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Vad är en detaljplan? 
En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas inom ett visst 
område i kommunen. Detaljplanen får även 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 
Föreslaget planområde är sedan tidigare planlagt genom två 
byggnadsplaner som allmän plats och område för allmänt ändamål. När 
byggnadsplanerna antogs fanns det inom området ett avloppsreningsverk. 
Marken runtomkring reningsverket planlades som allmän plats med syfte 
att skapa en buffertzon till kringliggande bebyggelse och på vis minska 
risken för störande lukt för de boende. Under 1980-talet lades 
reningsverket ned och bygglov för bostäder beviljades.  Kommunen hade 
för avsikt att ändra gällande byggnadsplaner till att gälla bostadsändamål, 
vilket aldrig genomfördes. De båda byggnadsplanerna är gällande än idag 
och bostäderna därmed planstridiga. 

Planarbetet har initierats av stadsarkitektavdelningen på Sölvesborgs 
kommun som sett ett behov av att upprätta en ny detaljplan inom området 
och begärde därmed ett planuppdrag från byggnadsnämnden. Beslut om 
att ge stadsarkitektavdelningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan togs 
2019-03-07 § 17 av byggnadsnämnden.  

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för 
bostadsändamål och därmed bekräfta befintlig markanvändning inom 
området.  

Plandata 

Läge och omfattning 
Planområdet är beläget i Hörvik, cirka 400 meter söder om hamnområdet i 
Hörvik, och omfattar en yta på cirka 1,6 ha. Området avgränsas i norr, öster 
och väster av befintlig bostadsbebyggelse, och i söder av naturområde.  

Utmarkerat planområde i Hörvik 
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Markägoförhållande 
HSB BRF Avenboken i Sölvesborg äger Hosaby 11:41. Hosaby 11:27 ägs av en 
privatperson.  

 
Karta där de två fastigheterna som inkluderas i planförslaget, Hosaby 11:41 och 11:27, 
syns  

Handlingar 

Planhandlingar 
• Plankarta med bestämmelser    
• Planbeskrivning      
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse 2022-10-21 

Utredningar tillhörande planförslaget 
• Undersökning av betydande miljöpåverkan 
• Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Tyréns 2022-08-26 

Planförfarande 
Processen för en detaljplan regleras i plan- och bygglagen (PBL) 2010:900. 
Denna detaljplan handläggs med standard förfarande.  

Preliminär tidplan 
Uppdrag    Byggnadsnämnden 2019-03-07 
Beslut om samråd   Byggnadsnämnden 2019-10-03 
Beslut om granskning  Byggnadsnämnden 2022-12-01 
Beslut om antagande   Byggnadsnämnden 2023-03 
Laga kraft (tidigast)     xxx 
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Medverkande tjänstemän 
Förutom planförfattaren har representanter från stadsarkitektavdelningen 
och tekniska avdelningen medverkat i planarbetet.  

2. Tidigare ställningstagande 
Gällande planer 

Översiktsplaner och fördjupningar 
I kommunens översiktsplan, antagen 2010 och reviderad 2016, är 
planområdet utpekat som befintlig bebyggelse.  

Gällande detaljplaner 
Området är sedan tidigare planlagt genom Byggnadsplan C3, samt ändring 
av samma byggnadsplan, C11. Byggnadsplan C3 vann laga kraft 1970, och 
ändringen C11 1976.  

 
Utsnitt från byggnadsplan C3 med utmarkerat planområde 
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Utsnitt från byggnadsplan C11 med utmarkerat planområde 

I Byggnadsplan C3 är marken inom föreslaget planområde utpekat som 
område för allmänt ändamål (A) samt allmän plats park eller plantering. I 
C11 är området utpekat som allmän plats park. Inom området ”A” fanns 
tidigare ett avloppsreningsverk. För att minska risken för störande lukt för 
de boende, planlades marken runtomkring reningsverket som allmän plats 
för att skapa en buffertzon till närmsta bebyggelse. Under 1980-talet var 
reningsverket inte längre aktuellt och bygglov beviljades för nya bostäder 
inom allmän platsmark.  

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. Ställningstagandet fattades av 
byggnadsnämnden i samband med beslut om samråd. Motiven till 
ställningstagandet framgår av handlingen Undersökning av betydande 
miljöpåverkan. Ett särskilt samråd hölls med länsstyrelsen under april 2019 
och de instämmer i kommunens bedömning. Länsstyrelsens yttrande 
redovisas i handlingen Undersökning av betydande miljöpåverkan.  
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3. Förutsättningar, planförslag och 
konsekvenser 

Planens huvuddrag 
Hela planområdet planläggs för bostadsändamål. Detaljplanen genererar 
ingen ny bebyggelse utan bekräftar enbart redan befintlig 
bostadsbebyggelse och tillhörande garage/förråd.  

Bebyggelse 
Nuläge 
Planområdet är idag bebyggt med 18 enbostadshus i ett/ett och ett halvt 
plan. Bebyggelsen har ett enhetligt utseende och karaktäriseras av 
träfasader i varierande färgsättning. Fastigheten Hosaby 11:41 ägs av en 
bostadsrättförening och består av 17 tomter. Sammanlagt finns 18 tomter 
inom hela planområdet, inkluderat fastigheten Hosaby 11:27. Tomterna är 
tydligt avgränsade med häckar och finns även inmätta i detaljplanens 
grundkarta. Inom Hosaby 11:41 finns även garage och gemensamt sophus.  

Omkringliggande bebyggelse utanför planområdet utgörs likaså främst av 
träfasader, men har inte ett lika enhetligt utseende som inom planområdet.  

Bilder på bebyggelse inom planområdet. Samtliga byggnader har träfasad, men i olika kulörer.  

 
Förslag och konsekvenser 
Kvartersmark föreslås att planläggas för bostäder (B), samt för en 
transformatorstation (E1).  
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Syftet med detaljplanen är inte att tillföra ytterligare bebyggelse utan att 
säkerställa den markanvändning som finns idag och därmed göra befintlig 
bebyggelse planenlig. Förslaget innebär därmed inga betydande 
konsekvenser för de redan befintliga byggnaderna, utan detaljplanen 
anpassas istället för att stämma överens med dagens läge, med viss 
möjlighet för utbyggnad.  

Typiskt för Hörvik är bebyggelse med träfasader samt sadeltak, varför även 
planförslaget förses med bestämmelse om att fasad huvudsakligen ska 
utgöras av träfasad och tak utformade som sadeltak. Byggrätten regleras 
genom bestämmelse om högsta byggnadshöjd, största byggnadsarea samt 
största takvinkel: 

• f1 – Fasad ska utformas huvudsakligen i trä 

• f2 – Tak ska utformas som sadeltak 

• Största byggnadsarea är 130 m2 per tomt 

• Högsta byggnadshöjd är 4.5 meter över medelmarknivån för 
huvudbyggnad. Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3.0 
meter.   

• Takvinkel får vara mellan 22 och 45 grader 

Längs med Brittåsavägen förses plankartan med en fyra meter bred remsa 
prickmark (marken får inte förses med byggnad) för att reglera att 
byggnation inte sker för nära vägen. Befintlig bebyggelse inom fyra meter 
från Brittåsavägen undantas dock från prickmarken för att inte bli 
planstridig.  

Där det idag finns garage samt sophus planläggs marken för 
bostadsändamål men förses även med korsmark (endast 
komplementbyggnad får placeras). Korsmark reglerar att byggnader som 
utgör ett komplement till huvudbyggnad inom användningen, exempelvis 
förråd, garage eller miljöhus, kan byggas. Däremot kan nya bostadshus inte 
placeras inom korsmarken. Högsta byggnadshöjd inom korsmarken är 3.0 
meter över medelmarknivån.  

Naturmiljö 

Mark och topografi 
Nuläge 
Inom området finns tydliga höjdskillnader där marken sluttar från söder till 
norr. Lägsta punkt ligger +4 meter över havet (möh) medan högsta punkt 
ligger strax över +12 möh.  
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Förslag och konsekvenser 
Förslaget bedöms inte påverka mark och topografi, då området redan är 
bebyggt och inga ingrepp i marken kommer att krävas. I sluttningen 
planläggs marken för bostadsändamål, men förses med prickmark, vilket 
innebär att bebyggelse inte får uppföras inom givna gränser.  

 

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s jordartsregister utgörs berggrunden i området av granit. 
Jordarten består av morän.  

En översiktlig geoteknisk undersökning genomfördes inom planområdet 
1983. Enligt tillhörande rapport bedöms området utgöra i stort god 
byggnadsgrund.  

Den översiktliga geotekniska utredningen som gjorts bedöms som 
tillräcklig för överväganden i plansammanhang. Inför eventuell 
detaljprojektering av kvartersmarken (husgrundläggning, uppfyllnader 
m.m.) kan ytterligare undersökningar behövas. 

Natur och rekreation 
Inom planområdet finns inga kända naturvärden. Däremot angränsar 
planområdet till ett större natur- och rekreationsområde och ligger nära 
hamnområdet i Hörvik. Förutsättningarna för rekreation och utevistelse ses 
som goda.  

På bild syns höjdskillnader inom planområdet (inom Natur) 



Sölvesborgs kommun 
Datum 
2022-10-20 

Dnr 
2019/83 

Sida 
11(20) 

 

Planbeskrivning 

Kulturmiljö 

Fornlämningar 
En känd fornlämning finns i planområdets västra del, i direkt anslutning till 
ett befintligt bostadshus. Fornlämningen är kategoriserad som boplats och 
visten från stenåldern. Fornlämningen inventerades 1972, medan den 
befintliga bostaden byggdes under 1980-talet.  

Ytterligare eventuella fynd i samband med anläggningsarbeten ska 
omgående anmälas till länsstyrelsen enligt bestämmelserna i 
kulturmiljölagen. Del av planområdet ligger +5-10 möh och ytterligare fynd 
är därmed inte helt osannolika.  

På Brittåsavägen 12B finns en fornlämning registrerad 

Hörviks kulturhistoriska värde 
Nuläge 
Stor del av Hörvik är i kommunens översiktsplan utpekat som kulturmiljö 
då den äldsta delen av Hörvik med tillhörande hamnområde och kåsar äger 
ett kulturhistoriskt värde som exempel på 1800-talets fiskelägen. Vid 
förändring av bebyggelse eller struktur ska särskild omsorg tas och 
uppmärksamhet ges för att inte påverka samhällets historiska ursprung.  

Förslag och konsekvenser 
Aktuellt planområde ligger utanför utpekat område för kulturmiljö och 
bedöms inte negativt påverka Hörviks kulturhistoriska värde. Planförslaget 
har däremot ändå försetts med bestämmelse om att fasad huvudsakligen 
ska utgöras av trä (f1), samt att tak ska utföras som sadeltak (f2), för att 
fortsätta passa in med övrig bebyggelse i centrala Hörvik och de byggnader 
som ligger inom kulturmiljö. Plankartan reglerar även högsta höjd på 
byggnader för att inte negativt påverka landskapsbilden i Hörvik. 
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Trafik 

Gång-, cykel- och biltrafik 
Nuläge 
Området nås via Hörviksvägen/Kustvägen som utgör tillfartsväg till 
Hörviks samhälle. Enligt trafikverkets siffror uppgår trafiken (2012) till 867 
fordon/ÅDT, varav cirka 70 fordon utgörs av tung trafik på Kustvägen. 
Parkering sker inom respektive tomt/fastighet. Möjlighet att hyra 
parkeringsplats i garage finns också.  

Inom planområdet finns en mindre gång- och cykelväg som ansluter till två 
lokalgator (båda kallade Brittåsavägen). I planområdets sydvästra hörn 
sträcker sig en gång- och cykelväg upp till Litorinavägen. Vägen nyttjas 
bland annat av allmänheten i syfte att ta sig till Hörviks skola. 

Förslag och konsekvenser 
Planförslaget medför ingen 
förändring i hur området 
ansluter till det 
omkringliggande 
gatunätet. Parkering sker 
fortsättningsvis även på 
egen tomt eller i garage. 

De två lokalgator som 
sträcker sig in i 
planområdet planläggs 
som allmän plats, lokalgata 
(GATA1) med enskilt 
huvudmannaskap. Då 
vägarna enbart servar ett 
fåtal bostäder anses det 
som lämpligt att 
huvudmannaskapet är 
enskilt.  

Befintliga gång- och cykelvägar planläggs som gångväg (GÅNG) och 
cykelväg (CYKEL) med kommunalt huvudmannaskap, då dessa vägar har 
ett allmänt intresse och därmed bör förvaltas av kommunen.  

Kollektivtrafik 
Cirka 150 meter gångväg från planområdet, utmed Kustvägen, trafikerar 
Linjebuss 2 sträckan Sölvesborg-Mjällby-Hörvik en gång i timmen på 
vardagar, och en gång varannan timme på helgdagar.  

Befintlig gång- och cykelväg 
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Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 
Nästan hela planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och 
avlopp och är anslutet till det allmänna vatten- och avloppsnätet.  

Dagvatten 
Nuläge 
Extremnederbörden beräknas öka framöver och enligt SMHI:s senaste 
analyser beräknas korttidsnederbördens intensitet öka med upp emot 50 
procent fram till år 2100. Det är därför viktigt att ta hänsyn till ökad 
nederbördsintensitet vid utformning av dagvattenhantering i området, 
såväl avseende fysisk dimensionering, som kapacitet för eventuellt 
reningsbehov.  

Fastigheten Hosaby 11:41 har en gemensam anslutningspunkt till det 
allmänna dagvattennätet, beläget vid Brittåsavägen. Inom området 
förefaller det en stor variation kring hur ytvattnet tas om hand. Vissa ytor 
avvattnas direkt till ledning eller ut på hårdgjord yta, och sedan vidare ner 
till rännstensbrunnar eller vidare ut på Brittåsavägen. Området har även en 
större andel grönytor som har en fördröjande funktion.  

Hosaby 11:27 saknar förbindelsepunkt till det allmänna dagvattennätet. 
Ytvatten rinner vidare till Brittåsavägen eller omhändertas lokalt via 
gräsmattor och liknande.  

Förslag och konsekvenser 
Inga förändringar föreslås för hur dagvattenhantering planeras ske inom 
planområdet. Planförslaget medger en något större byggrätt på de flesta 
tomter varpå de hårdgjorda ytorna kan öka i viss mån. Ökningen bedöms 
dock inte vara av sådan omfattning att möjligheten till omhändertagande 
av dagvatten påtagligt försämras.  

Avfall 
Samtliga fastigheter inom Hosaby 11:41 slänger sina sopor i ett gemensamt 
sophus. Sophämtning till Hosaby 11:27 sker enligt ordinarie hantering för 
hushållsavfall med fyra fraktioners tunnor. VMAB ansvar för sophämtning.  

El och fjärrvärme 
E.ON är elleverantör i området.  

Hörvik är inte anslutet till fjärrvärmenätet i kommunen. 

Sociala aspekter 

Trygghet 
Utifrån brottsförebyggande synvinkel är det angeläget att ta hänsyn till det 
som kallas situationell brottsprevention. Det innefattar de åtgärder som 
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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. 

Miljö, hälsa och säkerhet 

Riksintressen 
Nuläge 
Planområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv och för det rörliga 
friluftslivet. Planområdet angränsar till planerat riksintresse för 
kulturmiljövården för Listerlandet som Länsstyrelsen just nu utreder. 
Planområdet ligger även inom den MSA-påverkade zonen för Ronneby 
flygplats. 

Förslag och konsekvenser 
Människans möjlighet till utevistelse har stor betydelse för friluftslivet. 
Jämfört med tidigare byggnadsplaner, där marken är planlagd som allmän 
platsmark, kan planförslaget ses som en försämring för möjligheten till 
friluftsliv och utevistelse då markanvändningen ändras till bostäder och 
därmed privatiseras. Då området redan är bebyggt, och har varit det sedan 
1980-talet, bedöms planändringen dock inte medföra en negativ inverkan 
på riksintressena. Likaså angränsar området till ett större 
sammanhängande natur- och rekreationsområden vilket gynnar 
möjligheten till utevistelse för de boende och allmänheten.  

För att inte påtagligt påverka kulturmiljön i Hörvik förses plankartan med 
bestämmelser angående fasad, typ av tak samt högsta höjd på byggnad. Se 
mer under ”Bebyggelse”, sida 8-9, samt ”Hörviks kulturhistoriska värde”, 
sida 11. 

Natura 2000 
Natura 2000-området Pukaviksbukten sträcker sig utanför hamnområdet i 
Hörvik, ca 200 meter från planområdet, samt en bit söder om planområdet. 
Natura 2000-området bedöms inte påverkas av planförslaget.  
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Natura 2000-område i Hörvik. Röd streckad linje visar planområdet. 

Miljökvalitetsmål 
Detaljplanen berör miljömålen om god bebyggd miljö och begränsad 
klimatpåverkan.  

Utifrån gällande byggnadsplaner stämmer den planlagda miljön inte 
överens med vad som beskrivs i kommunens översiktsplan för området, 
befintlig bebyggelse. Att bekräfta befintlig användning genom ny detaljplan 
innebär en samordning av översiktsplanen, vilket målet om god bebyggd 
miljö verkar för. Miljömålet verkar även för en hållbar bebyggelsestruktur 
som bland annat syftar till förvaltning och omvandling av befintlig 
bebyggelse. Utifrån gällande detaljplan är möjligheten att få bygglov på de 
befintliga tomterna kraftigt begränsad. Genom att planlägga marken för 
bostadsändamål kommer viss möjlighet till utveckling och utbyggnad av 
befintlig bebyggelse ges. Planområdet ligger även i nära anslutning till 
grönområde samt befintlig infrastruktur, faktorer som är av vikt för att 
målet om god bebyggd miljö ska kunna främjas. 

Att inte ta mer mark och resurser i anspråk, utan istället bekräfta och 
möjliggöra för viss utbyggnad inom redan bebyggt området ses även som 
positivt utifrån målet om begränsad klimatpåverkan. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer reglerar den kvalitet på miljön som ska uppnås till en 
viss tidpunkt och de ska följas när kommuner och myndigheter planerar och 
planlägger. Det finns miljökvalitetsnormer för luft, buller och vattenkvalitet.  

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra att 
miljökvalitetsnormerna överskrids. Planförslaget bedöms inte medföra 
ökning av trafik till området varpå miljökvalitetsnormerna för trafik och 
buller inte anses överskridas av planens genomförande.  

Miljökvalitetsnormerna för vatten enligt VISS gäller 
grundvattenförekomster (2016-2021) som har en god kvantitativ status 
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och god kemisk grundvattenstatus. Planförslaget bedöms inte påverka 
miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Föroreningar 
Planområdet är utpekat som potentiellt förorenat område, ej riskklassat, i 
branschen avloppsreningsverk. Oavsett om marken som planläggs är 
bebyggd sedan tidigare eller inte måste kommunen utreda och bedöma om 
marken är lämplig för det föreslagna ändamålet, i detta fall 
bostadsändamål. 

Kommunen gav uppdrag åt Tyréns att undersöka marken med provtagning. 
Detta skedde under två omgångar under höst 2021 samt vår 2022. 
Provresultaten sammanställdes i framtagen rapport (Kompletterande 
miljöteknisk markundersökning Hosaby 11:41 och 11:27, Slutrapport 2022-
08-26. 

Sammanfattningsvis visar resultaten från utförda undersökningar generellt 
låga föroreningshalter i jord inom det undersökta området. Lokalt har dock 
förhöjda halter av PAH påvisats i fyllning i en punkt över KM och en annan 
punkt över MKM, från den inledande undersökningen. Även om förhöjda 
halter noterats, så är det enbart i 2 av 20 analyserade jordprover. Varför 
den sammanfattande bedömningen för hela undersökningsområdet är att 
det ej föreligger någon förhöjd risk för skadlig exponering för människor 
eller risk för negativ miljöpåverkan. 

Av utförda laboratorieanalyser på grundvatten visar generellt låga halter av 
analyserade ämnen, varför det ej bedöms föreligga risk för skadlig 
exponering eller negativ risk för miljön kopplat till grundvattnet. 

Då utförda undersökningar bygger på stickprovstagning kan det inte 
uteslutas att föroreningshalter kan förekomma lokalt, trots att detta inte 
har identifierats i undersökningen. 
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Bilden visar ett ortofoto från 1975 där reningsverket med dess ringkanal syns i 
bakgrunden (inom röd markering). Ovanpå syns idag befintliga bostadshus och vilka 
av dessa som är placerade där reningsverket låg.  

Risker på grund av ett förändrat klimat 
Den globala uppvärmningen leder till ett varmare klimat som påverkar hela 
samhället. Klimatförändringar som förväntas ske i framtiden innebär 
exempelvis högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivåer, 
vilket i sin tur kan leda till översvämningar, ras, skred och erosion. 
Vattentillgång och vattenkvalitet kommer att påverkas av förändrade 
nederbördsmönster och ökad spridning av föroreningar. Konsekvenserna 
av ett förändrat klimat förväntas även skapa ökade risker för extrema 
väderhändelser och naturolyckor. 

Enligt analyser gjorda av SMHI (2015) beräknas medelvattenståndet i 
Blekinge öka med 8 dm mellan 1990-2100. Med bakgrund av SMHI:s 
analyser har Länsstyrelsen arbetat fram riktlinjer för byggande i låglänta 
områden med planeringshorisont på 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. 

För att möta framtida stigande havsnivåer bör bostäder inte byggas på 
mark som inte ligger +3,0 meter över havet. Planområdet ligger mellan 
+4,0–12,0 meter över havet och bedöms inte påtagligt påverkas vid 
stigande havsnivåer utifrån dagens prognoser.   
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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 
Att ett område är allmän platsmark innebär att marken är avsedd för ett 
gemensamt behov. Huvudmannen ansvarar för den allmänna platsmarkens 
utbyggnad, drift och underhåll. Kommunen är endast huvudman för den 
allmänna platsmarken som på plankartan utgörs av GÅNG och CYKEL. 

Övrig allmän plats, GATA1, planläggs som lokalgata med enskilt 
huvudmannaskap, detta då vägarna inte har något allmänt syfte utan är till 
för att ett begränsat antal boenden ska kunna ta sig fram till sina 
respektive bostäder. För den allmänna platsen är det lämpligt att en 
samfällighetsförening blir huvudman.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm.  
Inom planområdet finns det avtalsservitut och nyttjandeservitut, i form av 
både laster och förmåner. Servituten bedöms inte påverkas av planens 
genomförande. Samfällighetsförening bör skapas för att ansvara för den 
allmänna platsen planlagd med enskilt huvudmannaskap.  

Fastighetskonsekvenser för fastigheter inom planområdet 
Hosaby 11:41 – ägs av HSB BRF Avenboken i Sölvesborg 
Fastigheten är sedan tidigare planlagd för allmänt ändamål och allmän 
plats. Fastigheten planläggs nu för bostadsändamål, transformatorstation 
samt för allmän plats, gata med enskilt huvudmannaskap. För de gator som 
planläggs med enskilt huvudmannaskap bör en gemensamhetsanläggning 
bildas.  
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Blå markering visar de gator som planläggs som allmän plats, lokalgata med enskilt 
huvudmannaskap. Dessa gator bör ingå i en gemensamhetsanläggning.  
 
På Hosaby 11:41 sträcker sig även gång- och cykelvägar som planläggs som 
gångväg och cykelväg med kommunalt huvudmannaskap.  
 

 
Orange markering visar den gång- och cykelväg som planläggs som allmän plats med 
kommunalt huvudmannaskap.  
 
Hosaby 11:27 – privat ägare 
Fastigheten är sedan tidigare planlagd för allmänt ändamål och allmän 
plats. Fastigheten planläggs nu för bostadsändamål. Inga 
fastighetsrättsliga ändringar föreslås. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Respektive fastighetsägare alternativt exploatör ansöker om och bekostar 
erforderlig lantmäteriförrättning.  
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Ekonomiska frågor 

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

Kommunala utbyggnadskostnader 
Några kommunala utbyggnadskostnader föranleds inte av planförslaget. 
Kostnad för eventuellt nya anslutningar bekostas av 
exploatören/fastighetsägaren. Eventuell flytt av ledningar bekostas av 
exploatören.  

Allmän plats, gångväg och cykelväg 
Kommunen avser att lösa in den mark som planläggs som allmän plats och 
som inte redan är i kommunens ägo. Kommunen står då för lantmäteriets 
förrättningskostnader. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare 
Alla anläggningar, utfyllnader, byggnationer och ledningsdragningar inom 
kvartersmark bekostas av exploatör/fastighetsägare, 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. 

Hosaby 11:41 
Fastigheten Hosaby 11:41 kommer delvis att behöva ingå i en 
gemensamhetsanläggning för drift- och underhåll av vägar. Att ingå i en 
gemensamhetsanläggning kan komma att innebära kostnader för berörd 
fastighetsägare.  
 

STADSARKITEKTAVDELNINGEN 

 

 

 

 

Fredrik Wikberg    Dan Janérus 
Stadsarkitekt    Planarkitekt 
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