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Planbeskrivning 

1. Bakgrund och syfte  
Sölvesborgs kommun föreslår att upphäva en mindre del av gällande 
detaljplan D9 i Norje. Berört område är beläget utmed Mauritz väg norr om 
Monsunvägen.  

Bakgrunden till ärendet är att en översyn av gällande detaljplan D9 
påbörjats med anledning av avvikelser mellan detaljplanen och 
verkligheten, vilket försvårar bygglovsprövningen.  

För den för upphävandet aktuella delen ligger stora delar av gällande 
detaljplan förskjuten i förhållande till hur området byggts ut och 
ianspråktagits i praktiken. Detta har lett till en besvärlig situation då ett 
rivningslov för tomt 2521 beviljats, men något nytt bygglov inte kunnat ges 
på grund av planstridighet, då fritidshuset varit uppfört på allmän 
platsmark Park enligt gällande plan.  

Planförfarande 
Upphävandet av detaljplanen bedöms förenlig med översiktsplanen, 
bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten samt antas inte 
medföra en betydande miljöpåverkan. På dessa grunder bedöms 
upphävandet för del av detaljplan D9 kunna prövas genom ett förenklat 
standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).  

Detaljplaneprocessen är en demokratisk process med lagstadgat krav på 
allmänhetens insyn och medverkan. Vid ett förenklat standardförfarande är 
samrådet det enda tillfället att lämna synpunkter på för att senare ha rätt 
att överklaga beslutet. Det förenklade standardförfarandet förutsätter att 
ingen har något att erinra under samråd. Efter samrådet upprättas en 
samrådsredogörelse där framförda synpunkter redovisas och 
kommenteras.  

Beslutet om att anta upphävandet vinner laga kraft tre veckor efter att det 
justerade protokollet från byggnadsnämndens sammanträde anslagits på 
kommunens anslagstavla, om beslutet inte överklagas. 

2. Förslag till upphävande 
Markområde för upphävande 
Marken inom aktuellt område där delar av detaljplan D9 föreslås upphävas 
består av tomtmark för en grupp av 6 fritidshus utmed Mauritz väg. Marken 
är planlagd i D9 som delvis allmän platsmark för väg och park samt 
kvartersmark för fritidshusbebyggelse. 



Sölvesborgs kommun 
Datum 
2022-02-17 

Dnr 
2022/22 

Sida 
3(5) 

 

Planbeskrivning 

Vägen och tomterna överensstämmer geografiskt inte helt med gällande 
detaljplan. Idag ligger fritidshusen på allmän plats park och delvis inom 
allmän plats väg. Detta innebär problem för alla som vill bygga till och 
bygga nytt i området. 

En allmän plats är ett område som i en detaljplan är avsett för ett 
gemensamt behov. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för 
en enskild verksamhet och får till skillnad från kvartersmark inte stängas av 
för allmänheten. Bygglov för nya byggnader kan inte godkänna i området 
då allmän plats ska vara tillgängligt för allmänheten.  

Markägoförhållande 
Marken utgör del av fastigheten Norje 15:5 och är i privat ägo, med 6 
arrendetomter. 

 

Bilden ovan är ett utdrag ur kommunens plantolkning (gul yta), som mot ett 
ortofoto visar hur kvartersmarken enligt gällande detaljplan ligger i 
förhållande till verkligheten. Röd streckad linje visar det ianspråktagna 
området, och avgränsningen för upphävandet. 

3. Förutsättningar 
Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
Området är utpekat i kommunens gällande översiktsplan som befintlig 
bebyggelse. 
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Gällande detaljplan, D9 
För området gäller detaljplan D9, fastställd av Länsstyrelsen i Blekinge län 
1964-05-22, som byggnadsplan. Planens genomförandetid har gått ut. 
Planen upprättades i syfte att tillåta fridishusbebyggelse i området. 

Aktuellt markområde för upphävande är planlagd för ändamålen allmän 
platsmark Park samt Väg, med enskilt huvudmannaskap, samt för 
kvartersmark för fritidshusbebyggelse. 

Ny detaljplan 
Ett arbete med översyn av hela planområdet D9 har påbörjats enligt 
uppdrag från Byggnadsnämnden, med anledning av att stora avvikelser 
uppmärksammats mellan hur kvartersmark och allmän platsmark 
ianspråktagits och byggts ut i verkligheten jämfört med hur gällande 
detaljplan är ritad. 

I samband med översynen har de större fastighetsägarna lyft frågan om att 
se över möjlighet till förtätning med ytterligare tomter vilket innebär att 
omfattningen på planarbetet, behov av utredningar mm blivit större och 
mer tidskrävande.  

Den aktuella delen för upphävandet kommer att inarbetas i planöversynen 
och åter igen regleras med planbestämmelser i samband med det. 

4. Konsekvenser av upphävande 
Miljöbedömning/Behovsbedömning 
Detaljplanens upphävande bedöms inte vara av den art och storleksordning 
som i förordning 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
för detaljplanen, där konsekvenserna identifieras, beskrivs och bedöms 
behöver därmed inte tas fram för upphävandet av detaljplanen.  

Bedömningen grundar sig på att området redan är utbyggt och 
ianspråktaget sedan lång tid tillbaka för fritidshusbebyggelse. 

Byggrätt 
Genom upphävandet av detaljplanen uppstår ett planlöst läge, vilket 
innebär att det inte längre finns någon plan som ger rättighet att uppföra 
byggnader. Om någon avser att utföra en lovpliktig åtgärd på platsen 
behöver kommunen göra en bedömning av om åtgärden kräver en ny 
detaljplan eller om åtgärden kan prövas med bygglov direkt utifrån 
platsens förutsättningar. 
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5. Genomförande  
Administrativa frågor  
Upphävandet har ingen genomförandetid utan verkställs vid det datum som 
beslutet om upphävande vinner laga kraft.  

Organisatoriska frågor 

Upphävande av detaljplan 
Upphävandet av detaljplanen innebär att detaljplanen i berörd del upphör 
att gälla och det uppstår ett planlöst läge. Det innebär att området inte 
längre omfattas av en detaljplan. Om någon avser att utföra en lovpliktig 
åtgärd på platsen behöver kommunen göra en bedömning av om åtgärden 
kräver en ny detaljplan eller om åtgärden kan prövas med bygglov direkt. 

Tidplan 
Upphävande av del av detaljplan D9 bedrivs enligt följande tidplan:  

2022-03-03 Byggnadsnämnden, beslut om samråd 

2022-05-05 Byggnadsnämnden, beslut om antagande  

2022-06  Laga kraft (om inte upphävandet överklagas) 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsägare 
Marken inom planområdet är i privat ägo med 6 arrendatorer av tomtmark 
för fritidshusbebyggelse.  

Bygglov 
Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås. 

Ekonomiska frågor 
Kostnaden för upphävandet står kommunen för.  

 

 

STADSARKITEKTAVDELNINGEN 

 

Fredrik Wikberg  Karoline Lindén Bengtsson 
Stadsarkitekt  Planarkitekt 
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