kommun menar att planen möjliggör för en förtätning i 

stationsnära och centralt läge. En extra våning ytterligare bidrar till 

miljökvalitetsnormen God bebyggd miljö 

och till ett minskat behov av transporter 

och därmed ger klimatvinster.  

 

Försvarsmakten fick möjlighet att yttra sig 

under samrådet, men hade inget att erinra 

Då höjden på den nya byggnaden har 

sänkts till en nockhöjd på 15 meter är det 

inte längre en fråga för flygplatsen, 

luftfartsverket eller försvarsmakten. 

 

För dagvatten har det gjorts ett tillägg i 

planbeskrivningen under rubriken Teknisk 

försörjning, Dagvatten: 

 

”Det finns en dagvattenanslutning till 

Afrika 6. För fastigheten Afrika 5 finns det 

idag ingen anslutningspunkt men det finns 

en dagvattenledning längsmed 

Ungersgatan, se karta. Eventuell 

tillkommande anslutning och 
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förbindelsepunkt till denna ska bekostas av fastighetsägaren/exploatören.” 

 

  

Lantmäterimyndigheten i Blekinge län 
 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig genomgång av 

planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomförandefrågor. 

Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande frågeställningar. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Servitutet med beteckningen 1083-88/11.1 har bara ändamålet väg. I planbeskrivningen står att 

parkeringar ska lösas inom kvarteret. Om det ska vara en gemensam lösning för Afrika 5 och 6 

föreslås att en gemensamhetsanläggning bildas för att reglera både fastigheternas rättigheter och 

skyldigheter i förvaltningen av den. Det görs genom att ansökan om bildande av 

gemensamhetsanläggning hos Lantmäteriet. 

 

Lantmäteriet ser ett stort värde i att genomförandefrågorna redovisas på ett tydligt sätt i 

planhandlingarna så att berörda fastighetsägare förstår vilka åtgärder som kommer att bli nödvändiga 

och vem som kommer att stå för olika slag av kostnader (framtida underhåll av gemensamma 

anläggningar, marklösen, förrättningskostnader mm). 

 
Kommentar 
I genomförandebeskrivningen läggs följande till: 

 

Parkeringar ska lösas inom kvarteret Afrika. En gemensamhetsanläggning bör bildas för att tydliggöra 

skyldigheter och rättigheter för Afrika 5 och 6. Fastighetsägarna ska bekosta bildandet av 

gemensamhetsanläggningen. 

 

Försvarsmakten 
 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 
 

Trafikverket 
 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna 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 det stämmer med befintliga 

förhållanden. Delar av stadshotellet är ombyggt till lägenheter, vilket strider mot gällande detaljplan. 

 

Aktuella fastigheter ligger i Sölvesborgs centrala del och omges av kommunalt vägnät. 

Detaljplaneområdet ligger drygt 100 meter från järnvägen, Blekinge kustbana. Detaljplanen bedöms 

inte inverka negativt på riksintresset för järnvägen. 
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Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas av kommunalt vägnät. 

Detaljplaneområdet ligger drygt 100 meter från järnvägen, Blekinge kustbana. Detaljplanen bedöms 

inte inverka negativt på riksintresset för järnvägen. 

 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens 

fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. Trafikverket noterar att bullerutredningen endast 

baseras på vägtrafikbuller där även buller från järnvägen borde beaktas. Dock anser trafikverket att 

de förslag till åtgärder som redovisas i bullerutredningen tillgodoser även eventuell bullerpåverkan 

från järnvägstrafiken. Enligt bullerutredningen behöver anpassning av bostadshusens utformning 

göras för att tillgodose kravet om skyddad sida för minst hälften av bostadsrummen per lägenhet, 

vilket Trafikverket anser ska framgå av plankartan. De nödvändiga åtgärder som kan krävas 

(bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 

Trafikverket tolkar det som att detaljplanen medger bebyggnation som är över 20 meter. Då 

området ligger inom den MSA-påverkade zonen för Ronneby och Kristianstad flygplatser ska dessa 

beredas möjlighet att yttra sig. Likaså ska Luftfartsverket och Försvarsmakten ges möjlighet att yttra 

sig. Trafikverket förutsätter att kommunen hör berörda flygplatser samt luftfartsverket och 

Försvarsmakten. I de fall det framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras och 

skickas till berörda flygplatser. Lokaliseringsbedömning kan också behöva göras hos 

Försvarsmakten. Läs mer på försvarsmaktens webbplats (försvarsmakten.se), där blankett finns.  

 
Kommentar 
I bygglov ska visas att de riktvärden som finnas inte överskrids. 

Då höjden för den nya byggnaden har ändrats från en byggnadshöjd på 15 meter till 

en nockhöjd om 15 meter är det inte längre möjligt att det blir över 20 meter varför 

Luftfartsverket, försvarsmakten eller flygplatserna inte behöver ges möjlighet att yttra 

sig i granskningsskedet. 

  

 

TeliaSonera/Skanova 
 

Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte av rubricerat planförslag. Vi har därför inget att 

invända motgällande planförslag. 

  

 

E.ON Elnät AB 
 

E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och då vi inte 

har några ledningar inom planområdet så har E.ON Elnät inget att erinra. 

 

YTTRANDE FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG M.FL. 

Miljöförbundet 
 

Miljöförbundet har granskat handlingarna och vill med anledning av detta framföra följande. 
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Miljöförbundet noterar att träden längs med Ungersgatan och som utgör en allé, är utpekade som 

skyddsvärda träd i länsstyrelsens webbGIS. Det kan vara viktigt att påpeka detta i planhandlingarna. 

Detta eftersom träden kan komma att stå nära ett framtida husbygge och då kan behöva skyddas mot 

skada. Även om de står utanför planområdet. I övrigt har miljöförbundet inget att erinra. 

 

Kommentar 
I genomförandebeskrivningen har följande lagts till: 

Skydd av träd  
Allén längs med Ungersgatan, är utpekad som skyddsvärda träd i länsstyrelsens 

webbGIS. Träden är utanför planområdet och skydd kan därför inte regleras i 
plankartan, men det är viktigt att hänsyn tas till dem och att de skyddas framförallt 
under byggskedet. 

 

 

Ärendets bakgrund och handläggning 

 

Sölvesborgs kommun har berett Miljöförbundet Blekinge Väst tillfälle att yttra sig angående förslag 

till detaljplan för Afrika 5 och 6:2 (stadshotellet), Sölvesborg, Sölvesborgs kommun. Syftet är att 

möjliggöra för ytterligare flerbostadshus. Samtidigt ses planbestämmelserna som omfattar 

stadshotellet över så att de stämmer med befintliga förhållanden. Stadshotellet är en byggnad med 

höga kulturvärden, dessa skyddas i planen. Bullerutredningen visar att riktvärdena kommer att 

överskridas vid fasaden mot järnvägsgatan. I planen skrivs det därför in att man vid bygglov ska 

redovisa hur riktvärdena klaras. Detta ka t ex ske genom att lägga kontor i den delen eller anpassa 

bostädernas yta och utformning.  

 

Kommentar 
  

 

Tekniska avdelningen 

 

Tekniska avdelningen har inga synpunkter på planen. 

 

SKRIVELSER FRÅN SAKÄGARE, BOSTADSRÄTTSHAVARE M.FL. 

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

 
Kan inte huskroppen flyttas närmare Ungersgatan för att ge plats för boendeparkering? Så det blir 

symmetri. Läste någonstans om spröjsade fönster, det har visat sig att på huset har de flesta lossnat 

och inte åter monterats av husägaren.Ska det vara spröjs så måste det vara med kvalite. 

 

Angående Stadshotellet och dess kulturintresse behöver dess fasader och fönsterbågar åtgärdas mot 

flagning och hål efter tidigare monterade markiser som satt för flera år sedan. 
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Kommentar 
Allén på Ungersgatan är av Länsstyrelsen markerad som skyddsvärda träd. Avståndet 

till Ungersgatan syftar till att skydda den. 

 

Övriga synpunkter noteras, men är inte frågor som behandlas i detaljplan. 

 

Jan Håkansson, Kina 1 

 

Tackar för info angående Afrika 6. Nytt flerbostadshus. 

Det är mycket positivt att det byggs nya bostäder, det behövs mera bostäder för att möta efterfrågan 

av vår positivt ökande befolkning samt pressa priserna på befintliga fastigheter. 

Kan bara hoppas att det blir enklare standard, bra kvalite o rimliga kostnader. 

 

Vi har synpunkter på antalet våningar, 4 st, på nya huset. Det kommer att se konstigt ut med fyra 

våningar mot det parallella huset med 3 våningar. 

År införstådd att tomten är lägre mot Ungersgatan och att detta skall ses som orsak att bygga 4 

våningar (fastighetsägaren vill naturligtvis också ha så många kvm som möjligt för boende) men 

ringa markplanering samt något högre grundsättning kan lätt kompensera detta. 

Som förslaget ser ut nu så kommer det nya tänkta huset med 4 vån högre till full takhöjd än 

befintligt parallellt 3 vån hus, o detta 4 vån hus kommer att se dominerande ut. 

Gammal tradition är alltid att två annex framför huvudbyggnaden är lika stora för att det skall se 

symmetriskt ut och smälta in bra. 

 

Kommentar 
Kommunen gör bedömningen att kvarteret klarar fyra våningar. Huset blir högre än 

befintligt, men nivåskillnaden gör att höjden inte motsvarar en hel våning. Övriga 

synpunkter noteras. 

 

ÖVRIGA SYNPUNKTER 

Inga övriga synpunkter har lämnats. 

 

STÄLLNINGSTAGANDE 

De under samrådet inkomna synpunkterna föranleder följande kompletteringar/revideringar inför 

utställning: 

- I planhandlingarna har den nya byggnaden höj ändrats från 15 m byggnadshöjd till 15 

meters nockhöjd. 

- I planbeskrivningen under rubriken Trafik och parkering läggs följande till: 

Parkeringar ska lösas inom kvarteret Afrika. En gemensamhetsanläggning bör bildas 

för att tydliggöra skyldigheter och rättigheter för Afrika 5 och 6. Fastighetsägarna ska 

bekosta bildandet av gemensamhetsanläggningen. 
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”Det finns en dagvattenanslutning till Afrika 6. För fastigheten Afrika 5 finns det idag ingen 

anslutningspunkt men det finns en dagvattenledning längsmed Ungersgatan, se karta. Eventuell 

tillkommande anslutning och förbindelsepunkt till denna ska bekostas av 

fastighetsägaren/exploatören.” 

-  I genomförandebeskrivningen har följande lagts till: 

Skydd av träd  
Allén längs med Ungersgatan, är utpekad som skyddsvärda träd i länsstyrelsens webbGIS. 

Träden är utanför planområdet och skydd kan därför inte regleras i plankartan, men det är 

viktigt att hänsyn tas till dem och att de skyddas framförallt under byggskedet. 

 

Övrigt 

För att ny byggnad ska passa med befintligt flerbostadshus på Afrika 6:1 så regleras 

takvinkeln på plankartan under F2 som ”mansardtak där den nedre takvinkeln ska vara 65-

70 grader och den övre 25-30 grader.” 

 
 

Synpunkter som helt eller delvis ej beaktats: 

- 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. 

 

Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden besluta att 

 

- bemöta ingivna erinringar eller andra synpunkter i enlighet med stadsarkitektavdelningens 

redogörelse samt  

- godkänna planförslaget för granskning 

 

NAMNLISTA 

Följande sakägare har kvarstående synpunkter som inte till fullo kunnat tillgodoses:  

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

 Jan Håkansson, Kina 1 

 

 

 

Stadsarkitektavdelningen  

 

 

 

 

 

Fredrik Wikberg  Hanna Emenius 

Stadsarkitekt   Planeringsarkitekt 


