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Gemensamt för bebyggelsen i Matvik och Saxemara är att endast en begränsad del tillkommit genom planläggning. I detta kapitel görs en 
redovisning av vilka delar av fallstudieområdena som är planlagda och hur dessa planer styr bebyggelsens utformning. 
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I en kommunal översikt som gjordes 1977 samt i områdesplan från 
1980 anvisas att Saxemaraområdet bör detaljplaneläggas etappvis. 
Denna detaljplan som upprättades 1980 utgör således den första 
etappen i detta arbete. Detaljplanen reglerar befintlig bebyggelse 
samt tillskapar 11 nya tomter i Saxemaras bykärna. (Ronneby 
kommun 1980, s. 1) Den tillkommande bebyggelsen reglerades 
enligt följande. 

 
Bebyggelsen får endast användas för bostadsändamål och ska 
uppföras som fristående hus. På varje tomt får endast en 
huvudbyggnad uppföras och ett uthus eller annan gårdsbyggnad. 
Huvudbyggnaden får totalt uppta en area på 180 m2 och uthus eller 
gårdsbyggnad får inte uppta större yta än 40 m2. Den tillkommande 
bebyggelsen får uppföras i högst en våning och får inte byggas med 
källare. För envåningshusen får bebyggelsen uppföras till en höjd av 
maximalt 3,5 meter och uthus samt annan gårdsbyggnad får uppföras 
till en höjd av 2,5 meter. Taken får högst ha 38o lutning mot 
horisontalplanet. (Ronneby kommun 1980, bil.2) 
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Ca en kilometer sydväst om bykärnan finns ett område för vilket 
byggnadsplan fastställdes 1962. Denna plan upprättades för 
fritidsstugor men har under årens lopp bebyggts så att samtliga 
tomter överskrider byggnadsplanens bestämmelser om högsta yta. 
Ändringar av planen gjorde 2000 och syftet var att utforma 
bestämmelser som är anpassade till planområdets nuvarande 
användning och tekniska möjligheter som också innebär att ett ökat 
permanentboende kan förutses. (Ronneby kommun 2000, s. 1) 
 
Ändringarna fastslog att området endast får användas för 
bostadsändamål och att byggnaderna ska uppföras fristående. 
Tomterna ska ha en minsta storlek av 1 000 m2 och varje tomtplats 
får bebyggas med max 200 m2 varav huvudbyggnad får utgöra 150 
m2. Huvudbyggnadernas högsta höjd får vara 3,5 meter samt uthus 
2,5 meter. Byggnaderna får uppföras i högst en våning och 
taklutningen får vara maximalt 38o. Mindre del av huvudbyggnaden 
får uppföras i två våningar om så prövas lämpligt med hänsyn till 
omgivningspåverkan och landskapsbild. På punktprickad mark får 
inga byggnader uppföras, dock får mindre sjöbodar uppföras på 
tomten i anslutning till bryggor. (Ronneby kommun 2000, ss. 1-2) 
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Norr om Matviksvägen i byns västra del finns ett område som 
strukturmässigt skiljer sig stark från övrig bebyggelse i området. 
Bebyggelsen är uppbyggd enligt en tydlig kvartersstruktur och ett 
tjugotal fastigheter är samlade kring en gemensam grönyta. 
Tomternas storlek varierar mellan 1000 och 1300 m2 och har en 
karaktär av att vara anlagda. Liten hänsyn har tagits till naturen vid 
placering av hus och anpassning till terrängen. Bebyggelsen har i 
genomsnitt en byggnadsareal på 80 m2. (Karlshamns kommun 
2003a, s.19)Planen omfattade från början även ett område söder om 
Matviksvägen, men ändrades till att enbart omfatta området norr om 
vägen för att bevara den oexploaterade kuststräckan.1  
 
Detta område omfattas av en byggnadsplan som upprättades 1968. 
Planen tillåter bostäder med inriktning mot fritidshus och 
bebyggelsen regleras främst genom tomtstorlek och 
byggandsstorlek. Enligt planen får tomtplatserna inte vara mindre än 
800 m2 om inte särskilda skäl föreligger. Tomterna får inte ha 
bebyggelse som upptar större areal än totalt 130 m2 och bostadshuset 
får inte vara större än 120 m2. Byggnaderna får inte vara högre än 
3,5 meter och takvinkeln får ha en lutning på högst 30o. Schaktning 
eller utfyllnad i terrängen får inte göras annat än vad som krävs för 
uppförandet av byggnaden och på tomterna ska befintlig växtlighet 
skyddas mot förvanskning och åverkan. (Karlshamns kommun 1968, 
bil.1) 
 
1976 justerades tomtindelningen och planbestämmelserna genom 
upprättandet av ett exploateringsavtal. Bebyggelsens största 

                                                
1 Christian Jönsson, planarkitekt Karlshamns kommun, 2004-03-31  
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omfattning ändrades och enligt avtalet får byggnadsarean uppgå till 
maximalt 90 m2 och av denna får bostadshuset utgöra 80 m2. 
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I Matvik har den ursprungliga bebyggelsen kommit till under mindre 
organiserade former under en lång tidsperiod och är en blandning av 
permanent och fritidsbebyggelse. Fritidsbebyggelsen har vuxit fram 
under hela 1900-talet och uppkom genom att mark styckades av från 
bondgårdarna. Det var främst sådan mark som ansåg som värdelös 
för jordbruket och fritidsbebyggelsen hamnade i skogen och nära 
havet medan öppen åkermark och äng inte exploaterades. 
(Karlshamns kommun 2003b, s. 5) 
 
Under 1960-talet såg kommunen ett behov att styra bebyggelsen i 
Vettekulla, strax väster om Matvik, och detaljplaner antogs som bl.a. 
styrde tomternas storlekar och byggnadsytor. Under 1970-talet gavs 
dispens för byggnadsyta upp till 120 m2 i Matvik och 1976 beslutade 
byggnadsnämnden att riktlinjer motsvarande planbestämmelserna i 
Vettekulla, även skulle gälla för Matvik. (Karlshamns kommun 
1995, s.2)  
 
Vid 1985 års kommunöversikt antogs generella riktlinjer för 
fritidshus vid kusten, vilka var maximalt 80 m2 våningsyta för 
bostadshus och 20 m2 för uthus. I 1990 års översiktsplan föreskrevs 
att områdesbestämmelser kunde behöva upprättas i Vettekulla – 
Matvik för att reglera bebyggelseutvecklingen i området med svåra 
sanitära förhållanden. Dessutom angavs att ny bebyggelse borde 
lämplighetsprövas genom detaljplan. 1993 antog kommunen 
områdesbestämmelser för Matvik vars främsta syfte var att genom 
reglering enligt PBL behålla området karaktär som fritidshusområde. 
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Syftet med områdesbestämmelserna är att behålla områdets karaktär 
som fritidshusområde och inte att avstycka fler fritidshustomter. 
Genom områdesbestämmelserna regleras storleken på fritidshusen 
och de tillhörande komplementbyggnaderna. På tomterna får 
byggnadernas sammanlagda bruttoarea, inklusive öppenarea, inte 
överstiga 80 m2 om inte annat anges på kartan som tillhör 
områdesbestämmelserna. Fritidshusens minsta tomtarea är 600 m2. 
(Karlshamns kommun 1995, s. 5) 
 
Innebörden av områdesbestämmelserna är att för mindre hus kan 
bygglov ges för utbyggnad eller nybyggnad upp till högst 80 m2 och 
för befintliga hus större än 80 m2 kan bygglov ges för ändring inom 
den area som anges på grundkartan. Eftersom området bedöms ha 
samlad bebyggelse krävs bygglov för mindre tillbyggnader. 
Undantaget från lovplikten är åtgärder enligt 8 kap. 1-6 § PBL. 
Permanentbostadshus och till dessa hörande tomter är undantagna 
från områdesbestämmelsernas reglering av areor. (Karlshamns 
kommun 1995, s. 5) 
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Syftet med planen är att ge möjlighet till byggnation av sju hus i ett 
attraktivt läge. Enligt planbeskrivningen ska husens utformning vara 
enhetlig med utgångspunkt i den lokala byggnadstraditionen och 
placeras så att de får utsikt över vattnet. (Karlshamns kommun 1998, 
s.1) Något ställningstagande om vad som utgör den lokala 
bebyggelsetraditionen har dock inte gjorts.  
 
Bebyggelsen är placerad runt en säckgata och utformning och 
utseende regleras enligt detaljplanen. Bebyggelsen ska uppföras som 
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friliggande hus i en våning. Högsta byggnadshöjden är 4 meter och 
den största tillåtna taklutningen är 38o. Fasaden ska utgöras av trä 
och taket ska vara sadeltak utan brytning eller valmning samt 
utgöras av tegelpannor. Bebyggelsens placering på tomterna regleras 
så till vida att plankartan anger inom vilket område 
bostadsbebyggelsen och garage får placeras. Maximal byggnadsarea 
per tomt är fastställd till 180 m2. (Karlshamns kommun 1998) 
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Med anledning av efterfrågan på naturnära bostäder som finns i 
Karlshamn idag håller nya detaljplaner på att upprättas i Vettekulla 
och Yttre Matvik som ska ge möjlighet till ytterligare 
bostadsbebyggelse. I programmet för detaljplanen finns dels 
övergripande rekommendationer för hela planområdet och dels 
områdesspecifika rekommendationer. Tanken med dessa 
rekommendationer är att de ska fungera som råd och riktlinjer och 
visa de önskemål och möjligheter som finns i området i det framtida 
planarbetet. (Karlshamn 2003a, s.29) 
 
De övergripande rekommendationerna anger att öppen och brukad 
mark bevaras så lång möjligt. För att den naturliga karaktären ska 
bestå bör inte stora utfyllnader, schaktningar och slänter tillåtas vid 
exploatering. Dessutom bör viktiga träd mätas in och sparas. Både 
tillkommande och befintliga tomter bör ha en karaktär av 
naturtomter. (Karlshamn 2003a, s. 30)  
 
Ändamålet med bebyggelsen i området ska vara bostäder och detta 
gäller både för den nya bebyggelsen och vid ändring av befintliga 
planer, om inget annat anges i de områdesspecifika 
rekommendationerna. För dessa områden gäller även att 

bebyggelsen helst ska uppföras som friliggande hus och en strävan 
ska vara att uppföra husen i trä. De nya husen ska i största möjliga 
mån följa och anpassas efter den omgivande naturen, vilket även 
gäller vid ut- och tillbyggnader av befintlig bebyggelse. (Karlshamn 
2003a, s.30) 
 
De befintliga vägarna i område har en karaktär av landsväg vilket 
bör behållas även vid exploatering. Dock bör vägarna breddas och 
förbättras för att uppnå framkomlighet och säkerhet. För att ge 
möjlighet till att bygga vidare på gator och vägar i område bör den 
nya bebyggelsen förläggas utmed genomgående gator. Dessa bör 
ansluta till Matviksvägen på så få punkter som möjligt. (Karlshamn 
2003a, s. 31) 
 
I de områdesspecifika rekommendationerna för Yttre Matvik är det 
främst tomternas storlek, byggnadsarea och utformningsdetaljer så 
som högsta nockhöjd och takvinkel som anges.  
 
 


